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TEMPO DE HAIKUS

   Argumentos de venda

• Um livro de haikus, alguns dos quais já tinham sido publicados no livro La llum 
dins l’aigua (Columna 1997, esgotado), do escritor catalão J. N. Santaeulàlia. 

• Os haikus estão agrupados segundo as quatro estações (com início no outono), 
de maneira que recriam um percurso pelas cores e sensações de um ano inteiro.

• Pelo tamanho reduzido dos versos e a ausência de rima ou figuras de estilo, os 
haikus são uma poesia próximas às crianças: apenas tenta descrever um instante.

• As ilustrações de Luciano Lozano, de traço preto grosso e grandes manchas de 
cor, captam o momento e permitem leituras novas, plenas de poesia.
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Um haiku é um poema muito
breve com apenas três versos 
curtos, originário do Japão.

Um haiku ajuda-nos a sentir
plenamente o instante e a des-
cobrir a beleza dos pormenores.

Convidamos-vos a fazer uma 
imersão na natureza, uma via-
gem pelas quatro estações.

J. N. Santaeulàlia
Sou de Banyolas, na Catalunha, e vivi nesta cidade do Lago a maior parte da minha vida. 
Fui professor de catalão num par de escolas secundárias, e escrevi romances, livros de 
viagens e poesia. Gosto de muitas coisas da cultura japonesa, como por exemplo do haiku, 
que é uma poesia muito breve: cada haiku tem apenas três versos. Gosto de escrever, 
viajar, passear de bicicleta, cozinhar, brincar com a minha neta...

Luciano Lozano
Vivo entre Barcelona e Benalmádena, na Andaluzia. Há mais de quinze anos que sou 
ilustrador. Antes disso, estudei turismo e trabalhei em agências de viagens, comboios e 
aeroportos. Estive no Japão duas vezes. A primeira foi uma aventura de cinco dias em 
Tóquio, depois do meu primeiro ano de ilustração em Londres. Surpreendeu-me imenso 
a estética japonesa, que acaba por se refletir no meu trabalho de ilustração.

9  7 8 8 4 1 8   9 7 2 2 1 8

https://akiarabooks.com/pt/livro/tiempo-de-haikus/

