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TEMPS DE HAIKUS

   Arguments de venda

• Un llibre de haikus, alguns dels quals ja havien estat publicats al llibre La llum 
dins l’aigua (Columna 1997, exhaurit), de l’escriptor banyolí J. N. Santaeulàlia.

• Els haikus estan agrupats  segons les quatre estacions (començant a la tardor), de 
manera que recreen un recorregut pels colors i les sensacions de tot l’any.

• Per la brevetat dels versos i l’absència de rima o figures retòriques, els haikus són 
una poesia molt propera als infants: només intenten descriure un detall fugaç.

• Les il·lustracions de Luciano Lozano, de traç negre gruixut i grans taques de co-
lor, capten el moment i permeten lectures noves, plenes de poesia.
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El haiku és un poema molt breu 
de només tres versos curts,
originari del Japó.

El haiku ens ajuda a sentir
plenament l’instant i a descobrir 
la bellesa dels detalls.

Et convidem a fer un viatge 
d’immersió a la natura
a través de les quatre estacions.

J. N. Santaeulàlia
Soc de Banyoles, i he viscut a la ciutat de l’Estany la major part de la meva vida. He fet 
de professor de català en un parell d’instituts, i he escrit novel·les, llibres de viatges i 
poesia. M’agraden moltes coses de la cultura japonesa, per exemple, el haiku, que és una 
poesia molt breu: cada haiku té només tres versos. M’agrada escriure, viatjar, passejar en 
bicicleta, cuinar, jugar amb la meva neta i mil coses més.

Luciano Lozano
Visc entre Barcelona i Benalmádena, a Andalusia. Fa més de quinze anys que soc il·lustrador. 
Abans, havia estudiat Turisme i treballat en agències de viatges, trens i aeroports. He estat 
dues vegades al Japó. La primera va ser una aventura a Tòquio, tot just en acabar el primer 
curs d’Il·lustració a Londres. Em va sorprendre enormement el sentit de l’estètica japonesa, 
una estètica que es reflecteix d’alguna manera en el meu treball d’il·lustració.
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