Versos, versets i versots
[Humor, sàtira, erotisme, amor, natura, país, vida]

De Celdoni Fonoll
(Tota una vida dedicada a la poesia i a la música)

La millor poesia de Fonoll en un bon ventall de colors

“És teatre i música
i és el bé i el mal,
la Patum és l’ànima
d’un poble immortal.”
Fragment del poema La Patum, musicat per Sergi Cuenca, en una obra basada
en les melodies de La Patum de Berga.

Més sobre l’autor
Celdoni Fonoll és cantant, recitador, poeta i
músic. Però, sobretot, ha estat i és un bon difusor
de la poesia als Països Catalans.
Ha fet molts recitals i ha publicat 11 discs i 30
llibres.
Discs
Dels discs cal destacar Recital 1000 (1984),
Mercat de Calaf (1991), Aigua secreta (1992),
Cançons de l’amor que tinc (1997) i, sobretot, el
doble CD Antologia (PICAP, 2008).
Vídeos
Té penjats més de 60 vídeos al YouTube.
Antologies poètiques
Entre els llibres destaquen les antologies La
poesia al carrer (1977), La poesia a l’escola (1977‐1987, deu edicions amb 175.000
exemplars), Nou segles de poesia als Països Catalans (1986) i Versos diversos d’El
matí de Catalunya Ràdio (1996).
Poesia pròpia
Ha publicat llibres de versos humorístics, satírics, eròtics, amorosos, patriòtics:
Trempant t’empaito (1993), Versos perversos (1995), Tocat d’amor (1997), Amor de
lluny (1998), Versos dispersos (2001), Quin món de mones! (2006, amb Lloll
Bertran), Obscenitats i tendreses (2009), 69 [Antologia eròtica] (2011) i Versos,
versets i versots [Humor, sàtira, erotisme, amor, natura, país, vida] (2014).
L’any 2000 inicia la publicació de la seva poesia naturalística, els dotze volums de
la qual constitueixen una obra absolutament insòlita, extensa i única: Veus d’ocells
(2000), 60 ocells (2002) —d’aquests dos llibres, ja exhaurits, se n’han venut 11.000
exemplars—, Bones herbes (2004), Aucells (2006), Fascinants bolets (2006), Arbres
dels nostres paisatges (2007), Mamífers peluts [Del llop a la musaranya] (2008),
Herbes amigues (2009), Bèsties i bestioles [Peixos de riu, amfibis, rèptils, insectes...]
(2010), Veus d’ocells/Bells ocells (2011), Abril florit [Herbes de muntanya i del pla]
(2012) i Ales i pètals [Ocells, papallones, flors] (2013).
Premis
Ha rebut els premis següents: Premi discogràfic de la Generalitat de Catalunya pel
disc Recital 1000 (1984); Èxit d’Or Català per la cançó “Cor càtar” del disc Enllà del
temps (1989); Creu de Sant Jordi (1990); Premi al Compromís Cultural, Òmnium
Cultural Anoia (2005); Ametlla de plata a la trajectòria professional, Ajuntament de
Vilagrassa (2006); Amic de l’any (2007), juntament amb Lloll Bertran, de
l’associació barcelonina Amics de la ciutat.
www.celdonifonoll.cat
*Fotografia de Sara Guasteví
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