Artur Àlvarez

Lloc i any de naixement

Castelló de la Plana, 1957
Nom complet
Artur Álvarez Boix
Nom de ploma
Artur Àlvarez

L’autor

Ressenya biogràfica

Artur Álvarez Boix va nàixer a Castelló de la Plana el 1957. És llicenciat en Filosofia i
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Ciències de l’Educació, mestre (jubilat) d’Educació Primària, cantautor i compositor.
Humil aficionat a l’escriptura i la pintura, des de molt jove escriu poesia, en la majoria
dels casos vinculada a la seua producció musical. Sempre ha enfocat l’activitat creativa
intentant aglutinar la música, la paraula i l’expressió plàstica en un tot harmònic. Des de
més de tres dècades, s’ha manejat, amb un estil molt personal, en el món de la
interpretació i composició musical (En l’actualitat són ja 11 CD’s editats). No obstant
açò, en el camp literari, amb el pas dels anys, ha anat deixant en el camí suficients
perjudicis fins que ha considerat que la seua producció, en fons i forma, tenia els mínims
exigibles per a compartir-ho més enllà de l’entorn pròxim i familiar.
Com a poeta, Artur Àlvarez ha publicat en la xarxa poemaris com “Darrere les
bambolines” , “Les Paraules Oblidades” i “Haikus”. Té publicats en paper, el
poemari i compendi de microassajos “Poemes i Microassajos de la Primera Llum del
Dia” (Autoeditat) i és coautor, amb poemes que complementen la narració, “El temps
de Niculina”,de l’escriptora Isabel Marín, del llibre col·lectiu “Ponts
suspensius” (Editorial ONADA). Al 2017, guanya amb el poemari “Caragola” el premi
MIQUEL PERIS de poesia en els XXV Premis de la Mar de Poesia, coincidint amb
el centenari del naixement de l’esmentat poeta. També col·labora en publicacions locals
(premsa, llibres de gaites, revistes,…) amb articles de caire musical o filosòfic. Pertany a
l’associació literària d’escriptors i escriptores de les comarques de nord del País
Valencià, “EL PONT, Cooperativa de Lletres”. Habitualment escriu en el seu
blog “SINGLADURES” i “NOVES SINGLADURES” on publica gran part de la
producció literària (poemes, microassajos, microrelats, …)

L’obra
Obra publicada
A la Revista «AU» de Morella: Poemari «Paisatge amic» (1er. Premi certamen poesia de la
revista «AU» de Morella -1985).
Contingut poètic del CD «20 anys després» del grup ADESIARA (2003).
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Contingut poètic del CD «Paisatges» (2010)
Contingut poètic del CD «Hores baixes» (2011)
Llibret del musical «Tolerància sí, gràcies» estrenat al CEIP «Isabel Ferrer» de Castelló
(2001).
Llibret del musical «Pau» estrenat al CEIP «Isabel Ferrer» de Castelló (2002).
Publicació col·lectiva: Llibret «Canta amb nosaltres» del CD editat amb motiu de la
presentación de l’himne del CEIP «Isabel Ferrer» de Castelló. (1999).
“Poemes i microassajos de la primera llum del dia” (2012) (ISBN 978-84-616-0407-4)
Autoedició.
“10 anys de versos i cançons 2004-2014” (2014)-Autoedició privada.
Obra a a la Xarxa
Poemari «Les paraules oblidades» (2010). (http://issuu.com/singladures)
«Singladures, un recorregut pels replecs originals i creatius de l’ ésser humà» (
http://singladures.blogspot.com )
“HAIKUS” (2014).
Obra poètica inèdita
«Deixa’m dibuixar-te un espai» (1997)
«Blau 2000» (2000)
Discografia
2004- “Deixa’m dibuixar-te un espai” – Autoedició.
«Castelló, triangulada plana». Artur canta el monogràfic poètic de Albert Vernet i Mateu.
Segell discogràfic: Audiovisuals de Sarrià, 2007
«Pols del meu camí». Homenatge a Bernat Artola 50 anys del seu traspàs. Artur canta a Bernat
Arola. Els poetes Lluis Meseguer, Vicent Pau Serra, Vicent Jaume Almela, Jopep Porcar reciten
a Bernat. Segell discogràfic: Audiovisuals de Sarrià, 2008
«Paisatges». Artur interpreta les seves composicions. Segell discogràfic: Audiovisuals de
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Sarrià, 2010
«Hores baixes». Artur interpreta les seves composicions. Edició privada. Només disponible a la
xarxa, 2011.
«A recer de la mar». Homenatge a Miquel Peris 25 anys del seu traspàs. (2012). Artur canta a
Miquel Peris. Els poetes Vicent Pau Serra, Vicent Jaume Almela, Jopep Porcar, Joan B.
Campos, Josep Antoni Pradells, Romà Bernat i Antoni Albalat escriuen i reciten per a Miquel
Peris. Segell discogràfic: Audiovisuals de Sarrià, 2012
2013- “ENTRE VERSOS I PINZELLS CONTEMPORANIS” – Audiovisuals de Sarrià.
2014- “!0 ANYS DE VERSOS I CANÇONS” – Artal Privat.
2015- “A RITME DE BLUES” (Bernat Artola/Miquel Peris) – Molusco Discos.
2017- “[TRIBUT]” – Doble CD- Molusco Discos.
2017- “BAGATGE” (CD recopilatori) – Edició gratuïta a BANDCAMP.
Col·laboracions:
2015 – Doble CD “Després vingué la música” (Antologia de poemes musicats de Manel Alonso i
Català)
Col·laboracions en premsa periòdica i/o especialitzada
Esporàdicament col·labora amb el suplement cultural «CUADERNOS» del Periòdic
MEDITERRANEO de Castelló amb articles de crítica musical.
Articles especialitzats
«Em declaro innocent», el darrer cd de Joan Isaac és un regal per als sentits». Article de
critica musical publicat al suplement cultural «CUADERNOS» del periòdic «MEDITERRANEO»
(8-5-2011).

Referències
Enllaços d’interès
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Correu-e: artalbo [arrova] telefonica [punt] net
WEB OFICIAL
SINGLADURES (Blog literari)
NOVES SINGLADURES (Blog literari)
ARTUR ÀLVAREZ en concert (Blog activitat musical)
FACEBOOK
Altres referències a INTERNET
https://ca.wikipedia.org/wiki/Artur_%C3%81lvarez_i_Boix
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/espectaculos/artur-alvarez-gana-premi
o-miquel-peris-poesia_1072031.html
http://www.levante-emv.com/castello/2017/05/30/reconocimiento-poesia-artur-alvarez/15
73524.html
https://www.viasona.cat/grup/artur-alvarez
https://www.youtube.com/user/artal57
http://www.cancioncontodos.com/autor/artur-%C3%A0lvarez
https://arturalvarez.bandcamp.com/
http://aquellspoetes.blogspot.com/
http://musicaenlanostrallengua.blogspot.com.es/
«Musicar a Miquel Peris» (Periòdic «MEDITERRANEO»- 8/4/2012). Article
Algunes ressenyes
d’Eric Gras.
«Amor pel nostre paisatge» (Periòdic «MEDITERRANEO»- 8-1-2012). Article
d’Eric Gras.
«Homenatge al gran poeta Bernat Artola» (Periòdic «MEDITERRANEO»4-5-2008). Article d’Eric Gras.
«Artur Álvarez, músic» (Periòdic «El MUNDO»-2/12/2007). Article de Vicent
Climent.

PDF descarregat de www.elpontdeleslletres.cat | 5

Artur Àlvarez

«A recer de la mar» («CASTELLÓ AL MES» – abril 2012) Article de Vicent
Climent.
«Música y palabras para Miquel Peris» – «LA REVISTA» de radio Castelló
abril 2012.
“Artur Àlvarez i “com una onada”-ELS MECANOESCRITS DE POUET (Manel
Alonso)
Artur Àlvarez “Entre versos i pinzells contemporanis”-ELS PAPERS DE CAN
PERLA (Manel Alonso)
“Un equipatge fet cançons” (DGS) (Manel Alonso)
“TRUBUT” (DGS) (Manel Alonso)

Altres dades

Col·laboracions musicals amb els poetes Albert Vernet i Mateu, Manel
Alonso Català i Vicent Jaume Almela i Eixau

Guardons
la Revista
«AU» de Morella: Poemari «Paisatge amic» (1er. Premi
Premis literaris A
i altres
guardons
certamen poesia de la revista «AU» de Morella -1985).
Al 2017, guanya amb el poemari “Caragola” el premi MIQUEL PERIS de
poesia. XXV Premis de la Mar de Poesia.

–

Altres referències al web
https://www.elpontdeleslletres.cat/tag/artur-alvarez
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