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Lloc i any de naixement

la Vall d’Uixó, 1959
Nom complet
Josep Lluís Abad i Bueno
Nom de ploma
Josep Lluís Abad i Bueno

L’autor

Ressenya biogràfica

Sóc fill de La Vall d’Uixó (1959). Vaig nàixer, sota el signe de Capricorn, un matí ple de
núvols i ventós que demanava volar milotxes. Durant els meus curts dies d’existència he
tingut la sort de descobrir, gràcies a bons mestres de la vida, que la paraula és una eina
que pot ajudar, construir i enaltir la dignitat de tots els éssers vius; alhora, també pot
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criticar, denunciar i conspirar per la Revolta…
És per això que em trobe amb el gaudi i l’obligació moral de fotografiar amb el color de
les paraules les qüestions i moments més quotidians del viure.
I simplement això, em crec un home afortunat: intente construir amb fonemes i grafies
milotxes per volar. Vosaltres sou l’aire que les enlaira.
M’agrada i em fa feliç la música, la lectura i els gelats; m’omplen de llum els passejos pel
bosc i l’aigua del mar. Al costat de Jana, la solitud se’m representa una quimera.
Fins ara he tingut la sort de veure publicades algunes obres de narrativa curta i poesia.
Com que als temps que corren sembla difícil publicar en paper, mantinc un blog on
dibuixe i acolorisc estels, tempestes i núvols: hi batega la meua obra.

L’obra
Obra publicada
Poesia
«Amor a contratiempo», Ajuntament de La Vall d’Uixó, (1982).
«Núvols i draps», Ajuntament de La Vall d’Uixó, (1992).
«Encenalls de la memòria», Puçol, (1993).
«Transparències», Ajuntament de Vila-real, (1993)
«Crisàlide d’esperança», València, Edit. Germania, (1993).
«Passarel·la», Ajuntament de Vila–real , (1999).
«D’amors i d’altres constel·lacions», Ajuntament de Vila-real, (2001).
«Llibre invisible», amb altres autors, (2005).
«Llibre d’Aín» (2011).
«L’amor», Autoedició digital (2010).
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«Petites postals per a Grupeco», Autoedició digital (2017).
«Les meues dones», Autoedició digital i en paper (2018).
Narrativa curta
«Cartes a la dona de la Lluna Nova, Ajuntament de La Vall d’Uixó,(1987).
«La fàbrica», Ajuntament de La Vall d’Uixó, (1989).
«Contrapunto humano», Ajuntament de La Vall d’Uixó , (1990).
«Autobiografia amb colors», Ajuntament de La Vall d’Uixó, (1992)
Obra col·lectiva
Antologies
«Honori García: el personatge, l’època i el centre: Tessel·les d’aniversari», Diversos autors.
Serveis de Publicacions Diputació de Castelló, (1997).
«Versos per a Marc», [Llibre col·lectiu]. València: Tàndem Edicions, (1999).
«Poetas de la Plana», Biblioteca Ciudad de Castellón, (2000).
«Racó de poesia», [Llibre col·lectiu]. València: Brosquil edicions, (2003).
«67 poemes per l’Ovidi», [Llibre col·lectiu]. València: Brosquil edicions,(2008).
«Caminos de la Palabra II – Max Aub y las vanguardias-», Pretextos (1999).
«Caminos de la Palabra III -Max Aub y Luis Buñuel-», Pretextos (2000).
«Caminos de la Palabra V -Canto gnóstico de Cristo-», Pretextos (2002).
«Caminos de la Palabra VIII -De Max Aub al Quijote-», Pretextos (2005).
«Caminos de la Palabra X -Max Aub y el amor-», Pretextos (2007).
«For sale 0 50 veus de la terra», Edicions 96 (2010).
Degoteig, (DD.AA) Poesia i imatge, 2018, Ajuntament de la Vall d’Uixó.
El vers als llavis: Homenatge a Carles Salvador (DD.AA) EnKuadres editorial 2019.
Algunes presentacions de l’autor
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Micropoètica d’un cosmos de vidre i sang
En la estación perpetua
Poesia com autorevelació
L’home que abillava les paraules
La constelación única
A partir dels lliris soterrats
Una vida fabulosa i discreta al celobert de la poesia

Referències
Enllaços d’interès
Correu-e: Correu-e: milotxes [arrova] gmail [punt] com
http://espaiclaudator.blogspot.com/
Clic ací per més informació
Institució de les Lletres Catalanes
Algunes ressenyes
«Poesia: minifundi de comunicació, justícia i solidaritat», Buris-ana, núm.187.
«Paraules per a una poètica de la condició humana», Pròleg a D’amors i d’altres
constel·lacions, Marisol González.
«De la mecànica a la poètica de l’amor», Epíleg a D’amors i d’altres constel·lacions..
«Micropoètica del compromís», Passarel·la.
«L’amor: una blava excusa imponderable», Lletres Valencianes.
«Certesa i literatura al món dels bonsais», La Roda del temps, 10.
«La tendresa mineral d’un microcosmos», Epíleg a Pasqual.
«Entre l’amor i la mort», Pròleg.
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«Ser dona», Pròleg a Anomeneu-me dona.
«Una vida fabulosa i discreta al celobert de la poesia», Revista Literaria Alcap, Nº 49, Enero
2009.
«Transparències a La Forest d’Arana», Presentació per Marisol González.
Altres escrits sobre l’autor
«La humana complicitat», per Marisol González.
«Epíleg retrovisor», per Joan Garí.
«Una ressenya sobre l’amor»
Presentació de «L’amor», per Josep Porcar.
Presentació Exposició: Palau Marquesos de Vivel_febrer 2019 Les meues dones
Presentació Les meues dones a La Vilavella per Imma Monlleó Martínez, març 2019.
Retalls de premsa
«Desencís, de Transparències 1993»
«Cita de Manel Alonso».
«Guia de lectura, Premis ciutat de Vila-real»
«Els treballs i els solatges», Manel García Grau.
Mediterraneo: Entrevista de Vicent Usó

Guardons
Premis literaris i altres guardons
Poesia
Premi de poesia, Ciutat de La Vall d’Uixó (1987), per «Amor a contratiempo»
Premi de poesia, Ciutat de La Vall d’Uixó (1992), per «Núvols i draps»
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I Certamen Les Nits Màgiques del DJango’s (1993), per «Encenalls de la memòria»
Premi de poesia, Ciutat de Vila-real (1993), per «Transparències»
Finalista Premi de poesia, Ciutat de Nules (1993), per «Crisàlide d’esperança»
Premi de poesia, Ciutat de Vila–real (1999), per «Passarel·la»
Premi de poesia, Ciutat de Vila-real (2001), per «D’amors i d’altres constel·lacions»
Premi de poesia, Jocs Florals de Nules, Flor Natural (2010), per «Llibre d’Aín»
Narrativa
Premi de narrativa curta, Ciutat de La Vall d’Uixó (1987), per «Cartes a la dona de la Lluna
Nova»
Premi de narrativa curta, Ciutat de La Vall d’Uixó (1989), per «La fàbrica»
Premi de narrativa curta, Ciutat de La Vall d’Uixó (1990), per «Contrapunto humano»
Premi de narrativa curta, Ciutat de La Vall d’Uixó (1992), per «Autobiografia amb colors»

Altres referències al web
https://www.elpontdeleslletres.cat//tag/josep-lluis-abad-i-bueno/
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