
Josep Pedrals i Urdàniz 

 
 

Biografia 

Naixement 
13 gener 1979 (40 anys) 
Barcelona 

Activitat 

Ocupació Poeta 

Gènere artístic Poesia 

Josep Pedrals i Urdàniz (Barcelona, 13 de gener de 1979) és un poeta i 
rapsode barceloní. Bregat en el món del recital poètic en l'àmbit de parla 
catalana, ha col·laborat a més en diversos mitjans de comunicació, entre 
d'altres el diari Avui i Catalunya Ràdio. En l'àmbit musical, l'any 2007 dugué a 
terme l'espectacle de hip-hop Endoll, junt amb Guillamino. Abans havia actuat 
amb «Explosión Bikini» i actualment treballa amb la banda Els Nens Eutròfics. 
Ha col·laborat amb el diari Ara, on publicà un sonet diari.  

Obres 

Poesia 

Escola italiana. Barcelona: Ed. 62, 2003 (ISBN 978-84-297-5272-4) 

El furgatori. Cornellà de Llobregat: Labreu Edicions, 2006 (ISBN 978-
84-933762-8-4) 

En/doll. Castellar del Vallès: Labreu Edicions, 2007, amb Guillamino 

El Romanço d'Anna Tirant. Castellar del Vallès: Labreu Edicions, 
2012 

Qui no mereix una pallissa (amb Melcior Comes, Pere Antoni Pons i 
Jordi Rourera) 
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Els límits del Quim Porta. Barcelona : LaBreu Edicions, 2018 (ISBN 
9788494833243)  

Obres dramàtiques representades 

Puaj!. Reus: Teatre La Palma, 2005 

Wamba va! (amb Eduard Escoffet, Martí Sales Sariola). Barcelona: 
Mercat de les Flors, 2005 

En comptes de la lletera. Barcelona: La Seca. Espai Brossa, 2012 

El Furgatori. Barcelona: La Seca. Espai Brossa, 2012 

Premis  

Lletra d'Or, 2013: El Romanço d'Anna Tirant 

Premi Ciutat de Barcelona 2018  

 

 El podeu veure i escoltar en els següents enllaços: 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-el-temps-del-mon/josep-
pedrals/video/5845270/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3JH1VpFTtI 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/entrevista-a-josep-pedrals-poeta-
acaba-de-publicar-els-limits-del-quim-porta/video/5791968/ 

https://www.youtube.com/watch?v=k4gNNWyLdpQ 

https://www.youtube.com/watch?v=7kFJiRW8RFE 
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David Castillo i Buïls 

 
 

Biografia 

Naixement 
1961 
Barcelona 

Es coneix per 
Premi Joan Crexells de narrativa (1999),  
Carles Riba de poesia (1997),  
Sant Jordi de novel·la (2001) 

Activitat 

Ocupació Poeta, biògraf i novel·lista 

Ocupador Universitat Autònoma de Barcelona  

David Castillo i Buïls (Barcelona, 1961) és un poeta, escriptor, i crític literari 
català.  

Vida 

Va començar a destacar com a poeta la dècada dels anys 1970 amb 
publicacions clandestines i contraculturals, tot i que la seva primera obra 
publicada, tota una declaració de principis, va ser la biografia de Bob Dylan, 
l'any 1992. Tres anys abans havia estat l'antòleg de Ser del segle, que va 
reunir les principals veus de la generació dels 80. El van seguir una sèrie de 
poemaris entre els quals destaca Game over, amb què va guanyar el premi 
Carles Riba. A continuació va iniciar una etapa com a prosista amb novel·les 
com El cel de l'infern i No miris enrere, amb bons resultats entre crítica i lectors. 
La primera va guanyar el premi Crexells a la millor novel·la catalana del 1999. 
La segona, el premi Sant Jordi del 2001. Ha obtingut tres premis Atlàntida de 
periodisme i a una antologia de la seva obra poètica a l'italià se li va atorgar el 
premi Internacional Tratti al millor poeta estranger. Ha sigut organitzador de 
diferents cicles poètics i fundador i director de la Setmana de la Poesia de 
Barcelona des del 1997.  

D'altra banda, publica articles i ressenyes literàries gairebé des dels seus inicis. 
Des de 1989 dirigeix el suplement de cultura d'El Punt Avui. Va ser director 
durant vuit anys de la revista Lletra de canvi i ha estat cinc anys professor de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Amb el jove poeta Marc Sardà va publicar 
el llibre Conversaciones con Pepín Bello, que va tenir una gran repercussió 
crítica.  
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Obra 

Biografia 

1992 Bob Dylan 

2007 Conversaciones con José "Pepín" Bello, amb Marc Sardá 

2008 Bcn Rock, amb fotografies de Ferran Sendra 

Poesia 

1993 La muntanya russa 

1994 Tenebra 

1997 Poble Nou flash back, amb Albert Chust 

1998 Game over 

2000 El pont de Mühlberg 

2000 Seguint l'huracà, amb Marcel Pey 

2001 Bandera negra 

2005 Menta i altres poemes 

2005 Downtown[7] 

2006 Esquena nua 

2011 Doble zero 

Novel·la 

1999 El cel de l'infern 

2002 No miris enrere 

2010 El llibre dels mals catalans: burocràcia sentimental sobre la noció del 
temps 

2010 El mar de la tranquil·litat 

2014 Barcelona no existeix 

Guió 
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2005 : Hot milk, amb Ricardo Bofill (Canónigo Films)  

Premis 

1987 Premi Atlàntida millor revista cultural per a "El temps" 

1990 Premi Atlàntida millor suplement cultural diari Avui 

1997 Carles Riba per Game over 

1999 Joan Crexells per El cel de l'infern 

2001 Sant Jordi per No miris enrere 

2005 Premi Atlàntida millor articulista de l'any en llengua catalana 

2006 Premi Cadaqués al millor poemari de l'any per Esquena nua 

2006 Premi Internacional Tratti per la traducció italiana Il presente 
abbandonato 

2010 Premi Atlàntida millor suplement cultural diari El Punt Avui 

 

 El podeu escoltar recitar alguns dels seus poemes als següents 
enllaços: 

https://www.lyrikline.org/es/poemas/rambla-del-carmel-4907 

https://www.lyrikline.org/es/poemas/doble-zero-4912 

http://poetarium.llull.cat/poetarium/detall.cfm/ID/27233/CAT/david-castillo-festa-
major.html 
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