
Hanami



El haiku és una forma poètica de gran síntesi on el significat encapsulat
transcendeix més enllà de les paraules i ens fa copsar les sensacions. Sigui
primavera, estiu, tardor o hivern els haikus ens acompanyaran per fer-nos
present el moment i la transcendència inherent de l'existència del món. En
presentem una selecció des dels orígens japonesos, els Mestres del haiku,
màxims exponents d'aquest art poètic; seguit del llegat d'altres grans hai-

jins que no podem menystenir, destacant-ne dues figures femenines molt
valuoses, no només per la seva absència en el gremi, sinó també per la se-
va gran inspiració. Al final d'aquesta secció incloem un recull d 'antologies
del gènere i altres referències vinculades al haiku com el haiga i l'aware,
entre d'altres. Per últim, hem donat cabuda a una petita mostra del contagi
literari de la pràctica del haiku entre la literatura catalana i la literatura
castellana.
El hanami és la tradició de visitar els parcs de cirerers florits a la primavera,
l'època que tot reneix. El haiku és una flor que ens permet renéixer des del
punt on ens trobem. T'animem a visitar les flors de la biblioteca.
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(1867-1902)

Shiki va transformar el haiku.
Mai va referir-se a aquest exercici
líric pels seus predecessors el
haikai i el hokku, sinó que el va
dotar d'entitat pròpia. Va alliberar-
lo d'estructura i artifici introduint
el concepte shasei (esbossar) , que
significa literalment «transposar i
reproduir la vida».

MASAOKA, Shiki
Cien jaikus
Madrid: Hiperión, 1996

(1763-1827)

Els seus haikus es caracteritzen
per un estil empàtic i humanista.
Els deslliura de convencions i
esquemes per recuperar l’esperit
més proper.

KOBAYASHI, Issa
Cincuenta haikus
Madrid: Hiperión, 1997
KOBAYASHI, Issa
Mi nueva primavera
Gijón: Satori, 2015
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(1867-1916)

És conegut per les seves novel·les
Soy un gato i Botxan. Va iniciar-se en
el gènere del haiku a través del seu
contemporani i amic Shiki. La natura,
la renúncia de l’ego i la quotidianitat
envaeixen la seva lírica.

NATSUME, Soseki
Sueño de la libélula
Gijón: Satori, 2016

(1716-1784)

Buson personifica la natura des
de la seva observació sensible i
detallista. Deixa enrere la mística
i integra aspectes de la pintura
com la perspectiva i el color en
les línies de significació de les
seves composicions.

BUSON, Yosa
Flores del Buda
Gijón: Satori, 2017

BUSON, Yosa
En un sueño pintado
Gijón: Satori, 2016

http://aladi.diba.cat/record=b1913108~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1817987~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1742844~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1807362~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1824615~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1377055~S171*cat


(1644-1694)

En el període Edo el haiku era un
instrument pel divertiment de la
cort i Basho el va catapultar a art
literari sense trencar amb les
tendències inserides en el seu
procés d'evolució. És considerat el
pare del haiku. Basho va conferir a
aquesta lírica espiritualitat,
transcendència, humanitat i
estima a la natura. El seu treball va
ser rigorosament escrutat per Shiki
que el va criticar durament.

MATSUO, Basho
De camino a Oku
y otros diarios de viaje
Palma: Olañeta, 2014

MATSUO, Basho
L'estret camíde l'interior
Barcelona: Edicions de 1984, 2012

MATSUO, Basho
Poesía completa
Errentería: El Gallo de Oro, 2019

MATSUO, Basho
Sendas de Oku
Girona: Atalanta, 2014

MATSUO, Basho
Senda hacia tierras hondas =
Oku no hosomichi
Madrid: Hiperión, 1998
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http://aladi.diba.cat/record=b1709896~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1923669~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1138585~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1746539~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1781836~S171*cat


CHIYO-NI
Violeta agreste
Gijón: Satori, 2016

IKKYÛ
Zen hilo rojo: iluminación,
amor ymuerte
Madrid: Miraguano, 2001

MASAJO, Suzuki
70 haikus y senryûs de mujer
Madrid: Hiperión, cop. 2011

TAIGI
Gato sin dueño
Gijón: Satori, 2017

El árbol de los haikus: el pequeño
gran libro del "aquíy ahora"
Barcelona: Océano Ámbar, 2007

AYA, Abdelmumin
Aware: iniciación al haiku
japonés
Barcelona: Kairós, 2013

CRUZ, Sandra de la
Kokoro: el cor de les paraules
Barcelona: Bridge, 2018

Haiku-dô: el haiku como
camino espiritual
Barcelona: Kairós, 2007
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http://aladi.diba.cat/record=b1842857~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1222258~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1696768~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1933617~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1427162~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1720966~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1494434~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1909659~S171*cat


El libro del haiku
Buenos Aires: Bajo la Luna, 2005

LOWENSTEIN, Tom
Haiku: poemas ymeditaciones
sobre la naturaleza y la bellesa
Barcelona: Blume, 2007

La luna en los pinos: haikus zen
Móstoles: Gaia, 2001

Marea baixa:
haikús de primavera i d'estiu
Barcelona: La Magrana, 1997

Nieve, luna, flores:
antología del haiku japonés
Palma de Mallorca: Calima, 1997

El pájaro y la flor: mil quinientos
años de poesía clásica japonesa
Madrid: Alianza, 2011

Tocs japonesos:
haiku, tanka i contes zen
Barcelona: [s.n.] , 2018

YAURA, Yukki
Haiga: haikus ilustrados
Madrid: Hiperión, cop. 2005

YOSHIMURA, Miyuki
21 claves japonesas
de la felicidad
Madrid: Titilante Ediciones,
[2019]
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http://aladi.diba.cat/record=b1404801~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1219427~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1471012~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1125996~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1271819~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1638660~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1899001~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1929165~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1463253~S171*cat


ABRAMS, D. Sam [et al.]
L'haiku en llengua catalana
Santa Coloma de Queralt: Obrador
Edrèndum, 2014

ABRAMS, Sam
Llum a les golfes:
una antologia del haiku modern
i contemporani en català
Barcelona: Viena Edicions, 2018

ASENSI, Joan Miquel
El silenci del vent: haikus
Alacant: Aguaclara, 1994

FONOLL, Celdoni
Haikús del Parc Güell
i altres versos
Valls: Cossetània, 2015

MARTÍ I POL, Miquel
Haikús en temps de guerra
Barcelona: Edicions 62, 2002

MIRÓ I VINAIXA, Mònica;
MOHINO I BALET, Abraham
En el límit de l'ombra,
pols de cinabri
Palma de Mallorca: Moll, 2011

MIQUEL, Dolors
Haikús del camioner
Barcelona: Edicions 62, 1999

ORDÓÑEZ de la TORRE, Núria
El haiku: un refinamiento
poético en uso
[Barcelona: s.n.] , 2013
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http://aladi.diba.cat/record=b1914597~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1256149~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1767367~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1243436~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1810271~S171*cat
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00167822
http://aladi.diba.cat/record=b1658902~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1168495~S171*cat
http://aladi.diba.cat/record=b1751207~S171*cat
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Biblioteca Jaume Fuster

Plaça Lesseps, 20-22
08023 Barcelona
Tel.: 933 684 564

b.barcelona.jf@diba.cat
www.barcelona.cat/bibjaumefuster

Horari

Dl. i ds. de 10 a 14 h i de 16 a 21 h
De dt. a dv. de 10 a 21 h

Dg. d’11 a 14 h

mailto:b.barcelona.jf@diba.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibjaumefuster/ca/



