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Novetat editorial: L’oracle del drac 

 

El músic i poeta PERE VILANOVA 

publica un poemari a partir del llibre oracular xinès I Ching 
 

Estrategs i militars, enamorats i exploradors, mercaders i poetes consultaven l’I Ching (un llibre 

xinès del 2.400 aC) per tal de saber què s’esdevindria i quina actitud caldria adoptar per 

adaptar-se als canvis quan arribessin. Pere Vilanova l’ha consultat fins que l’I Ching ha respost 

els seus 64 hexagrames sobre el futur, amb els quals el poeta ha construït 64 poemes propis en 

vers i en prosa. 

L’oracle del drac és el tercer llibre de Pere Vilanova, editat curosament a l’Editorial Fonoll per 

Laia Noguera i dissenyat amb precisió i talent per Francesc Gelonch. L’artista taiwanesa Huanyu 

ha realitzat les grafies tradicionals xineses a partir de les quals les diverses dinasties imperials 

van anar creant tota la llengua i la tradició de la Xina. El llibre és, doncs, un objecte de poesia i 

disseny que, a més, el lector pot consultar per rebre prediccions sobre el seu futur. 

 

Poesia contundent i extravagant, salvatge i lluminosa, que s’endinsa en les profunditats de la 

Vida en majúscules, transcendint la lògica convencional per atansar-se a una Veritat sagrada. 
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Pere Vilanova (Barcelona, 1988) és un poeta i músic que canta en català, anglès i francès, i que 
també ha fet de traductor. El destí l’ha portat sovint a emprendre viatges i a viure episodis 
inesperats a partir dels quals la seva poesia i música experimenten. El darrer ha estat a Taiwan, 
el 2014, amb el qual la cultura asiàtica li ha entrat directament a l’ànima. 

 

LLIBRES PUBLICATS PER PERE VILANOVA 

 
· Les Arrels Impossibles (Ploion Editors, Barcelona, 2009) 
 
· Korenlei. Les Tres Estacions (Curbet Edicions, Bèlgica-Girona, 2014) 
 
· 10 poemes somiats per a l’infern (Traduccions d’Arthur Rimbaud, Ed. Poncianes, Barcelona, 
2015) 
 
· L’oracle del drac. El llibre dels canvis (Fonoll, Juneda, 2016) 
 

 
DISCOGRAFIA DE PERE VILANOVA  
 
· Titans (Aixopluc Estudis, 2008)  
 
· All the heavy days are over (Aixopluc Estudis, 2008)  
 
· Una magrana d’astres (antologia de poemes musicats de Carles Duarte, CCG, 2011)  
 
· The Songs from the Ghent Season (Autoeditat, 2013)  
 
· Les Tres Estacions (Right Here Right Now, 2014)  
 
· Chapitre 7 (la tendresse) (KUB Creacions, 2014)  
 
· L’Encanteri (antologia de poemes musicats de Joan Vinyoli, KUB Creacions, 2015) 
 
· Directe a la Memòria (Canela Records, 2016) 
 
 
 
+info a www.perevilanova.cat 
 

Per contactar amb l’autor: jpere@perevilanova.cat - 699 57 20 15 

 


