
 

 

 

15 de febrer de 2017 

Cristalleries Planell  
 

Presentació del llibre 
«UN HORITZÓ INABASTABLE DAVANT DELS ULLS» 
escrit pel Sr. Jordi Bach. 
 
Aquest és el primer llibre que publica, però des de ben 
jovenet ja li agradava escriure i d'aquesta època tenim 
poesies i comptes breus que ja feien preveure el magnífic 
escriptor que esdevindria amb el temps. 

 
Va cursar els estudis primaris i el batxillerat als Escolapis de Sabadell i es va llicenciar en Filosofia i 
Lletres, especialitat de Psicologia. En l'actualitat està jubilat, i gaudeix del seu temps alternant els 
estudis de guitarra clàssica amb l'escriptura. Actualment és el president de la nostra Associació. 
 
Van fer la presentació de l'acte les escriptores: la Sra. Susagna Aluja i la Sra. Anna Pascual. 
 
La Susagna entre altres coses va dir:  
"És un immens privilegi estar aquí per parlar del llibre de l'amic Jordi Bach. De seguida vaig 
entendre que a banda de compartir una malaltia, també li passava com a mi...  
Escriure per entendre's, diu el mestre Jaume Cabre. I jo ho subscric...  
Escriure per trobar la veu interior, la que et fa fer preguntes, la que et posa entre l'espasa i la paret 
i et fa prendre decisions. Et fa entrar en un món sense Fatiga, on pots dibuixar nous horitzons 
(inabastables), noves maneres de fer les coses. On pots tornar a viure. On pots volar i aturar-te, on 
pots parlar amb el poeta, amb el deixeble, amb qualsevol veu que vaig i torni. A destemps o a 
estonetes. Entendre l'escriptura com una manera de viure. I després de la SFC, com una nova 
manera de viure... Un horitzó inabastable d'esperança, de força i de valentia. I aquest horitzó és 
avui al vostre abast...". 
Només em resta dir-vos que aquest llibre és un “bombonet”.  
Per degustar-lo delicadament, per meditar, per sentir la música a cau d'orella, per reflexionar 
sobre la vida... I que el llegiu i també el regaleu per fer feliços als vostres amb un bombó com 
aquest..." 

 

El Sr. Josep-Ramon Bach, reconegut poeta i germà del Jordi, va fer la lectura d'unes quantes 
pàgines del llibre. En Josep-Ramon és un poeta en majúscules.  
La seva trajectòria és extensíssima. Té més de 20 llibres de poesia publicats, així com de teatre i 
narrativa, dels quals molts han estat premiats.  
 
També vam comptar amb ambientació musical a càrrec de Núria Bach i David Castro que van 
amenitzar l'esdeveniment. 
 
El Sr. Jordi Bach va anunciar que un tant per cent de les vendes que es produïssin d'aquest llibre 
les donaria a l'ASSOCIACIÓ. I així ho va fer.  


