MÓN EDITORIAL

Recull en català dels relats de la novaiorquesa Grace Paley
Grace Paley (Nova York, 1922 - Vermont, 2007) fou una reconeguda escriptora de narrativa breu que deixà
com a llegat literari una recopilació de
contes finalista en els premis National
Books Award (1994) i Pulitzer (1995).
Un volum que ens arriba ara en català, amb traducció d’Emili Olcina, dins
de la col·lecció “Mirmanda” d’Edicions de 1984. Tots els contes repassa en
més de 500 pàgines les “històries sobre

Antoni Gómez recopila
part d’una obra poètica
abandonada el 2002
Antoni Gómez (Sagunt, 1960) va irrompre amb certa força en el panorama literari del País Valencià amb un
poemari, Laura, que resultà guanyador del premi Senyoriu d’Ausiàs March
el 1992. Durant la dècada posterior,
aquest autor va lliurar diferents poemaris, fins a la publicació del darrer,
El cant de l’heretge (2002). D’aleshores
ençà, Gómez ha conreat la literatura
infantil, el relat breu (cal esmentar com
una de les obres més reeixides Maleïts
entrepans, de 2015) i la crítica literària en mitjans convencionals i revistes
literàries, però no havia tornat a publicar poesia. Passats quinze anys, veu la

llum Elegia del pelegrí (tria personal),
publicada per Onada Edicions, una selecció dels poemes publicats per l’autor, des de la convicció que molts lectors, com explica en el pròleg, llegiran
el volum “com si fóra un llibre inèdit i
únic. La poesia sempre és la gran desconeguda”. Elegia del pelegrí s’obri amb
el pròleg que el poeta Marc Granell va
escriure per a El cant de l’heretge.
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gent normal” de la seva ciutat, una mirada femenina i àcida sobre els conflictes personals i familiars avalada per
escriptors d’anomenada com Philip
Roth (“Un coneixement de la solitud, la
luxúria, l’egoisme i la fatiga que resulta
esplèndidament còmic”, va dir) o Susan
Sontag. L’any 1989 Paley fou declarada,
durant el mandat del governador Mario
Cuomo, primera Escriptora Oficial de
l’Estat de Nova York.

LLIBRES

Sandàlies d’escuma
maria àngels anglada
L’Avenç, Barcelona, 2017
Novel·la, 143 pàgines

Maria Àngels Anglada (Vic,
1930 - Figueres, 1999) fou una
novel·lista i assagista, llicenciada en filologia clàssica, que
bastí una sòlida carrera literària des de la seva consagració l’any 1978 amb el premi
Josep Pla, concedit per la seva
primera novel·la, Les closes. El
violí d’Auschwitz (premi Prudenci Bertrana el 1994 i premi Novel·la de l’Any el 1995) i
Sandàlies d’Escuma, publicada
en origen el 1985, són algunes de les seves novel·les més
conegudes. Aquest darrer
llibre, ambientat a la Grècia
clàssica, fou guardonat amb
el Lletra d’Or i el Premi Nacional de la Crítica.

La biblioteca dels
llibres rebutjats
david foenkinos

Traducció de Mercè Ubach
Edicions 62, Barcelona, 2017
Novel·la, 280 pàgines

La biblioteca dels libres rebutjats parteix d’una curiosa premissa: el bibliotecari d’una
petita població de la Bretanya
francesa decideix donar asil
als llibres rebutjats pels editors. La idea es dóna a conèixer a través d’una campanya
publicitària i, en poc temps, el
promotor reunirà mil manuscrits. A partir d’aquest plantejament té lloc una història sobre la recerca d’un autor mort
en clau de thriller i comèdia.
L’autor, el francès David Foenkinos, es donà a conèixer amb
l’adaptació al cinema d’una de
les seves novel·les, La delicadesa, amb Audrey Tautou com a
protagonista.

El pensament
i l’acció.
De Marx a Gramsci
en Joan Fuster
D.A.

El Jonc, Lleida, 2017
Assaig, 159 pàgines

Entre les diverses novetats
que aprofiten l’imminent 25è
aniversari de la mort de Joan
Fuster hi ha aquest volum
que tracta de rastrejar la influència sobre l’intel·lectual de
Sueca del pensament marxista, amb especial èmfasi en el
de Gramsci. Amb un to que
pretén ser alhora “divulgatiu
i acadèmic”, Ferran Archilés,
Jaume Lloret, Joaquim Carlos
Noguera, Giaime Pala i Antoni
Rico, que fa també d’editor i
prologuista, fan un recorregut per la relació de Fuster
amb les idees gramscianes i
com acabaren arrelant en els
partits marxistes del nostre
àmbit.
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