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L L I B R E S  R E C O M A N AT SSEGONA ÈPOCA
ABRIL 2003

Paco Giménez (València, 1954) ha aconseguit crear, a través de les seues il·lustracions, un
món rigorosament personal i inconfusible. Dins del seu univers gràfic, text i imatge seguei-
xen un camí comú, ballen la mateixa música en consonància amb la intencionalitat sempre
explícita de (de)mostrar la tensió d’una escena a través del moviment, la forma i la línia, tres
elements que per a ell constitueixen el nus del plaer creatiu. El color quasi ha estat una im-
posició comercial que li ha provocat maldecaps notables i, a pesar que el seu terreny autèn-
tic és la línia, s’hi ha acabat acostumant de grat. Giménez troba quasi màgic que amb
quatre traços, sense l’ajuda d’altres recursos plàstics, es puga expressar pràcticament tot. La
línia és l’essència del que vols comunicar, el camí més curt i més directe entre el cervell, el
cor i el paper. Com ha dit en algunes ocasions, el seu repte és prescindir de la base aca-
demicista, que impregna els seus dibuixos i que li impedeix d’actuar amb tota llibertat i
espontaneïtat. D’altra banda, sempre ha preferit l’esforç en soledat, però el treball dels al-
tres és com una espurna que engega el seu motor creatiu. Els dibuixos que publiquem en
aquest número són una mostra, reduïda però significativa, d’alguns dels seus treballs.

L’hereu d’Àlan Greus, Premi Novel·la Ciutat d’Alzira 2002, és una obra sobre
l’excepcionalitat de la vida quotidiana i, alhora, un homenatge a aquella gent
que, els anys cinquanta i seixanta, hagué de buscar-se la vida a Europa, fugint
de la fam, cap a un món que els rebé com la gent que faria tot allò que els

europeus nadius es negaven ja a fer. Gabriel duu
una vida anònima, com correspon a un funcio-
nari de l’Administració. Fa temps que va aban-
donar les inquietuds literàries i, ja en la trente-
na, s’adona que les relacions amb el sexe feme-
ní han estat –i continuen sent– poc satisfactòries.
I, per damunt de tot, hi ha la figura del seu pare,
a qui visita en la residència quan l’assalten els
remordiments. Però el retrobament d’uns vells
quaderns que va descobrir en la casa d’un fami-
liar llunyà li canviaran la vida per complet.
Gabriel considera que aquells papers, el diari
d’un immigrant en el París dels anys seixanta, són
un material perfecte per a redactar una novel·la.
Aleshores no sap encara que la història que
començarà a novel·lar li anirà descobrint unes
veritats que no hauria imaginat mai.

El darrer poemari de D. Sam Abrams, Into Footnotes All Their Lust (Tot el desig a
peu de plana) és una edició bilingüe amb versió catalana d’Enric Sòria i de l’au-
tor. D. Sam Abrams va nàixer a Beckley, West Virginia, Estats Units, l’any 1952.
Va començar a publicar poesia amb Calculations... (Proa, 1997) i Oda a un ase
i altres poemes (Cafè Central, 1999). És autor de Tenebra blanca (Proa, 2001),
la primera antologia del poema en prosa a la
literatura catalana contemporània, i T’estimo.
Més de cent poemes d’amor i desig (Eumo,
2002). Ha traduït i publicat cap a una vintena
de volums de poesia catalana moderna a l’an-
glès. Jo no sóc ningú. Qui ets tu? (Cafè Cen-
tral, 2002) recull una tria de versions de poe-
mes d’Emily Dickinson al català. També ha es-
tat el curador de I’edició de Poesia anglesa i
nord-americana (Edicions 62, 1994), Veure és
sentir: Àlbum Ràfols-Casamada (Quaderns Cre-
ma, 1994), Dietaris de Marià Manent (Edici-
ons 62/Diputació de Barcelona, 2000). És
membre del consell assessor de la col·lecció
«Clàssics Universals» de Proa i col·laborador
habitual de les pàgines d’opinió d’Avui.




