
LLIBRES

Víctor Obiols (Barcelona, 1960) és es-
criptor, professor universitari i poeta. És 
llicenciat en grec a Barcelona i doctorat 
en literatura a Southampton. Aquest lli-
bre que publica l’editorial Els Llums, no 
és un llibre comú, és un repàs poètic de 
la trajectòria de l’autor, de la seva ment i 
la seva vida, dels seus pensaments. Per 
a Obiols, la poesia és una necessitat re-
cíproca entre els versos i l’autor. Aquesta 
peça és un recull de tota la seva poesia, 
publicada i inèdita, des del 1974, amb 
tan sols 14 anys, fins al 1999, en plena 
maduresa literària. 

Kenzaburô Ôe (Ôse, illa de Shikoku, 
1935) és un dels escriptors més influ-
ents de la postguerra i guanyador del 
premi Nobel de literatura el 1994. La 
presa és una de les seves novel·les em-
blemàtiques. Amb traducció al català 
d’Albert Noia, arriba amb la col·lecció de 
narrativa curta d’Edicions de 1984. El lli-
bre relata la història d’un petit poble, aï-
llat del món, on la guerra només es dei-
xa veure de tant en tant. Un avió s’esta-
vella a les muntanyes dels voltants, i el 
pilot, que és capturat com a presoner, 
els traurà de la ingenuïtat.

Joachim Meyerhoff (Homburg, 1967) és 
un actor de teatre alemany, graduat a 
l’Escola de Teatre Otto Falckenberg. Que 
tot sigui com no ha estat mai és la sego-
na novel·la d’aquest autor que ha esde-
vingut un best-seller a Alemanya. Edici-
ons 62 l’ha publicada en català, amb tra-
ducció de Joan Ferrarons i Carlota Gurt. 
Meyerhoff narra la història d’un nen, amb 
pinzellades autobiogràfiques, fill del di-
rector d’un hospital psiquiàtric, que viu 
envoltat de llunàtics. No obstant el marc, 
es tracta del relat d’una família normal 
que lluita per mantenir-se unida.
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Caterina Albert (l’Escala, 
1869) fou una escriptora 
catalana molt emblemàtica, 
no sols per la seva prosa 
característica sinó també pel 
fet i la càrrega de ser dona 
i escriptora en una societat 
a cavall entre els segles 
XIX i XX. Albert es trobava 
submergida en una escenari 
patriarcal on l’únic paper que 
hi jugava la dona era portes 
endins. Per aquesta raó va 
publicar tots els seus llibres 
sota el pseudònim de Víctor 
Català, i així va poder tractar temes que se suposava que no ha-
vien de tractar les dones. Entre les seves novel·les més lloades 
hi destaca Solitud, publicada en fulletons a la revista Joventut el 
1905. Ara, Club Editor publica una altra de les seves novel·les, 
Un film (3.000 metres), publicada per primera vegada el 1926. El 
protagonista és el Nonat Ventura, un nen abandonat a l’hospici, 
que, agreujat per les grises perspectives de futur, decideix aban-
donar Girona per convertir-se en lladre, en el més admirat de tot 
Barcelona, el Senyoret. Un conjunt de veus construeixen aquest 
complex relat, bandejat durant mig segle. Amb el cine mut i la 
Belle Époque com a escenari de fons, Caterina Albert dirigeix la 
seua mirada a l’imaginari col·lectiu català.

Josep Franco (Sueca, 1955) ens 
porta, de la mà de Viena Edicions, 
i després de 10 anys de silenci li-
terari, L’amor també mata, la seva 
última novel·la, guardonada amb 
el XXXIV premi de Narrativa Curta 
25 d’abril Vila de Benissa 2014. 
La Teresa és la protagonista de 
l’obra, una dona madura, sola i 
perduda que estableix una relació 
peculiar amb un inspector de po-

licia retirat. Josep Franco té al darrere una extensa producció 
amb novel·les tan reeixides com Les potències de l’ànima.

Marcel Proust (París, 1871) va dedicar gran part de la seva 
existència a escriure els set volums que componen A la re-
cerca del temps perdut, una de les peces més influents de 
la literatura del segle XX, escrita des de la casa on va estar 
reclòs durant quasi tota la seva malaltissa vida. Josep Maria 
Pinto ha traduït El cantó de Guermantes al català, el segon 
volum d’aquesta col·lecció que ara publica l’editorial Viena, 
94 anys després de la seva primera edició original. 

‘Un film (3.000 metres)’, el 
tresor amagat de Caterina Albert

Josep Franco torna després de deu 
anys amb ‘L’amor també mata’

Marcel Proust i el segon volum d’‘A la 
recerca del temps perdut’

Caterina Albert.

Josep Franco.
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