
Anna Salomé (Castelló de la 
Plana, 1964), llicenciada en 
filosofia i autora d’un blog 

sobre la presència i el significat 
dels rellotges en el cinema, 
“Omnes vulnerant”, havia 

també fet diversos relats, però 
La síndrome de Lot és el seu 

primer llibre publicat. Narraci-
ons que miren de manera des-
carnada la condició humana i 
converteixen la mirada en un 
territori de malsons i desenlla-
ços aterridors. Una mestressa 
de casa que es veu convertida 
en una altra persona o el pro-
fessor sotmès a la tirania de 

la seua biblioteca són alguns 
dels perfils dels personatges 

que Salomé construeix.

L’historiador Albert Toldrà 
va guanyar el premi Josep 

Vicent Marquès de la Ciutat de 
València amb Il·lustres, santes, 

falsàries, subtitulat “Relat 
d’espiritualitat femenina 

heterodoxa perseguida per la 
Inquisició de València (1624-

1808)”. Es tracta, per tant, 
d’un volum que repassa en 

ordre cronològic una sèrie de 
processos inquisitorials que 

afectaren dones que vivien les 
seues experiències religioses 

de maneres poc convenci-
onals, més enllà dels límits 

establerts. Processos que afec-
ten quasi sempre monges i 

que el Sant Ofici emprèn amb 
sigil i discreció.

Per entendre de quins ma-
terials està fet Deliri d’amor 
d’Alda Merini, publicat en 

edició bilingüe amb traduc-
ció, introducció i notes de 

Meritxell Cucarella-Jorba, cal 
revisar una mica la trajec-

tòria vital de l’autora. Poeta 
precoç, descoberta amb 

només 16 anys, va publicar 
entre la dècada de 1950 i els 
inicis de la següent, el gruix 
de la seva obra poètica. Però 

visqué un llarg parèntesi 
d’oblits i manicomis durant 

el qual no va deixar d’escriu-
re. Aquest llibre és una mena 

crònica personal dels seus 
records vestit amb una prosa 

lírica, breu i contundent.

La síndrome de Lot
ANNA SALOMÉ

Impúribus Llibres, Tavernes 
Blanques, 2018

Narrativa, 207 pàgines
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Traducció de Meritxell 
Cucarella Jorba

 Crònica personal, 187 pàgines

MÓN EDITORIAL

LLIBRES

Edicions de 1984 continua pouant en 
la producció d’un dels escriptors nord-
americans més influents del segle XX, 
William Faulkner, amb l’edició en català 
de Llum d’agost, una de les obres segu-
rament més representatives de l’autor, 
ambientada també en el mític comtat de 
Yoknapatawpha. Amb traducció d’Esther 
Tallada, aquest llibre forma part de les 
novetats que el segell presentarà el proper 
mes de setembre. Així, juntament amb la 

novel·la de Faulkner, Edicions de 1984 ha 
recuperat també la primera novel·la de 
Juli Vallmitjana, De la ciutat vella, de 1907, 
amb Edició d’Enric Casasses. En aquest 
llibre, l’estructura novel·lística és la corda 
a través de la qual es poden seguir epi-
sodis, ambients i personatges, adverteix 
l’editor en el pròleg. L’altra novetat per a 
la tardor del segell, també important, és 
Un altre temps, poemes de W.H. Auden 
traduïts i escollits per Marcel Riera.
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‘Llum d’agost’ de Faulkner, novetat d’Edicions de 1984 de la tardor

‘La vida material’, de 
Marguerite Duras, en 
Club Editor

En el tram final de la seva existència,  
Marguerite Duras (1914-1996), de-
vastada per l’alcoholisme i impedida 
per a l’escriptura, enceta un projecte 
d’entrevistes sense cap objectiu con-
cret amb el cineasta Jérôme Beaujour 
en les quals parla de temes diversos: 
des de les experiències amb els ho-
mes, a l’alcohol, el teatre, la televisió 
o la presó. Una sèrie de reflexions 
que acabarà reescrivint de dalt a baix, 
amb la introducció en el procés de 
Yean Andréa, admirador homosexual 
de la Duras, trenta anys més jove, 
que l’acompanyarà fins al seu final. El 
resultat és La vida material, editada 

per Club Editor amb traducció de 
David Llig, una mena de breviari de 
gran concentració sobre el que pensa 
“algunes vegades, alguns dies, d’algu-
nes coses”.

Altrament, una novetat important 
per a l’editorial és que la novel·la 
d’Eva Baltasar Permagel, un dels 
grans impactes de la temporada, serà 
traduïda al francès, el castellà i l’italià.
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