
El dramaturg en llengua ne-
erlandesa Jeroen Olyslaegers 

(Morstel, 1967), un autor 
amb una obra consolidada 
en el seu país d’origen, va 

fer el salt al panorama inter-
nacional amb Voluntat, un 

dels grans èxits literaris dels 
darrers temps a Bèlgica i me-

reixedora del Premi Nacio-
nal de Literatura, entre més 
guardons. Un ressò que li ha 
valgut ser traduït a diferents 

llengües i que hi haja una 
sèrie de televisió en prepara-
ció. Voluntat és una història 
sobre la llibertat individual i 
la injustícia ambientada en 

l’època de l’ocupació alema-
nya a Bèlgica.

Fruit d’una recerca docto-
ral, Jaume Ferrer i Puig re-

cupera en un volum part de 
la trajectòria del periodis-
ta, narrador, comediògraf i 
activista cultural Josep Ma-
ria Poblet (Montblanc, 1897 

- Barcelona, 1980). Josep 
Maria Poblet: periodisme i 

acció —subtitulat com “Un 
intel·lectual catalanista en 

el Montblanc d’entreguerres 
(1914-1936)— fa una recer-

ca en els orígens d’un escrip-
tor que va gaudir d’una con-
siderable popularitat entre 

les dècades de 1950 a 1970. 
Un estudi que aporta “dades 
noves i desconegudes fins el 

moment”.

Joan Wallach Scott (Nova 
York, 1941), titular de la càte-
dra Harold F. Linder de cièn-
cies socials de la universitat 
de Princeton, aborda en La 

fantasia de la història feminis-
ta (publicada en origen l’any 
2011) com les perspectives 

del feminisme s’han enriquit 
de conceptes psicoanalítics, 
com ara l’anàlisi de la domi-
nació masculina en les seues 

diferents formes. Un d’aquells 
conceptes és el de fantasia, 
en el sentit de les fantasies i 
transgressions que rebutgen 
ser regulades o categoritza-
des i que Wallach considera 
pertinent i útil per a l’anàlisi 

històrica feminista.
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MÓN EDITORIAL

LLIBRES

L’any 2006, l’editorial Proa publicava un 
volum amb els poemes que Sylvia Plath 
(Boston, 1932 - Londres, 1963) va escriu-
re els tres darrers anys de la seva vida. Un 
centenar de composicions amb traduc-
ció de la desapareguda poeta i traducto-
ra Montserrat Abelló. Sóc vertical. Obra 
poètica 1960-1963 torna a les prestatgeri-
es com a testimoni d’una de les veus po-
ètiques més influents i decisives del segle 
XX i que, paradoxalment, sols va publicar 

un volum poètic abans de la seva mort, 
The Colossus (1960), escrit abans d’aquella 
data i que, per tant, resta fora de la selec-
ció que en va fer Abelló, qui, a més, con-
siderava aquest llibre inferior als volums 
que vindrien després.  En la introducció, 
l’autora confessava haver estat “molt fidel 
a l’original (que no vol dir de cap manera 
ser literal)”, amb una traducció facilitada 
“per les moltes similituds fonètiques que 
hi ha entre el català i l’anglès”.
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Proa recupera l’obra de Sylvia Plath traduïda per Montserrat Abelló

Edició en català de 
‘Després de l’amor’, de 
Subhash Jaireth 

L’editorial valenciana Lletra Impresa 
ha introduït en l’escena literària en 
català un autor no massa conegut, 
l’australià d’origen indi Subhash Jai-
reth. Nascut a l’Índia i emigrat a Aus-
tràlia, el 1986, Jaireth és autor d’una 
considerable obra en camps diversos 
com la poesia, l’assaig o la narrati-
va, però també va completar la seua 
tesi doctoral sobre teatre rus, resul-
tat de quasi una dècada de residèn-
cia a Moscou, entre 1969 i 1978. De 
fet, l’obra recuperada per Lletra Im-
presa, Després de l’amor —publicada 
originàriament el 2012— transcorre 
entre l’Índia, Rússia, Itàlia i Austràlia 

i està ambientada a la fi de la dècada 
de 1960. La novel·la conta la història 
d’amor entre un jove indi i una jove 
russa, tot i que el llibre també serveix 
per traçar el context històric d’una 
època ideològicament convulsa. L’en-
carregat de la traducció al català ha 
estat Jorge Salavert, un filòleg valen-
cià expert en Shakespeare i resident a 
Austràlia.
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