Zaragózame
Dimecres, 22 d’abril de 2009

Les novetats literàries de Sant Jordi
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Des de fa quatre anys, pels volts de Sant Jordi, VilaWeb Lletres ofereix als lectors una
selecció de novetats. Enguany els premis literaris dominen l’oferta de llibres en català.
Ara, si els títols premiats es troben entre les apostes literàries de la diada, també cal
dir que han contribuït a descobrir nous talents. Un altre aspecte ben destacable
d’enguany és la llarga llista de llibres que parlen dels catalans i de la crisi
econòmica.Llibres a banda, en aquest Sant Jordi també té un pes específic la figura de
l’escriptor, gràcies a dues iniciatives: el congrés del PEN català, que aplega des de
dilluns a Barcelona escriptors i periodistes de tot el món; i l’exposició L’exili vist pels
escriptors catalans, que s’inaugura avui al Palau Moja barceloní. Aquest Sant Jordi
2009, amb tot, els escriptors tenen un protagonisme especial gràcies a dues
iniciatives: el congrés del PEN català, que aplega des de dilluns a Barcelona escriptors
i periodistes de tot el món; i l’exposició L’exili vist pels escriptors catalans, que
s’inaugura avui al Palau Moja barceloní.

CLÀSSICS I RECUPERACIONS
Josep Vallverdú, Joaquim Carbó, Emili Teixidor, Sebastià Sorribas, ‘Pòquer de
clàssics’ (La Galera) (vídeo: entrevista). Raimon Panikkar, ‘Mística, plenitud de vida’
. Opera Omnia Raimon Panikkar. Primer Volum. (Fragmenta) (vídeo). Joanot Martorell,
‘Contes d’amor de Tirant lo Blanc’ (La Magrana). Ricard Salvat, ‘Animals
destructors de lleis’ (Meteora). Savinien Cyrano de Bergerac, ‘L’altre món’
(Adesiara). Traducció: Martí de Riquer i Jordi Raventós . Joan Maragall, ‘Pensaments
de Goethe’ (3i4). Ivan Illich. ‘Textos escollits. Jordi Pigem’ (3i4). Charles Darwin,
‘L’origen de les espècies’ (Edicions 62). Sigmund Freud, ‘El malestar en la
civilització’ (Accent). Traducció de Josep-Maria Terricabras. Goethe, ‘Faust’ (Riurau
Editors). Ramon Llull, ‘Llibre de contemplació’ (Barcino).

