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Maria Angels Anglada,

Mercé Rodoreda i
Maria Angels Anglada;
faumeliJosepBenet

tAny Rodoreda leurá el rellan-
t Camentde totes les seves novel-

les editades pel Club Editor en
buRaca, €n edicions en¡iquides

amb postfacis. L editorial publicara, a
més, la conespond¿ncia completa de
l'€scriptora amb Joan Sal€s, el seu edi-
tor, a cura de Montsemat Casals.

El cmp 62 porrar¿ a terme I'edició
de les Oó¡"r C¿nple¡er de Merc¿ Ro-
doreda. 81 2008 sortir¿ I'obra nanativa
apleg¿da en tres volums i el 2009 la
seguira¡ €l te¿tre i la poesia, a cur¿ de
Carme Anrau. A més, apar€ixeran, jm-
pulsats per I'Any Rodoredz, Una rida
e,l ¿d¡¡¿s (Edicions 62), selecció que
permet d€ resseguir Ia biografia de l'au-
tora en prim€ra persona, i M¿l¿¿ Rodo-
reda en ')eu própia (Aryle Editorial).
Aquest darer llibr€ ag¡upa i ordena els
textos en qu¿ I'autom va parlar d'ella
mat€ix¿, de Catalunya, d€ la llengua
i de la litemtum. A més, la Fundació
Merc¿ Rodor€da aplegará, €n un vo-
lum, totes les entrevistes a I'escriptora.
La r€copilació és d'Abraham Mohino i
edirx3Já vna Guia de I ABiU de la Fun-
dació Merc¿ Rodoreda.I Edicio¡s 62li
aplegará Tots els contes.
Peró el 2008 se¡á l'any d'una altra

gran escriptora, Mari¿ Angels Angla"
da. Columna prepara dues edicions
especials que apareixeran a finals de
gen€r. Per una banda, l'obm que la
va descobrir, ara fa trerta anys, ¿¿.r
C/¿r¿r, premi Josep Pla. l, per una
altra banda, el seu g¡an ¿xit de vendes,
El \jiolí d'Auschwitz. f€dició s'ha
pr€parat amb la inrenció de celebrar
els primen cent mil exemplan venuts
de la novel la. I táInbé s€rd un any
important en la recepció de Narcís
Oll€r Cosset¿nia iniciad la col lecció
"Bibliot€ca Narcís Oller" amb el llibre
Croquís al natural, abaida d€ prosse-
guir la d'ArturBladé, arnb dos volums
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Mercé Rodoreda,

lvlaurici Serrahima,
Josep M. Espin¿s,
Albert Sanchez Piñol,
Jaume l,  Josep Benet
¡ Narcís Oller seran
notícia aquest 2008.

El \uit¿ centenari del naixement de
Jaume I tindr¿ la seva repercussió edi-
toial. A més dels llibres que han pu-
blicat Stefano M. Cingolani a Edicions
62 i Antoni Furió a Bromera, tindrem
I'esír.di J¡tume I i el seu resn¡tt (PaE¿s),
d'Emest BeLenguer, i una reedició de1
Llibrc deLs [ets, a Proa, a cárr€c del
filóleg Jordi Bruguera.

Nalradors dg c¿sa. Els nanadors
cat4lans coneguts que presentaran no-
vetah seran Biel Mesquida, Guillem
Frontera, Pep Coll, Fenan Torrent, Mi-
quel Pairolí, Andreu Martín, Isabel-
Clara Simó, Ramon Enq Jordi Mata,
Joan Rendé, Josep M. Quintana i GUF
llem Rossell. Antoni Mas Busquets,
aotor de nanacions, presentard la seva
primem nov€l'la, Abans tle ser pe'
drd, mentre que el novellista Albert
Sánchez Piñol opta ara per un r€cull
de naÍacions, Tretze t stos tranSols. I
€ntre les obr€s de nous valors tindr€m,
a314, L aprenentatge de la soledat, de
David Vilaseca, premi A¡drómina.

l{aÍradois ale fola, Entre els autors
estrang€rs de més anomenada, troba-
rem, a més del t€rcer i darrer volum
dels lrs¿igr de Montaigne en la ver-
sió de Vicent Alonso, Sándor Márai

(L'estrcnya); Knut Hamsun (¡a'r);
lan McEwan (A la ptatja de Chesil)l
Maúin Amis (Casa de tobades); Tra'
cy Chevalier (El meÍle de la innac¿n-
cia); Phllip Rorl¡, (L'espectrc se n va);
L K. Rowlin8,, @ary Potter i les re'
líquies de la Mofl): H^fl)ki Murakami
(Salze cez dona adomida, contes)i
Richard Ford (Acció de eñcies\ E.
L. Doctorow (Rdg¡tu¿); Amélie Not-
homb (Dtdf¡ de L oreneta); Balzac
(Sa¡¡¿rir¿); Charles Nodier (¿d /ad¿
cle les engrunes); An&ea Camlllei, (La
pensió rJa); CoÍnac Mccafhy (rvo
country for old nen, seúe títol encara
en catalá); Donna Leon (¿.r ,¿td d¿tu
s€"s rorrr¡r); John Lan€hesrer (Family
R¿ndrc?, sense títol encara); Marina
Lewycka (I1t" Car¿va¡.t, sens€ titol
€ncara): Georges Perec (E is Island),
i també el reportatge de Yasmina Reza
sobre la campanya de Nicolas Sarko-
zy, el president de Franga (L alba, el

A "Labutxaca" del Grup 62 el més
destacat de la campanya de genet que
conta de dotze titols, és que publiqu€n
un in¿dit en catalá, rvo h¿ de Corinne
Mai€r Per cert, que Quadems Crema
pres€ntar¿ aquest 2008 la s€va col-
Iecció de bui{aca, amb títois del seu


