Joan Oleza Simó (Palma de Mallorca, 1946)
Professor de la Universitat de València des de l’any 1969 i implicat en el
moviment universitari contra la dictadura, hagué de continuar la seua
carrera en la Universitat d’Odense, a Dinamarca, entre el 1972 i el 1974.
Al seu retorn tingué una militància intensa en la lluita política
clandestina i aconseguí la seua cátedra de Literatura a l’Universitat de
Barcelona/Palma de Mallorca el novembre del 1975, mentre la dictadura
expirava. Es traslladà a la Universitat de València el 1976, on va
participar com a vicedegà en la candidatura que presidí Manuel Sanchis
Guarner a les primeres eleccions democràtiques de la Facultat de
Filologia, i el sustituí posteriorment com a degà. El 1978 abandonà la
política activa i ha fet de la literatura vida i ofici de registres diversos,
publicant nombrosos llibres i articles de teoría literaria (Sincronía y
Diacronía, 1976), d’història literaria (La novela del siglo XIX, 1976;
Teatro y prácticas escénicas, I, 1984, i II, 1986); edicions critiques (de
La Regenta, 1984, de Su único hijo, 1990; dels relats de Llorenç
Villalonga; de les Obras Completas de Guillem de Castro; actualmente
dirigeix l’edició de les Obras Completas de Max Aub); assajos sobre
questions socials i culturals (Llengua, Literatura i Poder, 1987, llibre en
col.laboració); practica la crítica literaria d’actualitat (sobre literatura
catalana o en castellà) i la columna d’opinió en diversos mitjans de
comunicación. La seua trajectòria ben coneguda dins de l’Hispanisme
internacional li ha dut a ser profesor invitat a molt diverses universitats
(Bolonya, Chicago, La Plata, Londres, Mainz, Mar del Plata,
Nottingham, Roma...) i a formar part del Comité Assessor de nombroses
revistes literàries internacionals; ha rebut així mateix el reconeixement
de la seua universitat al Mèrit en la Investigació. Com a narrador, ultra
algunes peces breus, és autor de les novel.les La mansión roja (1979),
Tots els jocs de tots els jugadors (1981), novel.la que obtingué el "Premi
de la Crítica del País Valencià", i Cuerpo de transición (1992). La vida
infidel d’un Arlequí és la seua segona novel.la en llengua catalana.

