Joseph Roth

La cripta dels caputxins
Traducció de Jaume Creus

Amb una barreja d’ironia, nostàlgia i pessimisme,
Roth traça, en el que es considera com una novel·la
de no‐ficció, una crònica de la dissolució d’Àustria
des de la vigília de la Primera Guerra Mundial fins a
l’annexió per part dels nazis.

EL LLIBRE
El protagonista, el tinent Trotta, és hereu d’una noblesa d’orígens humils, que va créixer i prosperar
gràcies a l’emperador Francesc Josep. El relat segueix la vida de l’hereu per la Viena de principis de
segle. Són els últims compassos de la dinastia dels Habsburg i d’una noblesa empetitida, que
acabarà amb el final de la Primera Guerra Mundial. El jove Trotta, veurà com mor l’imperi
austrohongarès i l’era dels Habsburg. És una crònica detallada de la vida a Viena abans del finis
austriae i el domini nacionalsocialista. El seu traductor a l’anglès, Michael Hoffmann, l’ha definit
com “un llibre estrany, meravellós, dràstic i desconsolador”.

L’AUTOR
Joseph Roth (Brody, Galítzia, 1894 – París, 1939), escriptor en llengua alemanya, d’origen jueu, va
reflectir com cap altre l’ocàs de l’imperi austrohongarès després de la Primera Guerra Mundial.
L’ascens del nazisme, que va prohibir els seus llibres, l’obligà a exiliar‐se i refugiar‐se a París, on va
morir alcoholitzat. La seva obra, en què destaquen novel·les com La marxa de Radetzky, de la qual
La cripta dels caputxins (1938) és una continuació lògica, ha estat en els darrers anys objecte d’un
nou reconeixement. Autor realista, va evolucionar des de l’expressionisme alemany fins a la “Neue
Sachlichkeit” (Nova objectivitat). Job. Història d’un home senzill, reeditada per L’Avenç el 2012 en
traducció de Judith Vilar, va ser la novel·la que va marcar aquesta transició.

Mida: 14 x 21,3 cm.
Pàgines: 176
BIC: FC
ISBN: 978‐84‐88839‐90‐9
ref. AVEN070
PVP: 14€
Data sortida: 10 setembre 2015

Sèrie Literatures
Contacte: Núria Iceta – niceta@lavenc.cat‐ 93 245 79 21
Distribució RBA Llibres

