W
o el record de la infantesa

Georges Perec

traducció de Margarida Casacuberta
Una barreja de ficció i d’autobiografia. L’autor alterna
l’estranya història d’una societat imaginària en una illa
anomenada W, on la competició esportiva esdevé una
metàfora del totalitarisme, amb la reconstrucció de la
seva infantesa. Una etapa marcada per la mort dels seus
progenitors, el pare durant la guerra i la mare al camp
de concentració d’Auschwitz.

EL LLIBRE
A W o el record de la infantesa s’alternen dos relats paral·lels: la descripció angoixant d’un món remot
i imaginat i els records d’una infantesa viscuda durant la Segona Guerra Mundial. De l’encreuament de
totes dues històries, n’emergeix lentament l’horror de la història col·lectiva d’Europa.
El primer text pertany enterament a la imaginació: és la reconstrucció, arbitrària però minuciosa, d’una
fantasia infantil que evoca una societat a l’illa de W, a la Terra de Foc, centrada en la competició
esportiva d’acord amb unes normes olímpiques extremes. L’altre text és una autobiografia: la vida
d’un nen durant la guerra, una història feta de records i de fragments dispersos, d’absències, d’oblits,
de dubtes, de supòsits, d’anècdotes escasses.
L’AUTOR
Georges Perec (1936-1982) és un dels escriptors cabdals i innovadors de la literatura francesa del
segle XX. Va néixer a París en el si d’una família de jueus polonesos que va patir la persecució nazi (el
seu pare va morir després de ser ferit al front i la seva mare deportada en un camp de concentració).
Va ser membre de l’Oulipo, grup de literatura experimental, i és autor de llibres ja clàssics com Les

coses i La vida (instruccions d’ús). En aquesta mateixa col·lecció ha aparegut Ellis Island (L’Avenç,
2008), un text, breu i intens, amb el tema de fons de l’exili i la dispersió, que expressa la seva
concepció de la literatura com un acte de memòria.
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