Patricia Highsmith

Carol

Traducció de Montserrat Morera

Amb el suspens caracterı́stic de l’autora i amb
tota la força d’una histò ria d’amor, retrata
magnı́ficament la Nova York dels anys
cinquanta. Ara ha estat portada al cinema, en la
que é s considerada una de les millors
adaptacions de l’obra de Highsmith, amb Cate
Blanchett com a protagonista.
EL LLIBRE
S’acosta el Nadal i Therese treballa de venedora en uns grans magatzems de Nova York, quan una
dona atractiva s’atansa al seu taulell. Therese no està preparada per l’impacte de l’enamorament.
Als dinou anys i sense família, tot just s’està obrint camí a la gran ciutat i ambiciona treballar en el
món del teatre. Però té una feina que no li agrada i un xicot que no s’estima prou. En canvi, Carol, ja
a la trentena, és una dona sofisticada, una mestressa de casa a punt de divorciar‐se i d’iniciar una
batalla legal per la custòdia de la seva única filla. Therese se sent irresistiblement atreta per Carol,
i totes dues inicien un viatge que no saben on les durà.
L’AUTORA
Patricia Highsmith (1921‐1995) és una novel·lista americana, coneguda pels seus thrillers
psicològics, que han estat adaptats al cinema en més d’una vintena d’ocasions. La seva primera
novel·la, Strangers on a Train, ja va ser duta al cinema per Alfred Hitchcock el 1951. A més de la
sèrie de quatre novel·les protagonitzades per l‘inquietant Tom Ripley, va escriure 18 novel·les més
i diversos reculls de narracions breus, com Petits contes misògins i Sirenes al golf. La seva novel·la
psicològica ha fet que se l’associï a la tradició existencialista europea, representada per alguns dels
escriptors favorits de la mateixa Highsmith, com Dostoievski, Conrad, Kafka, Gide i Camus. La seva
segona novel·la, The Price of Salt (1952), va ser publicada amb el pseudònim Claire Morgan, a causa
de la seva temàtica lesbiana, i no va ser fins al 1989 que es va editar amb el seu nom i amb el títol
de Carol. Les seves novel·les més conegudes han estat traduïdes al català: Estranys en un tren, Carol,
L’equívoc, L’enginyós Sr. Ripley, El crit de l’òli‐ba, Camins que no duen enlloc, El tremolor de l’engany,
Ripley enterrat, L’amic americà: el joc de Ripley, El noi que va seguir Ripley, Trobada al carrer, Ripley
amb l’aigua al coll, Small g: un idil·li d’estiu.
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