Henry James

Els papers d’Aspern
Traducció de Joan Sellent
El protagonista d’Els papers d’Aspern posseeix un
únic objectiu vital: indagar en la vida d’Aspern, un
poeta romàntic que el fascina. Les seves ànsies per
investigar el porten fins a Venècia seguint la pista
d’un gran descobriment. Tanmateix, pagarà
qualsevol preu per obtenir accés a informació
exclusiva del poeta?

EL LLIBRE
Un jove editor es desplaça fins a una Venècia decadent amb la finalitat d’obtenir documents inèdits del difunt
poeta americà Jeffrey Aspern. Encobrint tant la seva vertadera identitat com les seves intencions reals, el
protagonista aconsegueix instal·lar‐se al palazzo de Juliana Bordereau, un antic amor de l’escriptor que
conserva valuosos tresors literaris originals. L’estudiós s’introdueix en un ambient buit i fred, impregnat
per una vella esplendor ara inexistent, on la solitària i misteriosa centenària, tot i viure acompanyada de la
seva neboda, es manté reclosa en la incomunicació. Lluny de poder accedir fàcilment als papers d’Aspern,
l’esperit curiós amb tendència obsessiva del protagonista buscarà possibles vies d’accés per realitzar el seu
objectiu i convertirà la recerca en el mòbil de la seva vida.

L’AUTOR
Henry James Nova York, 1843 – Londres, 1916 , novel lista nord‐americà naturalitzat anglès, és un dels
més grans autors de la cultura literària transatlàntica. Entre la tendència objectiva pròpia de les descripcions
realistes i l’ús de les tècniques creatives més modernes, l’escriptor representa la unió entre la tradició
literària del XIX i les avantguardes del XX. Les seves creacions, centrades en l’exploració psicològica del
viatger, són el resultat d’una constant preocupació pel punt de vista, l’originalitat en el maneig del monòleg
interior, i l’ambigüitat i la subtilesa sempre presents en el desenvolupament temàtic. Tot i ser més conegut
per novel les com Daisy Miller, The Portrait of a Lady o The Ambassadors, també va crear narracions més
breus, com és el cas d’Els papers d’Aspern 1888 , basades en la recerca d’un secret absolut que converteix
l’espera en l’essència de la trama.
Mida: 14 x 21,3 cm.
Pàgines: 144
BIC: FC
ISBN: 978‐84‐16853‐01‐4
ref. AVEN082
PVP: 13€
Data sortida: 6 octubre 2016

ELS LLIBRES DE L’AVENÇ Sèrie Literatures
Contacte: Núria Iceta – niceta@lavenc.cat‐ 93 245 79 21
Distribució RBA Llibres

