August Strindberg

La gent de Hemsö
Traducció de Carolina Moreno Tena

En aquesta novel·la tan implacable com divertida, hi
retrobem les qualitats mestres de Strindberg. El
relat tradueix una visió pessimista del món, però
està narrat com una situació còmica. La gran
riquesa de llenguatge fa d’aquesta novel·la un
festival.

EL LLIBRE
La gent de Hemsö (1887), una història tragicòmica de desig, amor i mort entre els pescadors i els
pagesos d’una de les illes de l’Arxipèlag d’Estocolm, ens descobreix un Strindberg diferent, en un
registre més de comèdia. Hemsö és una illa fictícia —basada en Kymmendö, on Strindberg havia
passat part de la joventut— on arriba un mosso, en Carlsson, que tracta d’integrar-se en la petita
societat local. El seu desconeixement del medi i l’hostilitat no declarada dels caçadors i pescadors
que veuen desembarcar aquest intrús no li facilitaran la realització d’aquest objectiu. Strindberg
va escriure aquest llibre per combatre el seu enyor mentre vivia a Alemanya i França.
L’AUTOR
August Strindberg (1849-1912) és el gran dramaturg suec, internacionalment reconegut com un dels
pares del teatre modern. Va ser, també, autor de novel·les, contes, assajos, periodisme i sàtira, va
experimentar amb la fotografia, i en els últims anys la seva obra pictòrica ha assolit el reconeixement
que mereix. Nascut a Estocolm, es va educar a la Universitat d’Uppsala, tot i que no es va arribar a
llicenciar. Va començar a escriure mentre es guanyava la vida amb una sèrie de feines, incloent-hi les
de periodista i bibliotecari. Va escriure diverses novel·les, entre les quals El saló vermell (1879), però
va ser conegut sobretot com a autor dramàtic. Les seves obres de teatre inclouen El pare, La senyoreta
Júlia, Creditors, Un somni, i La sonata dels espectres. En aquesta mateixa sèrie ha aparegut Tot sol, una
narració de caire autobiogràfic, també traduïda per Carolina Moreno.
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