Peter Handke

Infelicitat perfecta
Amb traducció de Marta Pera Cucurell i epíleg de Simona Škrabec

«Dissolt en una eufòria sense ossos,
contra la qual no podia fer res, em
movia per l’edifici de l’aeroport més
aviat desolat.»
EL LLIBRE
La mare de Peter Handke era una dona invisible. Al llarg de la seva
vida –que va abastar el període nazi, la guerra i la prosperitat de la
postguerra– va fer el possible per mantenir les aparences, però va
arribar a una conclusió terrible: «Ja no soc una persona». No gaire
després, es va suïcidar amb una sobredosi de somnífers. A Infelicitat
perfecta, el seu fill s'asseu a posar per escrit allò que sap, o que creu
que sap, sobre la vida i la mort de la seva mare, tot i que topa amb
una «incapacitat d'expressió extrema». Aquest llibre auster,
escrupolós i profundament commovedor és un dels punts més alts
de l'obra de l'escriptor guardonat amb el premi Nobel de Literatura
el 2019.
L’AUTOR
Peter Handke (Griffen, Àustria, 1942) acaba de ser guardonat amb
el Premi Nobel de Literatura 2019. Autor d’una obra caracteritzada
per l’angoixa de la solitud i la incomunicació, és considerat un
clàssic contemporani de la literatura en llengua alemanya. Ha escrit
novel·la, poesia, assaig i teatre, i ha fet guions de cinema. L’any 1973
va rebre el Premi Georg Büchner, el 1976, el Premi Kafka, i el 2006
li va ser concedit el Premi Heine, que va rebutjar.
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«Un dels
millors llibres,
i un dels més
importants,
escrits en
alemany a la
nostra època.»
Karl Ove
Knausgård
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