Patricia Highsmith

Petits contes misògins
Traducció d’Alfred Sargatal Plana

Disset contes que disseccionen la societat nordamericana amb l’estil inconfusible de Highsmith.
Ironia i sofisticació en el retrat psicològic i cruel dels
personatges que malgrat la seva maldat esdevenen
sovint còmics. No seria aquesta una bona definició de
l’humor negre?

EL LLIBRE
Les dones dels relats apareixen com a víctimes, tant del masclisme com dels clixés que arrosseguen
en el seu rol social. Així cal entendre la misogínia del títol, que esdevé una provocació de l’autora.
Tant homes com dones, que podrien ser els veïns del costat, moren i maten, dins l’aparent
normalitat de la vida quotidiana que es trastoca en un girar full en crueltat infinita. Tots els contes
porten el nom d’un patró de comportament, un perfil psicològic que defineix la víctima de la seva
esmolada ploma.
Les històries del llibre van ser portades al teatre per la companyia T de Teatre el 1991, en la seva
primera i exitosa posada en escena com a companyia.
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, publicada per L’Avenç el 2016 en traducció de Montserrat Morera.
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