Joseph Conrad

La línia d’ombra
Traducció de Marta Bes Oliva
Un jove capità es troba davant la impossibilitat de fer
partir la nau de la qual s’acaba de fer càrrec en el seu
primer comandament. Narrada des de la perspectiva
d’algú que travessa «la línia d’ombra», és a dir que fa
el pas de la joventut a una etapa més conscient i
dolorosa de la vida, aquesta novel·la és una obra breu
que sorprèn per la seva intensitat. Philip Roth va dir
que se sentia «especialment colpit per la força i la
bellesa de La línia d’ombra».

EL LLIBRE
Escrita el 1915, La línia d’ombra és una novel·la breu, basada en fets i experiències de la vida com
a mariner de l’autor, a la qual Conrad retornava obsessivament en la seva ficció. Aquí es conta la
història d’un jove capità de vaixell en el seu primer comandament, amb l’embarcació aturada als
mars tropicals, la tripulació presa de la febre, i la inquietud causada per un sentiment de
culpabilitat, però també per la presència fantasmal de l’esperit maligne del capità anterior. La
novel·la és narrada des de la perspectiva d’algú que travessa «la línia d’ombra», que fa el pas —com
diu el mateix Conrad— de la joventut, amb la seva despreocupació i fervor, a una etapa més
conscient i dolorosa de la vida.
L’AUTOR
Joseph Conrad, que va néixer el 1857 com a Józef Teodor Konrad Korzeniowski a Berdítxiv (aleshores
Polònia i actualment Ucraïna) i va morir el 1924 a Bishopsbourne, Anglaterra, és un dels grans autors
en llengua anglesa. El 1874 va marxar de Polònia i, després d’un temps a Marsella, va començar una
carrera a la marina mercant britànica. El 1886 es va nacionalitzar britànic, i el 1894, als 36 anys, va
decidir convertir-se en escriptor. Considerat com el novel·lista de l’ésser humà en situacions extremes,
és autor d’obres com La follia d’Almayer (1895), El cor de les tenebres (1899), Lord Jim (1900), Nostromo
(1904) i L’agent secret (1907), que no han deixat mai de ser reeditades i traduïdes arreu, i sovint
portades al cinema. En aquesta mateixa sèrie s’ha publicat Memòria personal (trad. Josep M. Muñoz
Lloret).
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