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Sinopsis 
 
Set relats de complicitats fosques, ironies subtils i atmosferes aterridores que ens 
induiran a la malenconia i a la por del cel.  
 
Un terror subtil i silenciós planarà sobre les històries i descobrirem les motivacions, les 
pors i els secrets més íntims i obscurs dels seus protagonistes. 
 
Amb l’estil gèlid i concís que la caracteritza, Fleur Jaeggy ens deixa trastocats per una 
emoció difícil de definir, entre el desconcert, la seducció i la por. 
 

«En aquesta novel·la Fleur Jaeggy s’endinsa en la naturalesa sinistra de 

l’ésser humà. Quins són els límits del mal? Què és allò que mou 

determinades persones a portar a terme accions terribles? L’autora 

s’atreveix a aprofundir en els pensaments i desitjos més foscos dels 

protagonistes per intentar esbrinar-ho». Les Hores 
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Sobre l’autora   
Fleur Jaeggy va néixer a Zuric, Suïssa. Ha residit 

més de trenta anys a Itàlia, encara que també va 

viure uns anys a París. Escriu en italià. Es va 

traslladar de Roma a Milà el 1968, any en què es 

va editar la seva primera novel·la, Il dito in 

bocca; des d’aleshores ha publicat set títols, 

entre els quals destaquen I beati anni del castigo 

(1989), La paura del cielo (1994) o Vite 

congetturali (2009). Proleterka va ser publicada 

el 2001. Així mateix, Jaeggy és coneguda com a traductora d’autors com Thomas de 

Quincey o Marcel Schwob, sobre els quals també ha escrit assaig.  
 

És considerada una de les escriptores més importants d’Europa 

 

Les seves novel·les es caracteritzen per la síntesi i les grans el·lipsis. Les històries 

s’intueixen entre línies i, sovint, el més important és el que no es diu, el que queda fora 

del text. 

Premis obtinguts per l’autora    
 

 Moravia Prize 

 Premi Viareggio 2002   

 Premi Donna Città di Roma 2001 

 Premi Vittorini 2002   

 Premi Vailate Alberico Sala 2001 

 Premi Bagutta 1990 

Les novel·les de l’autora han estat publicades a 24 països 

Set relats, set fragments 

«La Marie Anne l’havia detestat des del moment que havia aparegut al 

món. Va aparèixer entre un centenar de nadons, hi havia un cartell, i la seva 

filla era aquella. Normal. No era cega, hi sentia bé». 

«Continuava amb les mans juntes, potser la criada no s’atrevia a tractar-la 

de tu, però la Gretel suplicava, tremolosa i feliç. L’Otto li havia parlat molt 

d’ella. La vella observa sense emoció. Ella a la casa ha rebut ordres, ja de les 

generacions anteriors, però no n’ha compartit la felicitat». 

«Era pastisser. Ho diu amb orgull. No és un ofici que es va inventar quan el 

van posar en aquella casa de franc. I el van privar dels drets civils. Ell ve, 

diguéssim, de la normalitat. Tenia una dona, “une garc”, diu, una harpia 

que el va abandonar per anar-se’n amb d’altres. I un fill, que ja no té. Això 

és respectable». 

https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/1994
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«Els vestits de nit, per anar a ballar, els vestits jaqueta de viatge, perquè 

sens dubte viatjaria i es casaria. Quan aleshores va pensar que allà dins 

també hi hauria la roba del marit, els seus pensaments van empal·lidir. Els 

pares i els qui els havien procreat haurien volgut que es casés. Fins i tot ho 

havien dit abans de morir, li tenien la mà sota de la seva, velada de blanc. 

Perquè creuen que en punt de mort les paraules valen més. Tots dos van 

morir feliços. La Ruth ho havia promès». 

«Alguna vegada anava a l’església i s’agenollava. Li semblava que veia el 

llac en comptes d’un altar. No resa. Però si algú l’hagués observat, s’hauria 

pensat que aquella dona havia de ser molt devota. Intensament tancada en 

ella mateixa, com aparedada, i la mirada entelada i dolenta. Una violència 

ancestral a les pupil·les, on els avantpassats potser no eren sinó preses dels 

carnívors. Així es mostrava la Porzia a les hores d’esbarjo, dijous i diumenge 

a la tarda. Quan tornava a casa, amb els amos, reprenia la seva expressió 

quotidiana i abandonava les seves visions al no-res». 

«La desventura no era que fossin orfes, la desventura per als bessons havia 

estat haver d’esperar la majoria d’edat per prendre possessió de la casa. La 

casa dels orígens, així n’havien dit. La casa on havien nascut d’una dona 

morta. La somiaven. Enyoraven aquell lloc que no coneixien i en parlaven 

contínuament. A l’orfenat s’infligia el bé i la caritat. La mena de caritat que 

no fa sinó perpetuar la misèria. S’havien ensalvatgit, no sentien afecte per 

ningú». 

« “Els ulls bruts”, havia pensat la Verena observant el marit. «Els ulls bruts», 

continua pensant la Verena, movent un pèl de res els llavis. Fins i tot les 

llàgrimes són brutes. Un dolor pot deformar els ulls. Però no pas a casa dels 

Kuster. I no pas en el matrimoni Kuster. Fins aleshores en Kurt no havia 

tingut mai aquella mirada i aquella torpor, aquella mandra. La tristor, per a 

la Verena, és mandra». 

 
Les obres de Fleur Jaeggy, escrites en un llenguatge contingut, concís, 

però alhora intens i commovedor, mai no deixen indiferent. 

 
 

 

Per a més informació o una possible entrevista, 

no dubtis a contactar. Espero que gaudeixis de la lectura. 

Bibiana Ripol      607 71 24 08 - 93 368 84 66 -     bibiana@ripol.es 
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