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Tota una vida és una història simple i dolça. Un llibre serè i commovedor que demostra que una vida plena no depèn ni dels diners
ni de l’estatus, sinó de les experiències i les persones que ens van
enriquint al llarg de la nostra trajectòria vital.
«M’ha encantat aquesta novel·la breu però preciosa.»
Margaret Atwood
«Tota una vida, de l’escriptor austríac Robert Seethaler,
és una meravellosa contemplació d’una vida solitària
en una vall remota mentre el món modern s’hi va
introduint de mica en mica.»
Ian McEwan
«Una història d’amor, pèrdua, fracàs i triomf.
Un llibre que agradarà i —n’estic segur— serà discutit
a molts clubs de lectura. Llegir-lo és una satisfacció.»
Manuel Rodríguez Rivero, El País.

Robert
Seethaler

«Bastida amb minuciosa precisió perquè ens atrapi
per no deixar-nos anar fins més enllà del desenllaç.»
Robert Saladrigas, La Vanguardia.
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Una fuig, l’altra es queda
Elena Ferrante
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Quan l’Andreas arriba a la vall on passarà tota la vida té uns quatre
anys, tot i que ningú no en sap l’edat exacta. De jove, convertit ja
en un mosso molt complidor, entra a formar part de la colla de
treballadors que construeix un dels primers telefèrics a la vall i que
hi porta l’electricitat i la llum, però també el soroll. Llavors arriba
el dia en què l’Andreas veu per primera vegada la Marie, l’amor de
la seva vida, que tanmateix acabarà perdent. No la tornarà a veure
fins molts anys després, quan enfili l’últim tram del camí i contempli amb admiració els anys que ha deixat enrere, el temps que s’ha
anat escolant.
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Robert Seethaler, nascut l’any
1966 a Viena, ha rebut nombroses
beques, entre altres l’Alfred Döblin
de l’Acadèmia de les Arts i la beca
Heinrich Heine. La pel·lícula basada
en el seu guió Die zweite Frau ha estat
guardonada en diverses ocasions i
s’ha projectat en diferents festivals
internacionals. Robert Seethaler viu
entre Viena i Berlín.

