«Amb un domini narratiu
extraordinari, vorejant els límits
de la novel·la rosa.
No es pot deixar de llegir.»
Pruden Panadès, El Núvol

«A les llistes dels més venuts
del New York Times. Elogiada per
la premsa internacional i per gent
tan diferent com Ken Follett
o Juan Marsé.»
El Confidencial

«Una droga anomenada
Elena Ferrante.»
El País

Elena Ferrante és l’escriptora sense cara. La seva figura està
envoltada del secret més absolut. L’únic que se’n sap és que va néixer
a Nàpols, però hi ha qui fins i tot afirma que qui s’amaga sota aquest
pseudònim és un home. L’amiga genial és el primer volum d’un
quartet exquisidament escrit i que dibuixa un retrat sentimental de
l’experiència femenina, la rivalitat i l’amistat com no s’havia vist mai
abans en la literatura. Un fenomen mundial.

«La primera obra italiana en dècades que
es mereix el Nobel.» The Guardian
«Novel·les extraordinàries, honestes f ins a
la indecència.» The New York Times
L’amiga genial segueix les dues protagonistes –la Lila i la Lenù–
durant la infantesa i l’adolescència en un barri miserable de Nàpols,
entre una multitud de personatges que les acompanya. L’autora
sap aprofundir com ningú en la complexa naturalesa de l’amistat
entre dues nenes, dues noies, dues dones, seguint pas a pas el seu
creixement individual, la manera com s’influeixen l’una a l’altra i els
sentiments bons i dolents que alimenten durant anys una relació
intensa i autèntica. I ho fa amb una veu tan sincera i potent que
tindreu la sensació que no heu llegit mai res que s’hi assembli.

«Poques obres han tractat la condició
femenina amb tanta profunditat i
lucidesa.» Brenda Otero
«Dues dones que s’atrauen com les males
temptacions.» Jenn Díaz

L’AMIGA genial ELENA FERRANTE

«Literalment fora de sèrie. Excepcional.»
Robert Saladrigas, La Vanguardia
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L’amiga
genial
Un dels retrats més subtils
de l’amistat femenina.
VOGUE

Elena
Ferrante

Elena Ferrante és l’escriptora sense cara.
La seva figura està envoltada del secret
més absolut. L’únic que se’n sap és que
va néixer a Nàpols, però hi ha qui fins i
tot afirma que qui s’amaga sota aquest
pseudònim és un home. En qualsevol cas,
com diu la mateixa Ferrante, «Els llibres no
necessiten per res els autors, un cop estan
escrits».
Després del seu debut amb L’amore
molesto (1992), que Mario Martone va
portar a la gran pantalla, van venir I giorni
dell’abandono (2002) i La figlia fosca
(2006). L’amiga genial (2011) és el
primer títol de la celebradíssima tetralogia
formada també per Història del nou
cognom, Història de qui fuig i de qui es
queda i Història de la nena perduda, que
La Campana publicarà pròximament.

Traducció de Marta Hernández Pibernat
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