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Vincenzo Latronico
Les perfeccions

Una parella que tracta de fer realitat els seus 
somnis a Berlín. Una gran novel·la 

europea del present. 

L’Anna i en Tom són una parella de joves que proven de 
treballar com a dissenyadors gràfics i decideixen ins-
tal·lar-se a Berlín, on creuen que faran realitat els seus 
somnis. Aquests somnis passen per viure sense cenyir-se 
massa a les convencions, reinventar els codis de conduc-
ta i explorar nous espais. Ells gaudeixen amb passió del 
menjar, acudeixen a festes il·legals, volen creure que són 
una parella oberta a l’experimentació sexual, es compro-
meten políticament...

Amb tot, el temps passa, la monotonia comença a treure el 
cap, els amics tornen a casa i tenen fills, la feina creativa 
comença a tornar-se rutinària i els ideals que semblaven 
a tocar es mostren esquius... L’Anna i en Tom se senten 
atrapats, entestats a trobar alguna cosa pura i vertadera. 
Però realment existeix?
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VICENZO LATRONICO (Roma, 1984) és autor de quatre novel·les: l’última, Les perfeccions, va 
guanyar el Premi Mondello, és finalista de l’Strega i està en procés de traducció a disset països. A 
més, és autor, amb Armin Linke, de l’assaig Narciso nelle colonie, traductor literari, col·laborador 
d’Il Post i professor a la Scuola Holden.
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«Amb una prosa esplèndida, Latronico ens regala una novel·la important» (Claudia Durastanti).
«L’epitafi de tot un imaginari generacional» (Niccolò Amelii, La Balena Bianca).
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Una novel·la desbordant, plena d’històries 
i personatges maleïts més enllà del temps.

Amagat entre muntanyes acinglerades, en algun 
lloc remot de les Guilleries transitat per caçadors 
de llops, bandolers, emboscats, carlins, sortille-
res, maquis, pilots de ral·lis, fantasmes i dimonis, 
el mas Clavell s’agafa a terra com una paparra. 
És una casa, sobretot, habitada per dones, on un 
sol dia conté segles de records. Els de la Joana, 
que per trobar marit va fer un pacte que inaugu-
raria una progènie aparentment corcada. Els de 
la Bernadeta, a qui manquen les pestanyes i veu 
coses que no hauria de veure. O els de la Blanca, 
que va néixer sense llengua, amb la boca com 
un niu buit, i no parla, només observa. Aquestes 
dones, i més, avui preparen una festa.
Amb el torrent verbal, el sentit del ritme i de l’hu-
mor, la gosadia formal i la capacitat d’encarnar 
imaginaris que caracteritzen la seva obra, Irene 
Solà ha escrit una novel·la com un doll exultant 
d’històries, que explora la dualitat i el lligam 
intrínsec entre llum i foscor, vida i mort, oblit 
i memòria, realitat i fabulació.

Irene Solà
Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres



I la Margarida va suplicar que, per favor, la matessin de pressa. En comptes 
d’això, la van lligar darrere un dels cavalls i van arrossegar-la per un camí flanquejat 
d’urpes que no s’acabava mai. I llavors la va sentir. Inconfusible com un tro al fons de 
les orelles. La veu de Nostre Senyor que li deia, «Fuig de mi, maleïda». El clam terri-
ble eixia d’entre les anques de la muntura, «Entra al foc de l’infern, que l’han preparat 
el dimoni i els seus ministres. Fica’t a les tenebres amb la serp que no descansa». I 
mentre s’enfilaven per muntanyes de fems i de foc, i baixaven per valls de brases on 
el vent bramulava i els arbres coberts de garses i corbs xerricaven, la veu incessant 
la fustigava, «Que jo vaig cisellar-te i tu et vas fer serva d’un altre», tan eixordadora 
que la dona gairebé no en separava les paraules, «Allunya’t de mi, endimoniada, que 
jo et vaig donar orelles i tu vas escoltar-ne un altre». La Margarida guaitava el cul del 
cavall aterrida i negava amb el cap, «Et vaig donar boca i vas confabular amb un al-
tre», s’entrebancava però el clamor continuava, «Et vaig donar ulls i vas mirar les 

tenebres».

❞
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IRENE SOLÀ (Malla, 1990) és autora de Canto jo i la muntanya balla (Premi Llibres Anagrama de Novel·la 2019), que ha 
estat traduïda al castellà (Anagrama, 2019), l’anglès, el francès, l’alemany i l’italià, entre més d’una vintena de llengües, 
i ha estat guardonada amb l’European Union Prize for Literature i els premis Maria Àngels Anglada, Punt de Llibre de 
Núvol i Cálamo Otra Mirada: «Hi ha tanta bellesa en aquesta meravellosa novel·la polifònica que cada pàgina t’enamora 
altra vegada de la natura, de la imaginació, de les paraules, de la vida. Atemporal i única» (Mariana Enriquez). El seu 
poemari Bèstia (Premi de Poesia Amadeu Oller; Galerada, 2012) ha estat publicat en edició bilingüe castellà-català per La 
Bella Varsovia i també ha estat traduït a l’anglès i a l’italià. La seva primera novel·la, Els dics (L’Altra Editorial, 2018), pu-
blicada en castellà a Anagrama amb el títol Los diques, va guanyar el Premi Documenta 2017: «Hi ha una pila de bones 
raons per gaudir amb aquestes pàgines en part desbordades i en part serenes, disperses a consciència, lluminoses, madu-
res» (Nadal Suau, El Cultural).
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