Benvolguts amics i amigues, aprofitant la celebració de la setmana del llibre en català, us presentem la nova editorial
Doble Sol, amb seu a Berlín, i la seva primera publicació (inèdita al nostre país) Viatge a Arcturus de David Lindsay
(1876-1945), una novel·la hipnòtica que és molt més que un thriller metafísic i una interpretació de l’univers.
Va sortir del mar amb una sensació de vigor i netedat. Va caminar amunt i avall per la sorra, assecant-se al sol
calorós i contemplant els voltants. Era un estranger despullat en un món immens, estrany i místic. Allà on mirava
el vigilaven forces desconegudes i amenaçadores. El sol blanc, gegant i abrasador de Branchspell, el terrible
i canviant Alppain, el mar bell i traïdor, l’illa fosca i temible de Swaylone, el bosc lúgubre del qual havia escapat...
Què podia fer ell, un viatger feble i ignorant d’un planeta diminut de l’altre costat de l’espai davant les poderoses
forces que l’envoltaven per no ser destruït completament? Va riure. «Ja fa dos dies que sóc aquí i he sobreviscut.
Tinc sort i amb això puc compensar l’univers. Però, què és la sort? És una expressió verbal o és real?
Què ha dit la crítica sobre aquesta novel·la:
La visió de David Lindsay té el poder de desconcertar, sorprendre i portar-te molt lluny cada vegada que llegeixes
la novel·la, tant és quantes vegades l’hagis llegida. Ens fa posar aquest món en suspensió i ens aboca a un altre
d’inefable. L’autor evoca un món místic i sublim, però alhora ens mostra amb ingenuïtat i lucidesa el món en què
vivim i que hem escollit oblidar. (J. B. Pick. The Great Shadow House.)
Amb la presència de David Armengou, traductor i editor d’aquesta novel·la en català i Marc Arroyo, dissenyador de Doble Sol.
L’acte tindrà lloc el proper divendres 7 de setembre a partir de les 18 h al Bar Babette Kosmetiksalon, a la Karl-Marx-Allee 36
(U-Bahn 5 Schillingstrasse). JMII (Hivern Discs), acompanyarà la vetllada amb paisatges sonors. Us hi esperem!
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