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DESCRIPCION DEL LIBRO L ARRENCACORS
.
L'ARRENCACORS | CATORZE.CAT
Boris Vian va néixer el 10 de març de 1920 a Ville-d'Avray. El 23 de juny de
1959 es va presentar d'amagat al cinema Le Petit Marbeuf per veure
l'adaptació que havien fet d'una de les seves novel·les més populars,
Escopiré sobre les vostres tombes, de la qual n'havia venut els drets.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar anàlisis d'ús i de
mesurament de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que
s'accepta la nostra política de cookies El 20 de juny arribarà a les llibreries
L'arrencacors de Boris Vian, l'última novel·la que va escriure l'escriptor
francès, amb la qual torna als orígens i reconstrueix l'univers clos d'una
família. "L'arrencacors" és l'últim llibre que va escriure. Quan es va publicar,
el 1953, tenia trenta-tres anys i un cor molt dèbil que només li donaria una
propina de sis anys més. Una propina que, fastiguejat per les males
crítiques i les poques vendes, ja no va aprofitar per explicar-nos més
històries. ARRENCACORS, L' VIAN, BORIS CLUB EDITOR Ref.
9788473292290 Ver otros productos de la misma colección Ver otros
productos del mismo autor. "L'arrencacors" torna als orígens i reconstrueix
l'univers clos d'una família. Hi ha una casa dalt del penya-segat, un jardí
amb plantes que no existeixen enlloc més, un home i una dona que acaben
de tenir tressons. «Quina novel·la voldries traduir?, vaig preguntar a
Joan-Lluís Lluís després de treballar-hi El llibre dels finals de Joan Bodon, i
ell va respondre: L'arrencacors. És la darrera novel·la de Boris Vian i un
retorn a la infantesa. L ARRENCACORS del autor BORIS VIAN (ISBN
9788473292290). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y
comentarios. Vull rebre a casa els llibres de Vibop edicions. Sí, vull ser
subscriptor de Vibop edicions i rebre 4 plaquettes cada any. Fer-me
subscriptor "l'arrencacors" Joan-Lluís Lluís A qui us parla li agrada molt
Boris Vian. No és cap tonteria començar així un escrit en el qual no em
cansaré de lloar aquest llibre. L'arrencacors té en el seu centre una macabra
reflexió sobre l'obsessió maternal per la protecció dels fills. La història que
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s'explica a L'arrencacors és a la vegada hipèrbole, faula i metàfora d'un món
que Vian considerava putrefacte: el que li va tocar experimentar durant els
escassos 39 anys que va viure, entre el 1920 i el 1959, i que va incloure
com a mínim dues guerres (la Segona Mundial i la d'Indoxina) que planen
sobre l'obra. Tweet with a location. You can add location information to your
Tweets, such as your city or precise location, from the web and via
third-party applications. Laie Llibreria, Barcelona, Spain. 13K likes. Estimem
l'ofici de llibreter i treballem perquè els llibres us trobin / Amamos el oficio de
librero y... Maria Bohigas va demanar a Joan-Lluís Lluís quin llibre li
agradaria traduir i ell va respondre que L'arrencacors de Boris Vian. El
proper dimecres 17 d'octubre tots dos ens parlaran a la llibreria d'aquesta
novel·la tan absolutament recomanable.
L'ARRENCACORS | 9788473292290 | VIAN, BORIS | LLIBRES.CAT
L'escriptor Boris Vian deixà com a última novel·la, abans de morir,
l'esplèndida 'L'arrencacors', un llibre que no va tenir una bona recepció en el
seu moment però que ens mostra una de les millors versions del polifacètic
autor de 'L'escuma dels dies' o 'Aniré a escopir damunt les vostres tombes'.
D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem
des de la redacció de NacióDigital per gaudir al màxim del temps de lleure,
oci i cultura d'aquest cap de setmana. Editions for Heartsnatcher:
1564782999 (Paperback published in 2003), 2253006629 (Mass Market
Paperback published in 1962), (Paperback published in 1981)... Dimecres
26 de setembre Literatures amb sentits (46): L'arrencacors de Boris Vian
Amb l'escriptor i traductor Joan-Lluís Lluís i l'editora Maria Bohigas.
Maridarem la conversa amb l'Ivori negre d'Alella Vinícola. Trompetistes, avui
Boris Vian serà a la Calders amb"L'arrencacors", veniu a brindar amb
nosaltres al compàs de la seva música. Catorze.cat utilitza cookies pròpies i
de tercers per millorar l'experiència d'usuari, mostrar publicitat adaptada als
vostres interessos i recollir dades amb l'objectiu d'analitzar l'audiència amb
eines genèriques. Gràcies @Joanlluislluis per haver triat traduir
l'arrencacors, de Boris Vian. Gràcies @QuimMonzo per recomanar-lo i
gràcies @mariabohigassal per editar-lo. L'equip de Valverde governa la
pilota i el duel, però acaba en empat davant d'un València que arremet amb
contraatacs. 'L'arrencacors' té en el seu centre una. El primer llibre del Club
de lectura dels morts és l'Arrencacors de Boris Vian, el proper 15 de
novembre. Club de lectura en anglès - Últim divendres de mes 18h This is a
book club about the short story in English, and we will focus on
North-American literature. «Quina novel·la voldries traduir?, vaig preguntar a
Joan-Lluís Lluís després de treballar-hi El llibre dels finals de Joan Bodon, i
ell va respondre: L'arrencacors. És la darrera novel•la de Boris Vian i un
retorn a la infantesa. Club Editor publica L'arrencacors, un Boris Vian inèdit
en català. Per celebrar la novetat, divendres (revetlla de Sant Pere),
l'editorial dirigida per Maria Bohigas va muntar una festa d'esperit
borisvianesc a la Llibreria Calders (coorganitzadora del sarau).
L'ARRENCACORS Vian, Boris. En estoc 19,95 € Comprar CÓMO ACABAR
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CON LA CONTRACULTURA Costa Vila, Jordi. En estoc 20,90 €. Joan-Lluís
Lluís presenta la traducció de L'arrencacors, la darrera novel·la de Boris
Vian i un retorn a la seva infantesa. Escrita quan tenia trenta-tres anys, ens
mostra un jardí encantat amb plantes inexistents enlloc més, una dona que
es transforma en plena metamorfosi de la maternitat i un psiquiatre buit que
xucla les vivències dels altres. Presentació de L'arrencacors de Boris Vian
Club Editor i Laie us conviden a la presentació de: L'arrencacors de Boris
Vian Intervindran: Maria Bohigas, editora de Club Editor i Joan-Lluís Lluís,
escriptor i traductor Dimecres 17 d'octubre a les 19:00h a Laie Pau Cl...
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