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By Auster, Paul

EDICIONS 62, 2013. Condition: Nuevo. Si a Diari d'hivern Paul Auster ens parlava del que havia
suposat viure en el seu cos -la hist.ria del seu "jo" físic-, ara, a Informe de l'interior, es proposa
recrear l'experiència del despertar i desenvolupament del seu jo intern.Amb la prosa enlluernadora
i fluctuant que caracteritza l'autor, Informe de l'interior mostra el camí moral, polític i intel lectual
de Paul Auster a mesura que avança cap a l'edat adulta, des dels primers anys 50, en plena
postguerra, fins als turbulents anys 60. Des del nen que adora els cowboys i aprèn a vestir-se sol,
passant per la composició del seu primer poema als nou anys o els primers brots de consciència de
les injustícies de l'estil de vida americà fins a les primeres aventures sentimentals."He acabat el
meu proper llibre, que es titularà Informe de l'interior -en certa manera company de Diari d'hivern-,
en què explico la meva aventura espiritual i intel lectual quan era nen. Explico, per exemple, que als
sis anys vaig sentir que era el moment més feliç de la meva vida; perquè vaig descobrir que em
podia vestir sol, que em podia cordar les sabates sol, és a dir, que...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 9.41 MB ][ 9.41 MB ]

ReviewsReviews

Extremely helpful to any or all category of individuals. It really is rally fascinating throgh studying time period. I am just quickly could possibly get a
pleasure of reading a composed ebook.
-- Lawrence Keeling-- Lawrence Keeling

This publication may be worthy of a read through, and a lot better than other. It is among the most incredible book we have read through. Your daily life
period will be change when you total reading this article publication.
-- Garett Baumbach-- Garett Baumbach

DMCA NoticeDMCA Notice | TermsTerms

http://almighty24.tech/informe-de-l-x27-interior.html
http://almighty24.tech/informe-de-l-x27-interior.html
http://almighty24.tech/dmca.html
http://almighty24.tech/terms.html

	Informe de l'interior

