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EL FORASTER MISTERIÓS
Francesc Francisco-Busquets, Samuel Langhorne Clemens
"""El mèrit d'aquesta obra és acostar-nos a qüestions serioses sense perdre ni
un moment el somriure, sovint a punt d'esclafir la rialla, amb el cap alegrement
xarbotat per situacions imaginatives i el cor a vessar de sentit de l'humor.
Tot això es posa al servei d'una reflexió fonda i vibrant sobre la naturalesa
humana. Els conductors de la reflexió són uns nens i un foraster, que el lector
aviat veurà que més que misteriós -aviat es desvetlla el misteri- és sobretot
ambigu però de fet no importa massa el foraster mateix, sinó la provocació
permanent que desvetlla en els nanos, portaveus sense saber-ho de la
representació de la humanitat mateixa.""
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Autor/s del Llibre

Francesc Francisco-Busquets
(Girona, 1946) Llicenciat en filologia anglo-germànica i professor de llengua
anglesa.
Ha traduït també un llibre de relats de Washington Irving (1783-1859) amb el
títol de Tres històries americanes: Rip Van Winkle, Philip de Pokanoket i La
llegenda de Sleepy Hollow. També ha traduït en català la primera versió
íntegra d'Els viatges de Gulliver de Jonathan Swift.

Samuel Langhorne Clemens
(1835-1910) Periodista, escriptor, humorista i la icona literària més important
dels Estats Units. Nascut en una petita localitat de Missouri, al morir el seu
pare, el 1847, va començar a treballar de meritori en algunes impremtes i el
1851 ja publicava notes al periòdic del seu germà. Més tard va treballar en
impremtes d'Iowa, Nova York, Filadèlfia i altres ciutats.
Va ser pilot d'un vaixell de vapor, soldat de la Confederació i miner a les
mines de plata de Nevada. El 1862 va entrar a treballar de periodista al
Territorial Enterprise de Virginia City (Nevada) i l'any següent va començar a
signar amb el pseudònim Mark Twain, un crit que al Mississipí servia per
indicar dues braces de profunditat (el calat mínim per a la navegació). El 1864
va començar a freqüentar altres escriptors i va viatjar per Europa i Terra
Santa.
Al final de la seva vida Twain va obtenir el reconeixement mundial. Va morir el
21 d'abril de 1910 a Nova York.
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