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Ressenyes
«Cadascun dels 28 capítols suposa un extraordinari relat de la repressió política
d’aquells dies. És sens dubte la millor narració realitzada sobre les dictadures sudamericanes.»
Jan Rocha.
«Pocs relats m’han impressionat tant per la
força tràgica de les seves lletres. Aconsegueix transformar la història real viscuda pel
pare en una metàfora contra la deshumanització i la maldat dels règims d’opressió.»
J. Guinsburg.
«La contenció en l’estil de la narració, lluny
de resultar fred o impersonal, posa el lector
en un estat d’alerta permanent davant el
camp de mines del text.»
Maria Rita Kehl.
«Kucinski tracta una qüestió molt digna, és
per això que crec que hauria d’haver guanyat.
Les persones necessiten llegir Les tres morts
de K.»
Valter Hugo Mãe, guanyador del premi
Portugal Telecom de Literatura 2012.

Aquesta obra ha rebut un esment d’honor en
el premi Portugal Telecom de Literatura 2012.

Sinopsi
Bernardo Kucinski va néixer a São Paulo el 1937. És periodista i professor de Periodisme a la USP (Universitat de
São Paulo)de la qual és Doctor en Ciències de la Comunicació. Ha estat col·laborador del PT (Partido dos Trabalhadores), exercint com a assessor de la presidència del
Brasil durant el primer mandat de Lula da Silva.

Durant la dictadura militar va haver d’exiliar-se per la
seva activitat política i periodística, després d’haver fet

pública la persecució i tortura de ciutadans al Brasil.
Va tornar al seu país el 1974 per fundar els diaris alternatius Movimento i Em Tempo i col·laborar com a corresponsal per a publicacions angleses i nord-americanes,
com The Guardian, Euromoney o Lagniappe Letter. El 1997
guanya el premi Jabuti amb el llibre Jornalismo econômico. És considerat un dels periodistes més experimentats
i respectats de l’escena brasilera actual.

Comte Borrel 115, àtic 2a · 08015 Barcelona · 935 275 179 · www.raigverdeditorial.cat · rayoverde@rayoverde.es
@Raig_Verd

RaigVerd

Laura Huerga Ayza
+34 629 230 088 +34 935 275 179
laura.huerga@raigverdeditorial.cat

Les tres morts de K.
Bernardo Kucinski

Col·lecció Raigs globulars
(Novel·la, 192 pàgs.)

DATA DE PUBLICACIÓ
Març 2013

Traducció de Pere Comellas

Biografia
Bernardo Kucinski va néixer a São Paulo el 1937. És periodista i professor de Periodisme a la USP (Universitat de
São Paulo)de la qual és Doctor en Ciències de la Comunicació. Ha estat col·laborador del PT (Partido dos Trabalhadores), exercint com a assessor de la presidència del
Brasil durant el primer mandat de Lula da Silva.

Durant la dictadura militar va haver d’exiliar-se per la
seva activitat política i periodística, després d’haver fet
pública la persecució i tortura de ciutadans al Brasil.
Va tornar al seu país el 1974 per fundar els diaris alternatius Movimento i Em Tempo i col·laborar com a corresponsal per a publicacions angleses i nord-americanes,
com The Guardian, Euromoney o Lagniappe Letter. El 1997
guanya el premi Jabuti amb el llibre Jornalismo econômico. És considerat un dels periodistes més experimentats i
respectats de l’escena brasilera actual.

Més ressenyes i informació:
Entrevista a Radio Euskadi:
http://www.eitb.com/es/audios/detalle/1281556/tambienhubo-dictadura-brasilena--bernardo-kucinski/

«Colpidora i incisiva, aquesta ficció de Bernardo Kucinski
dóna veu i posa cara a tota una generació de llatinoamericans que van lliurar joventut, i en molts casos vida, a un
anhel altruista i generós.»
Jesús Cartañà a la web cultural Butxaca
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