
Het meesterwerk van Jorge Baron Biza nu in Nederlandse
vertaling: De woestijn
‘Dit verhaal is echt. Geweldig intiem. Wanhopig. Ontroerend en verontrustend
tegelijkertijd' - Le Monde
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Samenvatting DE WOESTIJN wordt beschouwd als een van de beste Spaanstalige
boeken van de afgelopen 25 jaar en is gebaseerd op Jorge Baron Biza's
eigen tragische familiegeschiedenis. Deze essentiële roman over de
fundamentele angst om net zoals je ouders te zijn laat een
onuitwisbare indruk achter. Een meesterlijke moderne klassieker met
voorwoord van Dimitri Verhulst. DE WOESTIJN verschijnt op 14
november.

Details
In de auto die haar met spoed naar het ziekenhuis voert, smelt het gezicht van
Eligia langzaam weg. Haar ex-man Arón gooide tijdens het tekenen van de
echtscheidingspapieren zwavelzuur in haar gezicht. Tijdens de rit probeert
haar zoon Mario het zuur weg te vegen maar zijn eigen vingers branden. Dan
schiet Arón zich een kogel door het hoofd.

Wat volgt is een tocht langs de beste ziekenhuizen om Eligia’s gezicht te
reconstrueren. Mario vergezelt zijn moeder tijdens het hele proces terwijl de
herinneringen aan zijn vader de revue passeren. Tot hij Dina ontmoet en voor
het eerst de liefde beleeft. Dat dwingt hem zijn eigen identiteit en genen onder
ogen te zien.

Over de auteur

Baron Biza is geboren in 1942 en werkte als ghost-writer, journalist en
kunstcriticus. Toen De woestijn door alle uitgeverijen in Buenos Aires was
afgewezen, heeft Baron Biza het in eigen beheer uitgegeven. Na zijn
zelfmoord vond het boek ook zijn weg naar de academische wereld en lezers
en werd het een cultroman. De roman werd unaniem bejubeld om de
bijzondere, unieke, onclassificeerbare stijl.

De woestijn verschijnt op 14 november.

Titel: De woestijn | Auteur: Jorge Baron Biza | Omvang: ca. 240 pag. | Prijs: €
18,99 | ɪsʙɴ: 978 90 5672 602 7| Verschijnt: 14 november 2017 | Ook
leverbaar als e-book | Prijs: € 11,99 | ɪsʙɴ: 978 90 449 7672 4
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Citaten ‘Een familiedrama, een sociale schandvlek, een logisch schandaal. Een
filosofie van de pijn en het verhaal van een passionele liefde. Een van de
beste romans van de afgelopen jaren.’ 
— Clarín

‘Een Argentijns meesterwerk.' 
— La Stampa

‘Een sublieme explosie van onverwachte kunst.’ 
— El País

‘Een meesterwerk. Vergeleken met Joyce en Proust.’ ’ 
— Enrique Vila-Matas

‘Er zit een ingegroeide pijn die niemand onverschillig kan laten en de
uitdrukking daarvan is pure literatuur.’ 
— La Vanguardia

Afbeeldingen

Over Signatuur

Signatuur brengt de wereld dichterbij.

Signatuur is al 20 jaar een literair internationaal georiënteerd kwaliteitsfonds;
prachtige pareltjes uit onder meer Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk,
Duitsland, Engeland, Verenigde Staten, Finland, China en Scandinavië.
Stuk voor stuk van geweldige verhalenvertellers die je meenemen naar een
andere wereld of die de wereld dichterbij halen. Auteurs als Carlos Ruiz
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Zafón, Almudena Grandes, Richard Russo, Stieg Larsson, David
Lagercrantz, Judith Schalansky, Adam Johnson, Joachim Meyerhoff, Fabio
Genovesi en Jaume Cabré hebben deze kwaliteiten al aan vele lezers
bewezen. Als enthousiaste lezers willen we zelf ook steeds weer opnieuw
verrast worden. Daarom blijven op zoek naar nieuw schrijftalent en boeken
waardoor je je als lezer weer kunt verwonderen over het leven en
ontdekkingen doet. Boeiend, indringend, meeslepend en vaak met een
vleug (zwarte) humor. Voor echte boekenliefhebbers.

Klik hier voor de laatste brochures.
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