Lezing roman Victus geboycot door de Spaanse overheid
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Details

Op het laatste moment is een lezing van de Catalaanse auteur Albert Sánchez
Piñol over zijn roman Victus, de val van Barcelona afgeblazen. Het
evenement zou vanavond (donderdag 4 september) plaatsvinden bij het

Postadres

Cervantes Instituut in Utrecht, maar nu blijkt dat de Spaanse ambassade de
bijeenkomst niet toelaat. Uitgeverij Signatuur is zeer verrast en teleurgesteld
door dit bericht. Juliette van Wersch, uitgever Signatuur, is geschokt dat op

T: +31 20 2181600

Nederlandse bodem, waar het vrije woord groot goed is, een openbaar
gesprek tussen een auteur en zijn vertaler geboycot wordt vanuit het
buitenland. Het toont de kracht van het woord dat een nota bene historische
roman zoiets teweeg kan brengen. Dit is een ernstige zaak en het neigt naar
censuur. Het is spijtig en voor een uitgeverij onbegrijpelijk dat deze auteur
in Nederland niet overal over de Spaanse en Catalaanse geschiedenis kan
vertellen. Desondanks is Signatuur ervan overtuigd dat de roman zijn weg
naar de lezer zal vinden.
Victus is een avonturenroman vol historische meedogenloosheid, een
liefdesverhaal en de beschrijving van het eerste grote pan-Europese conflict:
de val van Barcelona in 1714, waarbij de Catalanen hun onafhankelijkheid
verloren. Het wordt verteld door Martí Zuviría, een jonge man uit Barcelona
die een uitstekende militaire bouwmeester wordt. Het grillige lot maakt dat hij
aan de ene kant de stad bouwkundig moet versterken, en aan de andere
kant een strategie moet bedenken om haar te belegeren en te vernietigen.
Einde persbericht
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Juliette van Wersch, Uitgever Signatuur
tel: 020 - 2181611 / e-mail: Juliette.Wersch@uitgeverijsignatuur.nl

Relevante links

Boekgegevens

Postbus 51077
1007 EB Amsterdam

Afbeeldingen

Over Signatuur
'De boeken van Signatuur zijn van het kaliber dat je ze blind uit het schap
kunt trekken als je iets bijzonders wilt.' - NU.nl
Sinds 2002 is Signatuur bij A.W. Bruna Uitgevers ondergebracht. In vrij
korte tijd is dit fonds uitgegroeid tot een erkend literair internationaal
georiënteerd kwaliteitsfonds. Recent zijn we prachtige pareltjes op het spoor
gekomen uit India, Zwitserland, Australië, Scandinavië en Schotland.
Bijzonder trots zijn wij op onze grote verhalenvertellers. Met auteurs als
Carlos Ruiz Zafón, Richard Russo, Charles Lewinsky, Jaume Cabré, Juan
Gabriel Vásquez, Hilary Mantel en Jonas Jonasson biedt Signatuur een
groep auteurs die echte verhalenvertellers zijn die dikke boeken schrijven
waar je ingezogen wordt en die je meenemen naar een andere wereld;
boeken waarvan je het jammer vindt als je de laatste pagina omslaat. Mooie
gebonden boeken met sfeervolle omslagen. Kortom, boeken voor echte
lezers.
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