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Samenvatting Vlijmscherp, met een frisse pen en een rauw gevoel voor humor
beschrijft Marta Rojals zeven maanden uit het leven van Anna: een
vrouw in crisis in een land in crisis. 

De roman werd meteen een fenomeen in Catalonië. Als geen ander
weet Marta Rojals de generatie van de economische crisis te schetsen
als plots alle zekerheden komen te wankelen en de enige zekerheid die
overblijft de onzekerheid is. Als massaontslagen en steeds hoger
opstapelende rekeningen de orde van de dag worden. Als
communicatie makkelijker lijkt dan ooit maar een whatsapp zelden de
lading dekt. 

AL DAT ANDERE is een smeulend portret van de best opgeleide
generatie van de geschiedenis die ontdekt dat de sky the limit niet
meer is. Én een verhaal over passie, ontrouw, eenzaamheid, over
smachten naar opnieuw beginnen, in het leven en in de liefde.

Van AL DAT ANDERE zijn ruim 30.000 exemplaren verkocht in
Catalonië en is de best verkochte Catalaanse roman in 2014.

Details Anna is eind dertig en woont samen in Barcelona met haar jeugdliefde Nel.
Alles loopt volgens plan tot plots de economische crisis ook haar leven kruist
en alle zekerheden beginnen te wankelen. Nel verliest zijn baan, de
rekeningen stapelen zich op en zijn zus komt bij hen inwonen om de huur te
betalen. Opeens werkt Anna’s interne kompas niet meer. Anna zoekt haar
toevlucht in een affaire met een veel jongere man en verliest steeds meer de
grip op haar leven. Maar nu niets meer is zoals het was, is er plots ook een
wereld aan mogelijkheden. Al dat andere, de dromen en spoken uit haar
verleden, de andere Anna die haar maakt tot wie ze echt is, komt
langzamerhand bovendrijven.

Marta Rojals (Catalonië, 1975) is architect en heeft een master in Theory,
History and Criticism. Ze werkt als vertaler en redacteur, schrijft fictie voor
verschillende tijdschriften en post haar opinies op haar blog Vilaweb.
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ANDERE

Citaten Anna, dit bovenmatige personage, deze Anna Karenina van de 21e
eeuw, omringd door digitale schermen en onzekerheid. 
— EL MUNDO

Elke pagina van dit boek is getekend door de dreiging – en de gevolgen
– van de economische crisis, de werkeloosheid en de illusies en waarden
die we met z’n allen moeten heruitvinden in onze zoektocht naar rust. 
— EL PAÍS

Marta Rojals geeft blijk van een onmiskenbare levenswijsheid en ze weet
als geen ander een verhaal te vertellen. Ze schetst de laatste tendensen
van onze maatschappij op een klassieke manier, wat geen verwijt is
maar net het tegenovergestelde. 
— EL PERIÓDICA DE CATALUNYA

Een groep dertigers in Barcelona vandaag. Werkeloosheid, onzekerheid,
verborgen trauma’s, economische crisis, vitale crisis… Het lijkt alsof het
boek de lezer niet wil aantrekken maar eerder verbannen. En toch word
je er helemaal door meegesleept en gefascineerd… Een ontdekking’ 
— LA VANGUARDIA
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'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; prachtige pareltjes uit India, Frankrijk,
Spanje, Oostenrijk, 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 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.

Klik hier voor de boeken die in het voorjaar van 2015 gaan verschijnen. 
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