
 

 

Sortir a robar 
cavalls 

Per Petterson 

 

Sortir a robar cavalls retrata dos moments 

en la vida d’en Trond, el seu 

protagonista. Per una banda la història 

ens situa el 1999, quan en Trond té 67 

anys i ha decidit recloure’s en una 

allunyada cabana a la muntanya. La 

solitud buscada només la trenca la 

companyia d’una gossa i la trobada amb 

en Lars, un veí proper. És a partir dels 

records que li genera la relació amb en 

Lars que l’autor ens presenta el segon 

moment del llibre. Es tracta de l’any 1948, 

quan en Trond tenia quinze anys i va 

estar amb el seu pare talant arbres durant 

tot l’estiu per llençar-los finalment al riu i 

fer-los baixar corrent avall fins la 

serradora. L’estiu de la seva 

adolescència, el més important de la seva 

vida i en què tot va canviar. Des de la 

petita estança a la cabana en Trond 

rememora les escenes d’amistat, les 

desgràcies esfereïdores, la bellesa que el 

corprèn, el malestar dels adults, i tot això 

en el moment en el qual el país oferia una 

resistència clandestina a l’ocupació nazi a 

la segona guerra mundial. 

En el llibre també hi és present el vigor 

insondable de la natura. L’home davant 

l’espectacle dels sentits. Pareu atenció 

perquè quan el riu, la neu, el vent, el 

bosc, el llac, l’aigua, els animals, la 

vegetació i el paisatge són els 

protagonistes del llibre, i això passa 

sovint, la narració s’encamina cap a 

l’èpica i les paraules de Per Petterson són 

pura poesia!   

 

DIA i HORA SESSIÓ  

Divendres, 20 de setembre 
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Qui és 

Per Petterson 

Per Petterson (nascut el 18 de juliol de 

1952 a Oslo) és un novel·lista noruec.  

El seu primer llibre va ser Aske i munnen, 

sand i skoa (1987), una col·lecció 

d'històries curtes. Des de llavors, ha 

publicat una sèrie de novel·les amb 

bones crítiques. Til Sibir (1996), 

ambientada a la Segona Guerra Mundial, 

va ser publicada el 1996 i nominada al 

Premi de Literatura del Consell Nòrdic. 

Em kjølvannet (2002), és la història d'un 

jove que perd la seva família en el 

naufragi del transbordador Scandinavian 

Star el 1990 (Petterson mateix va perdre 

la seva mare, el pare, el germà petit i una 

neboda en el desastre). Aquesta obra va 

guanyar el Premi Brage de l'any 2000. La 

seva novel·la Jeg forbanner tidens elv 

(2008) va guanyar, aquest cop sí, el 

Premi de Literatura del Consell Nòrdic, un 

any després de la seva aparició, traduïda 

al català com amb el títol Maleeixo el riu 

del temps i editada per Club Editor.  

Abans, però, havia publica Ut og hester 

stjæle (2003), novel·la guardonada amb 

els dos premis literaris principals de 

Noruega, el de la crítica i el dels llibreters 

al millor llibre de l'any. El 2016, va 

aparèixer la traducció catalana amb el 

títol Sortir a robar cavalls altra vegada 

sota el segell Club Editor.  

Petterson és un bon llibreter. Ha treballat 

com a dependent d'una llibreria, traductor 

i crític literari abans de convertir-se en 

escriptor a temps complet. Cita Knut 

Hamsun I Raymond Carver entre les 

seves influències. 

Les obres de Petterson s'han traduït a 

gairebé cinquanta llengües.  

 


