NOTA DE PREMSA
LIBROS DEL ASTEROIDE PUBLICA ROSCOE, NEGOCIS D’AMOR I
GUERRA, LA MILLOR NOVEL·LA DEL PREMI PULITZER WILLIAM
KENNEDY, UN DELS GRANS AUTORS DE LA NARRATIVA NORDAMERICANA ACTUAL
Libros del Asteroide publica l’última novel·la de William Kennedy: Roscoe, negocis d’amor i guerra.
L’obra, una de les principals novel·les de l’escriptor i periodista nord-americà, va ser publicada originalment el
2002 amb gran èxit, era inèdita fins ara a Espanya i es posa a la venda simultàniament en català i en
castellà. Roscoe, negocis d’amor i guerra forma part del cicle novel·lístic d’Albany, una sèrie d’obres de
William Kennedy que retraten els obscurs mecanismes dels diners, la política i el crim a la capital de l’estat
de Nova York i ciutat natal de l’autor.
Roscoe Conway, dirigent a l’ombra de la maquinària política del Partit Demòcrata d’Albany durant més de vint-icinc anys, decideix retirar-se el dia que els EUA celebren la victòria sobre el Japó. Aquella mateixa nit, la notícia
del suïcidi del seu amic i company de partit Elisha Fitzgibbon altera els seus plans. Roscoe haurà de repassar
aquests vint-i-cinc anys de lluites pel control de partit, eleccions falsejades, relacions amb la màfia irlandesa i
amors perduts per aconseguir fer front a la desconeguda amenaça que la mort d’Elisha sembla anunciar.
William Kennedy (1928), guanyador d’un Premi Pulitzer i un dels grans autors nord-americans de
l’actualitat, encara és un desconegut al nostre país tot i que no estava inèdit en castellà. Libros del Asteroide
es proposa redescobrir el seu enorme talent narratiu amb la publicació de Roscoe, negocis d’amor i guerra,
a la qual seguiran noves traduccions dels clàssics Ironweed (Premi Pulitzer 1984) i Billy Phelan’s

Greatest Game.
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