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A principis del segle xix, dos joves suecs,  
en Håkan i el seu germà, decideixen emigrar  
a Nova York. Durant una escala del viatge, en  
Håkan s’equivoca i puja a un vaixell que el porta 
a San Francisco. Sol, desemparat, sense ni un 
cèntim ni parlar anglès, l’únic que sap és que  
ha d’anar cap a l’est. Al llarg de la ruta a través  
de les grans extensions del territori nord-americà, 
es creuarà amb buscadors d’or, indis, estafadors, 
naturalistes, fanàtics religiosos i bandits.  
La seva estatura imponent i les seves proeses 
l’acabaran convertint en un ésser llegendari  
que experimentarà el desig, l’avarícia, l’amor  
i la traïció en totes les seves formes.

«Un meteorit en la literatura 
americana.» Il Giornale 

Amb aquest western —que és, alhora, un 
antiwestern—, Díaz desafia les convencions  
i els estereotips i ens regala un retrat radical  
del desarrelament. Un relat emotiu que és alhora 
una profunda evocació de l’aïllament, una 
novel·la de supervivència i una història sobre la 
devastació que va acompanyar el somni americà.

Traducció de Josefina Caball
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A L’HORITZÓ

A principis del segle xix, dos joves suecs, en Håkan i el seu germà, 
decideixen emigrar a Nova York. Durant una escala del viatge, en 
Håkan s’equivoca i puja a un vaixell que el porta a San Francisco. 
Sol, desemparat, sense ni un cèntim ni parlar anglès, l’únic que 
sap és que ha d’anar cap a l’est. Al llarg de la ruta a través de 
les grans extensions del territori nord-americà, es creuarà amb 
buscadors d’or, indis, estafadors, naturalistes, fanàtics religiosos 
i bandits. La seva estatura imponent i les seves proeses l’acaba-
ran convertint en un ésser llegendari que experimentarà el desig, 
l’avarícia, l’amor i la traïció en totes les seves formes.

Amb aquest western —que és, alhora, un antiwestern—, Díaz 
desafia les convencions i els estereotips i ens regala un retrat 
radical del desarrelament. Un relat emotiu que és alhora una 
profunda evocació de l’aïllament, una novel·la de supervivència 
i una història sobre la devastació que va acompanyar el somni 
americà.

Hernán Díaz, escriptor i editor, va néixer el 1973 a Buenos Aires, va créixer a Suècia, va estudiar a Londres i ara 
viu a Brooklyn, Nova York. Ha escrit Borges, between History and Eternity (Bloomsbury, 2012), i és l’editor de la 

Revista Hispánica Moderna i el director adjunt de l’Institut Hispànic de la Universitat de Colúmbia. Ha publicat 
en capçaleres com Cabinet, The New York Times, The Kenyon Review, Playboy, Granta i The Paris Review.  
A l’horitzó, la seva primera novel·la, tra duïda a dotze llengües, ha guanyat el premi internacional William 

Saroyan, va ser finalista del premi Pulitzer 2018 i del premi PEN/Faulkner, i Publishers Weekly la va incloure entre 
els deu millors llibres del 2017. També va obtenir el premi del jurat del Festival d’Amèrica de París i el premi Noves 

Veus Americanes, entre d’altres.

L’AUTOR FARÀ 
ENTREVISTES  
A BARCELONA  
EL 17 I EL 18  
DE FEBRER

«Hernán Díaz no tenia agent literari quan va participar en 
una convocatòria oberta de Coffee House Press, una edi-
torial de Minneapolis sense ànim de lucre que va acabar 
publicant A l’horitzó l’octubre del 2017. L’abril següent, 
Díaz va ser un dels finalistes del premi Pulitzer i del premi 
PEN/Faulkner de ficció, la qual cosa va fer que tots els crí-
tics literaris del país es preguntessin qui era aquell autor.

Díaz és un acadèmic de la Universitat de Columbia, 
criat a l’Argentina i Suècia, que va estudiar a Londres i Nova 
York, i actualment viu a Brooklyn. 

El llibre tracta d’un immigrant suec amb una comple-
xió inusual que viatja a través de la frontera desèrtica dels 
Estats Units entre la febre de l’or i la guerra civil. Tot i que 
gran part dels elements que la configuren són coneguts 
fins al punt d’haver esdevingut un lloc comú (cantines, ca-
ravanes, indis i buscadors d’or), la novel·la no ho és. [...] El 
mecanisme que fa servir és de disseny propi i es mou en 
direccions inesperades: de l’oest a l’est, en cercles, per sota 
terra i al nord fins a Alaska.

Tot això converteix A l’horitzó en una fita sense prece-
dents: un western original.» 

Lawrence Downes, The New York Times

«Una novel·la meravellosament escrita que traça 
l’evolució d’un home, des de la seva infantesa fins  
a convertir-se en un ésser mític, a mesura que viatja 
entre continents i als límits de la condició humana.» 
Jurat dels premis Pulitzer



PREMSA

Jurat dels premis Pulitzer – «Una novel·la meravellosa-
ment escrita que traça l’evolució d’un home, des de la seva 
infantesa fins a convertir-se en un ésser mític, a mesura que 
viatja entre continents i als límits de la condició humana.»

Lawrence Downes, The New York Times – «Sorprenent i 
embriagadora. A l’horitzó aconsegueix una proesa insòlita: 
que un western sigui original.»

Carys Davies, The Guardian – «Una història d’aventures 
apassionant que és alhora una profunda meditació sobre la 
solitud i la companyonia, sobre el desarrelament i els orígens. 
Una novel·la iniciàtica en la gran tradició del segle xix, que és 
també una crítica ferotge als mites idealitzats de la colonit-
zació de l’Oest americà.»

Publishers Weekly, «Els 10 millors llibres del 2017» – 
«Un debut brillant. Aquesta novel·la intrigant és un poderós 
retrat de la solitud, una narració memorable sobre la immi-
gració, i una intel·ligent reinvenció del western.»

BOMB – «Parlem del viatge de l’heroi, o potser del viatge 
d’un monstre —el final ens recorda la bellesa austera de les 
darreres escenes de Frankenstein—, i un dels grans plaers 
d’aquest llibre tan singular és observar les formes tan com-
plicades en què coexisteixen l’heroi i el monstre.»

Paolo Di Paolo, La Repubblica – «Díaz crea un paisatge 
tan brutal i majestuós com el personatge que el travessa.»

Alain Lorfèvre, La Libre – «La primera novel·la d’Hernán 
Díaz s’atreveix a revisitar, amb talent, els mites fundacionals 
dels Estats Units. La profunditat psicològica d’A l’horitzó és 
excepcional: a través d’aquest jove Ulisses, a primera vista rústic  
i analfabet, Díaz ens ofereix una reflexió sobre la condició hu-
mana, el seu impuls nòmada, la colonització, la immigració, 
la civilització i la diversitat.»

Davide Brullo, Il Giornale – «Una novel·la poderosa i sin-
gular en què Hernán Díaz aconsegueix l’impossible: crear un 

personatge que perdura dins nostre. El llibre és, certament, 
anòmal. És un meteorit en la literatura americana.»

Lit Hub – «Un western-antiwestern descarnat i imaginatiu. 
La potent denúncia que fa el llibre dels mites fundacionals 
ameri cans de l’individualisme i la violència està tan ben feta 
que només es pot qualificar de subversiva. Quimèrica, cere-
bral i molt més commovedora del que creia possible.»

Paul Yoon, The Millions – «M’ha captivat per sempre. Una 
història que encara ara em meravella i un retrat gairebé per-
fecte de l’aïllament, la solitud i l’enyor.»

Debra Dean, Creative Loafing – «Aquesta és una d’aquelles 
novel·les que t’atrapa des de la primera pàgina i et transporta 
a un món nou. Amb un llenguatge fresc i incisiu, Díaz ha rein-
ventat la tradicional narrativa migratòria. La imaginació de 
l’autor tritura els vells clixés i fa que el lector vegi de nou l’es-
tranyesa d’una terra estrangera, la brutal solitud que implica 
ser un immigrant i l’estupefacció i les persones estranyes 
que donen un nou significat a l’expressió “Salvatge Oest”.»

Lauren Groff – «A l’horitzó d’Hernán Díaz és excel·lent: se-
rena, emotiva i virtuosa, l’evocació de la solitud més clara i 
profunda que he llegit mai en cap llibre.»

Roxane Gay – «Un dels millors llibres que he llegit enguany. 
La trama i la veu narrativa són absolutament fascinants. 
Inoblidable.»

Paul La Farge – «A l’horitzó és una novel·la singular i inobli-
dable, un viatge èpic a la salvatgia de l’Amèrica del segle xix i a 
les profunditats de la solitud. En la seva majestuosa evocació 
dels paisatges s’assembla a Meridià de sang, però la precisió 
meditabunda del seu llenguatge i la guia moral que la fa bate-
gar fan que la novel·la de Díaz tingui entitat pròpia, i és una de 
les poques obres de ficció que et transporten, tant emocio-
nalment com imaginàriament, a un lloc completament nou. 
És un viatge impressionant.»
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