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«Els meus pensaments vagaven al voltant d’alguna
cosa que no m’atrevia ni a imaginar. Podria ser,
una cosa així? Ell i ella? Ella i ell? És a dir, es pot
viure una cosa com aquesta? Tan torbadora és la
vida? Estaven tots asseguts allà tranquil·lament, i
enmig de tot això, una cosa inimaginable… una
cosa incomprensible.»

En Bill, fill d’una família aristocràtica, ha suspès els exàmens
d’accés a la universitat. Com a càstig, durant l’estiu, en comptes de passar les vacances prop del mar amb la mare i els germans, s’haurà de quedar estudiant a la finca de la família, en
companyia del seu pare, amb qui amb prou feines ha tingut
mai tracte. A mesura que passen els dies, en un ambient de
calor sufocant, en Bill comença a intuir el caràcter real del
pare, que dista molt de la imatge que amaga darrere de les
convencions socials.

EDUARD
VON KEYSERLING
(Schloss Tels-Paddern, Curlàndia, 1855 –
Munic, Baviera, 1918)
Nascut en el si d’una família de la noblesa alemanya amb propietats al Bàltic, fou un dels màxims exponents de l’impressionisme literari. Va estudiar a Viena, però va passar bona part de
la seva vida a Munic. El 1904, ja malalt de sífilis, va publicar
Aquell estiu sufocant. Al final dels seus dies, paralitzat i cec, va
fer cremar bona part de les obres que tenia pendents de presentar al seu editor.
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