
Irène Némirovsky  

SANG CALENTA

En un poblet de la Borgonya d’una tranquil·litat aparentment 
inalterable, Silvio, un home gran i solitari que ha dilapidat la 
seva fortuna recorrent el món, es dedica a observar veïns i 
familiars. Un dia, però, es produeix una mort inesperada i, a 
poc a poc, els secrets de joventut que havien estat curosament 
amagats surten a la llum, i demostren fins a quin punt pas- 
sions que semblaven extingides poden dominar les voluntats  
i canviar el curs d’un destí traçat.

Una gran història de secrets de família 
a la Borgonya dels anys trenta.
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Irène Némirovsky          
(Kíev, Imperi rus, 1903 –  
camp d’Auschwitz, 1942)

Filla d’una família jueva que va fugir de la Revolució bolxevic, 
va arribar a França l’any 1919, però, com que s’havia format 
amb una institutriu francesa, no va tenir cap problema per 
adaptar-s’hi. L’any 1926 es va casar amb un banquer i 
d’aquest matrimoni van néixer dues filles. Amb la publicació 
de David Golder (1929) i El ball (1930) obtingué un gran 
ressò en el món literari, però això no va salvar-la de l’antise-
mitisme: per ordre del govern de Vichy se li va prohibir publi-
car i, arran de les deportacions, es va veure obligada a fugir 
de París. Finalment fou arrestada i portada a Auschwitz, on va 
morir. El 2005 es va descobrir un manuscrit inèdit entre els 
papers del seu editor de l’època: era Sang calenta. 

«Quina bogeria més estranya! L’amor a vint 
anys sembla una febrada, un accés delirant. 
Sang calenta, que de seguida es refreda. Davant 
d’aquesta foguerada de somnis i desitjos, em 
sentia tan vell, tan fred i assenyat...» 


