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Dol per adults – Guia de lectura  
 
DOL PER LA PARELLA 
 
Trena de cendra. Carme Guasch. Mort del marit. NO FICCIÓ. MORT DEL 
MARIT. 
SINOPSI: La mort prematura del marit de la protagonista és el punt d’arrencada 
d’aquesta història. Ella, una dona encara jove i mare de tres fills, troba en la 
reconstrucció del passat una via per sobreviure al dolor que li provoca l’absència 
de la seva parella. Amb anades i tornades del passat feliç al present dolorós, el 
lector coneix la seva vida, marcada en la infància per la guerra civil, i esdevé 
testimoni privilegiat del naixement d’un amor prohibit que aconsegueix vèncer 
tots els obstacles i que es manté viu fins al darrer alè del difunt marit, i més enllà 
encara.  
 
Aprendre a parlar amb les plantes. Marta Orriols. MORT DEL MARIT.  

SINOPSI: La Paula té quaranta anys, és neonatòloga i està viva. Quan una 

revelació i una pèrdua sobtada la porten a submergir-se en ella mateixa, 

emprèn un camí que l’endinsarà en la ràbia, la por, el desig i la reconstrucció 

personal, i que li despertarà l’instint de supervivència. Desorientada, 

s’haurà d’enfrontar fins i tot a ella mateixa per reorganitzar una geografia 

emocional que sent extingida.  

 

Aprendre a parlar amb les plantes és una novel·la delicada escrita des del 

punt de vista d’una dona que haurà de reconciliar-se amb un món que ja 

no reconeix. La narrativa de Marta Orriols, emotiva, intensa i reflexiva, ens 

convida a quedar-nos amb el que és essencial. Un llibre íntim que teixeix un relat 

proper capaç d’enfrontar-se al dolor més punyent amb una maduresa estilística 

molt poc habitual.   

 
La ridícula idea de no volver a verte. Rosa Montero.  
SINOPSI: Quan la Rosa Montero va llegir el meravellós diari que Marie Curie va 
començar a escriure després de la mort del seu marit i que s’inclou al final 
d’aquest llibre, va sentir que la història d’aquesta dona fascinant que es va 
enfrontar a la seva època li omplia el cap d’idees i d’emocions. La ridícula idea 
de no volver a verte, neix d’aquest incendi de paraules, d’aquest remolí 
vertiginós. Al fil de l’extraordinària trajectòria de Curie, Rosa Montero construeix 
una narració a mig camí entre el record personal i la memòria de tots, entre 
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l’anàlisi de la nostra època i l’evocació íntima. Són pàgines que parlen de la 
superació del dolor, de les relacions entre homes i dones, de l’esplendor del sexe, 
de la bona mort i la vida bella, de la ciència i de la ignorància, de la força 
salvadora de la literatura i de la saviesa dels que aprenen a gaudir de l’existència 
amb plenitud i lleugeresa. Vívid, libèrrim i original, aquest llibre inclassificable 
inclou fotografies, rememoracions, amistats i anècdotes que transmeten el plaer 
primitiu d’escoltar bones històries. Un text autèntic, emocionant i còmplice que 
t’atraparà des de les primeres pagines.  

 
El años del pensamiento mágico / Noches Azules. Joan Didion.  
SINOPSI: Unes memòries commovedores sobre la malaltia i la mort a través de 
l’experiència personal de la periodista i escriptora Joan Didion. Aquesta llibre 
memorable ha captivat a milions de lectores de tot el món. En ell, l’escriptora 
Joan Didion, una de les autores nord-americanes de més prestigi de finals del 
segle XX, narra amb una fascinant distancia emocional la mort sobtada del seu 
marit, el també escriptor  John Gregory Dunne. Aquest llibre tant breu com intens 
és una reflexió sobre el dol i la crònica d’una supervivència.  
 
SINOPSI: AL llibre anterior Joan Didion contemplava com els rituals que 
formaven part de la seva vida quotidiana canviaven dràsticament amb la mort 
sobtada del seu marit el 2003. Dos anys després la seva filla única, Quintana 
Roo, moria als 39 anys. A Noches azules Joan Didion teixeix fotografies literàries 
i records oblidats, sobre la vida i la mort de la seva filla. Noches azules versa 
sobre el que ens queda després de la pèrdua d’un ésser estimat.  
 
MORT DELS PARES  
 
La mort lenta. Xavier Mas Graviotto. La mort com a descobriment. 
L’amor com a refugi. 
SINOPSI: Imagina’t l’Aram, que a dins hi té tot un món d’ombres i abismes i 
precipicis. Imagina’t la Lena, que fa veure que és forta, com totes les persones 
del món. Imagina’t el pare, que mai no hi és. Imagina’t la mare, que fa temps 
que ja no és la mare. Imagina’t una carretera de bosc recta i plena de boira. 
Imagina’t els arbres dels vorals, alts i amb arrels grosses com tentacles. Imagina’t 
la llum del món, que entra molt a poc a poc pels vidres i es refugia en un pis de 
Sants. Imagina’t un balcó, com una boca oberta a la ciutat. Imagina’t la vida 
quan s’encalla i se’ns fa fang a sota els peus. Imagina’t la mort, que és líquida 
com l’aigua i ens navega lentament les esquerdes de la culpa i de la por. 
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La memòria dels arbres. Tina Vallès. Mort de l’avi  
Mentre els adults fan el possible perquè tot vagi com sempre, el Jan es fixa en 
els detalls del seu voltant i els va ajuntant per entendre què passa. Les converses 
entre avi i nét, amb preguntes sense resposta i respostes sense pregunta, 
construeixen un mosaic d’escenes per on avança la relació entre tots dos, i la 
història d’un desmai en serà el fil conductor. 

La  memòria de l’arbre és una novel·la bellament escrita i construïda que 
aconsegueix col·locar el lector en la pell d’un nen i que parla de la transmissió 
dels records, de com es fabriquen i com es conserven, d’on es guarden i com es 
poden perdre. Un llibre memorable que suposa també la confirmació del talent 
com a narradora de Tina Vallès. 

También esto pasará. Milena Busquets. FICCIÓ 
SINOPSI: Quant era una nena, per ajudar-la a superar la mort del seu pare, a 
la Blanca la seva mare li va explicar un conte xinés. Un conte sobre un poderós 
emperador que va convocar els savis i els va demanar una frase que servís per a 
totes les possibles situacions. Després de mesos de deliberacions. Els sabir es 
van presentar davant de l’emperador amb un proposta: També això passarà. I la 
mare va afegir: El dolor i la pena passaran, com passa l’eufòria i la felicitat. Ara 
és la mare de la Blanca la que s’ha mort i aquesta novel·la, que arrenca i es tanca 
en un cementiri, parla dels dolor de la pèrdua, de l’esquinçament de l’absència. 
Però enfront d’aquest dolor queda el record del que s’ha viscut i de tot el que 
s’ha après, i  agafa més força la reafirmació de la vida a través del sexe, les 
amigues, els fills, i els homes que són i han estat important per la Blanca, que 
afirma: la lleugeresa és una forma d’elegància. Viure amb lleugeresa i alegria és 
dificilíssim. Aquesta i altres frases i el to de la novel·la, tan aliena a qualsevol 
concessió a allò convencional, evoquen a aquella Bonjour tristesse de 
Françoise Sagan, que va enlluernar a tants lectors ( i va escandalitzar a tants 
d’altres) quan es va publicar el 1954. Tot això en el transcurs d’un estiu a 
Cadaqués, amb els seus paisatges indòmits i la seva intensa llum mediterrània 
que tot ho banya.   
 
Tiempo de vida. Marcos Grial NO FICCIÓ. MORT DEL PARE  
SINOPSI: A partir del dolor de la pèrdua del seu pare, l’autor reconstrueix la 
relació amb ell, el temps de vida que van compartir, el sorprenent afany de 
fidelitat. Sense eludir les zones de penombra, però sense recrear-se en elles i 
esquivant amb equilibri qualsevol excés. D’aquesta manera, amb ajuda d’una 
prosa hipnòtica i concisa, la pròpia experiència es transforma en l’experiència de 
tots. El resultat és un llibre commovedor que abraça i colpeja al mateix temps. 
Ni un homenatge ni un passar comptes. Un intent de comprendre la relació més 
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complexa que hi ha entre dues persones. El retrat d’un pare i un fill. Un inventari 
de vida en que no es calla gairebé res i en el que, per això, apareix la vida tal i 
com és: amb les seves tristes i els seus trencaclosques però també amb els seus 
descobriments. Un gran llibre, una confessió valenta i bonica.  
 
Con mi madre. Soledad Puértolas. NO FICCIÓ  
SINOPSI: Aquest és un llibre autobiogràfic que s’inicia quan al gener de l’any 
199 mor la mare de l’autora que, per no sentir-se desbordada pel dolor, ha escrit 
sobre la seva mare, sobre el que ha significat a la seva vida i la seva mort, sobre 
els records de tota una vida: Zaragoza, Madrid, la infantesa, els estius, les cartes, 
les trucades telefòniques. Segons les paraules de la pròpia autora, amb aquest 
llibre busco veritat i consol, busco poder viure amb l’absència de la mare. Viure 
tractant d’aconseguir que el respecte i l’amor s’imposen sobre l’enyorança i el 
dolor. Una obra bonica i emocionant.  
 
 
Nora Webster. Colm Toibin. 
SINOPSI: L’autor de l’aclamada Brooklyn retorna a les llibreries amb una 
novel·la meravellosa sobre l’amor, la pèrdua i els seus lligams més subtils. Una 
narració plena de tendresa que reflecteix l’elegància i la maduresa d’un autor en 
el cim de la seva carrera. A la Irlanda rural de la dècada dels seixanta del segle 
passat, Nora Webster es queda vídua. Als quaranta anys i amb quatre fills dels 
quals ha de tenir cura, ha perdut l’amor de la seva vida, en Maurice, l’home que 
la va rescatar del món opressiu on va néixer. Ara, sense prou recursos econòmics 
per fer front a la nova situació, haurà de buscar un far que la guiï i la il·lumini a 
través de la foscor que l’envolta; una llum que trenqui el silenci de la seva solitud 
i que dibuixi un futur amb esperança. Una novel·la captivadora que presenta, 
sense cap mena de dubte, un dels personatges literaris més potents dels darrers 
anys. Per a tots els seguidors de Colm Tóibín, per a tots els amants de la literatura 
amb majúscules: és de lectura obligada. 
 
Una pena en observación. C.S. Lewis.  
SINOPSI: C.S. Lewis reflexiona sobre la tristesa, la pèrdua de l’esser estimat, i 
s’enfronta a Déu, amb la seva absència aparent i amb la que sembla ser la seva 
veritable naturalesa. El buit, la soledat, la impotència, el record, l’amor, la fe, 
l’esperança, la recerca d’un sentit a tant de patiment, els llocs encara impregnats 
de l’ésser estimat són el punt de partida d’aquest intens i emotiu llibre, que és 
un enfrontament valent amb el nostre sentiment més íntim i amagat, el del nostre 
jo enfrontat a la tragèdia, amb l’aparent sense sentit que governa la vida dels 
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ésser humans, amb l’enigmàtica voluntat divina i amb la transcendència i la força 
redemptora de l’amor. El llibre va dona lloc a Tierras de penumbra.  
 
La illa. Giani Stuparich  
SINOPSI: Un home malalt demana al seu fill que abandoni uns dies les muntanyes 
on passa l'estiu i que l'acompanyi, potser per última vegada, a l'illa adriàtica en 
què va néixer. Un d'ells descobrirà el que significa deixar descendència; l'altre 
afrontarà el sentit de la pèrdua. L'estil elegant i contingut d'aquesta narració la 
converteix, en opinió de molts, en l'obra mestra de Giani Stuparich. 
 
MOLT RECOMANABLE TAMBÉ:  
Un altar per a la mare. Ferninando Camon. MINÚSCULA  
 
El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Tatiana Tibuleac.  
SINOPSI: Aleksy encara recorda l’últim estiu que va passar amb la seva mare. 
Han passat molts anys des d’aleshores, però, quan el psiquiatre li recomana 
reviure aquella època com a possible remei al bloqueig artístic que està patint 
com a pintor, Aleksy no triga en submergir-se en la seva memòria i tornar-se a 
veure trasbalsat per les emocions que el van sacsejar quan arribarem a aquell 
poblet de vacances francés: la rencúnia, la tristesa, la rabia. Com superar la 
desaparició de la seva germana? Com perdonar a la mare que el va refusar? Com 
enfrontar-se a la malaltia que l’està consumint? Aquest és el relat d’un estiu de 
reconciliació de tres mesos en els que mare i fill per fi deixen les armes, 
encoratjats per l’arribada de l’inevitable i per la necessitat de fer les paus entre 
si i amb si mateixos.  
 

MORT DELS FILLS 
 
Joana. Joan Margarit. POESIA 
 
Paula. Isabel Allende. NO FICCIÓN. MUERTE DE UNA HIJA.  
SINOPSI: Paula és el llibre més commovedor, més personal i més íntim d’Isabel 
Allende. Al costat del llit de la seva filla, molt malalta, la gran narradora xilena va 
escriure la història de la seva família i de si mateix, amb el propòsit de regalar-
se-la a la Paula quan aquesta superés la malaltia. El resultat es va convertir en 
un autoretrat d’insòlita emotivitat i en una exquisida recreació de la sensibilitat 
de les dones de la nostra època.  
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La hora violeta. Sergio del Molino. NO FICCIÓ. MORT D’UN FILL.  
SINOPSI: Una de les frases que més escolta un pare després de la mort del seu 
fill és No tinc paraules. Tot el món es queda sense paraules de consol en un 
moment en què els llocs comuns sonen a insult. Però Sergio del Molino si que 
tenia paraules. De fet, només tenia paraules, les que formen aquesta historia 
d’amor titulada La hora violeta. Aquest llibre narra la vida del seu fill Pablo, des 
de que va ser diagnosticat d’un tipus estrany i greu de leucèmia fins a la seva 
mort. La hora violeta no és només una apassionada carta d’amor d’un pare al 
seu fill, sinó també la història d’una recerca: la d’un terme per a referir-se als 
pares orfes. Hi ha tant poques paraules de consol disponibles que l’idioma s’ha 
oblidat fins i tot de reservar un substantiu per als que veuen morir als seus fills. 
Del Molino expressa sense mitges tintes la frustració i l’angoixa d’un pare, sense 
incidir en les descripcions sensacionalistes del patiment del seu fill. El resultat son 
unes emocionants memòries que transcendeixen la mort del nen al que estan 
dedicades.  
 
MOLT SIMILAR: El nedador del mar secret. William Kotwinell. 
(Resiliència)  
 
Caigut fora del temps. David Grossman.  
SINOPSI: Un home i una dona han perdut el seu fill. Ara, cinc anys després, ell 
emprèn un viatge més enllà del temps per intentar connectar amb aquest noi 
que ja no parla, que ja no somriu... que ja no és. En el camí l'acompanya una 
llarga comitiva d'altres homes i dones que també han perdut un fill. Després 
d'anys de silenci, tots estan decidits a desafiar la mort i a donar veu al seu dolor, 
un dolor universal que queda «fora del temps». Fent servir les paraules per no 
caure en la follia, a Caigut fora del temps David Grossman tanca una història que 
va començar a Tota una vida. I amb aquest descens literari al món de la mort 
ens permet recórrer camins desconeguts que només estan a l'abast del geni d'un 
gran escriptor. 
 
SUICIDI 
Permagel. Eva Baltasar.  
Sis nits d’agost. Jordi Lara.  
Lo que no tiene nombre. Piedad Bonet.  
 
CLÀSSICS 
Señora de rojo sobre fondo gris. Miguel Delibes.  
Cinco horas con Mario. Miguel Delibes.  
Mortal y rosa. Francisco Umbral.  
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La muerte de Ivan Llich. TOLSTOI 
Una mort molt dolça. Simone de Beauvoir.  
Les dones, no.  
 
ALTRES 
Un fill. Alejandro Palomas  
La meva germana viu sobre la llar de foc. Annabel Pitcher  
Rewing. Juan Tallón  
La invención de la soledad. Paul Auster.  
Tan fuerte, tan cerca. Jonathan Safran Foer  
Patrimonio. Phillip Roth.  
Todo cuando amé. Siri Husbeth 
Aquí nos vemos. John Verger 
Duelo. Eduardo Halfon 
Del final de la soledat.  
El mayor Pettigrew se enamora. Helen Siminson.  
Di su nombre. Francisco Goldman.  
Un fin de semana. Peter Cameron.  
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