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Un home intenta entendre per què el 

seu matrimoni ha pogut trencar-se, 

quan ell i la seva dona s’estimaven 

d’una manera tan sòlida. 

Ell reflexiona sobre si mateix i sobre 
ella, i sobre la vida que van compartir, 
intentant comprendre què és l’amor i 
el gran impacte que té. 

La novel·la ha estat traduïda a onze 
idiomes i ha estat nominada a 

diversos premis com el Norwegian 
Critics‘ Prize for Literature 2015 i el 
The Nordic Council Literature Prize 

2016 

 

Sinopsis 

La novel·la ens explica una història d'amor moderna entre una parella, i la fi 

d'aquest l'amor. Els protagonistes (en Jon i la Timmy) tenien la ferma voluntat d'estar 

sempre junts però l'aparició d'un altre home, en Herald, a la seva vida fa que aquest amor 

comenci a trontollar. 

La Timmy  és una professional reconeguda que treballa a l'Administració Pública liderant 

projectes vinculats a la sanitat pública. En Jon és periodista, treballa com a freelance des 

de casa, i donat que viu i treballa a casa, assumeix plenament les tasques de la llar i 

està més present en la criança i l’educació dels fills. 

La història ens explica com la parella s'estima i quina és la seva concepció de l'amor. 

Creuen en la llibertat individual i la sinceritat de manera que es consideren una 

parella oberta.  No volen ser un matrimoni comú, volen ser lliures per viure intensament 

la vida i es donen una llibertat absoluta per gaudir-la. El seu amor és sòlid i res no el pot 

fer trontollar. 



Però tot canvia quan la Timmy se sent atreta per un home, en Herald, company de 

professió. Inicialment van a córrer, a esquiar i treballen en alguns projectes conjunts 

únicament compartint una amistat que, de mica en mica, es va consolidant. 

La parella es va distanciant, el silenci ocupa cada cop un espai major en la seva vida, 

en Jon s’adona que ell ha quedat en un segon pla, que ja no és per a la seva dona allò que 

havia estat. Percep que ja ha començat a ser oblidat, que ja forma part del passat de la 

Timmy.  

 

Geir Gulliksen (Noruega, 1963) és escriptor i 

editor. Ha escrit llibres de poemes, assaigs, obres 

de teatre, novel·les i llibres infantils. 

Les seves obres de teatre han rebut un gran 

reconeixement entre el públic noruec essent 

nominat per al Premi Ibsen 2013. És conegut 

pels seus articles i llibres d'assaig al voltant de la 

literatura i el seu impacte a la societat i en 

l'individu. 

 

Ha estat nominat als premis Norwegian Brage 

Award 2012 i al Nordic Council's Children's and 

Youth Literature Prize 2015 pels seus llibres 

infantils.   

 

Ha publicat diverses novel·les de ficció. El 2014 va rebre el premi Aschehoug com a 

reconeixement a la seva obra literària. 

 

La tardor del 2015 va publicar Història d'un matrimoni, que ha estat nominada a diversos 

premis literaris com el Norwegian Critics' Prize for Literature 2015 i el Nordic Coucil 

Literature Prize 2016. La novel·la ha estat traduïda a més d'onze idiomes. 

 

Geir Gulliksen està considerat un dels escriptors noruecs que millor reflecteix les 

relacions contemporànies. Els crítics destaquen que pocs autors tenen la capacitat 

d’escriure sobre el món de la parella de manera tan intensa i profunda com ho fa 

ell, retratant les contradiccions de l’amor d’una manera honesta, integral i directa, 

evitant els clixés comuns. En valoren la forma com s’endinsa en el que és més privat i 

íntim i, alhora, tan decisiu en les relacions. 

 

Per a més informació o per a una possible entrevista amb l’autor 

no dubtis a posar-te en contacte amb mi. Una abraçada, 

Bibiana Ripol    bibianaipol.es   607 71 24 08 

 

 


