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«Va ser la primera vegada que vam articular d’una manera o altra el 
problema més gran que teníem. Ella volia morir, jo volia que visqués 

i érem dues enemigues que s’estimaven.» 

L’Elf i la Yoli són dues germanes intel·ligents i ben avingudes. L’Elfrieda és una 

pianista de renom mundial, encantadora, rica i feliçment casada: vol morir. 

La Yolandi està divorciada, li costa arribar a fi de mes amb el sou que guanya i 

se’n va al llit amb els homes equivocats mentre mira de trobar el veritable amor: 

vol desesperadament mantenir la seva germana gran amb vida. 

Però l’últim intent de suïcidi de l’Elf és un xoc: és a tres setmanes de l’inici de la 

seva esperada gira internacional. Podrà recuperar la salut a temps? 

A mesura que la situació es torna cada vegada més complicada, la Yoli s’enfronta 

a la decisió més esfereïdora de la seva vida: ajudar la seva germana a morir. 

«Hem decidit publicar Les tristes recances per la valentia de l’autora 
per tractar el dret a decidir sobre el dret a decidir sobre la pròpia 

vida sense prejudicis ni convencions, mitjançant una reflexió íntima i 
personal, amb l’amor com a força essencial que tot ho qüestiona i 

matisa» Maria Sempere (Les Hores)    
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Daily mail  

«[Miriam Toews] ha escrit un llibre magistral, d’una dignitat molt precisa. És 
també, contra tot pronòstic, en ocasions, una novel·la d’humor.» 

The Washington Post  

«En la seva genialitat, les llàgrimes i les rialles es fonen en un elixir màgic que 
sembla l’essència de la vida.» 

Jurat del Rogers Writers Trust Fiction Prize  

«A Les tristes recances Miriam Toews aconsegueix unir humor i tristesa d’una 
manera tan experta que la més insuportable pena és temperada pel riure fent-la 
així asumible. La Yoli i l’Elf, les dues germanes protagonistes de la novel·la, es 
troben als costats oposats de la qüestió sobre si viure o morir, però l’amor i la 
compassió sempre és present entre elles. 

Toews és una alquimista literària que aconsegueix reunir l’alegria i l’angoixa i 
mostrar-nos la humanitat dels seus personatges, ha escrit una obra d’una 
profunditat sorprenent. Llegir-la és una experiència inoblidable.» 

Curtis Sittenfeld, The New York Times  

 «He devorat la última novel·la de Miriam Toews,…m’ha encantat…és 
irresistible… El diàleg es realista i divertit, i segons com, gairebé màgic, Toews 
deixa que els seus protagonistes parlin sobre el significat de la vida però sense 
semblar pretensiosos ni sofisticats; són simplement llestos, decents i confusos. 
La seva intel·ligència, la seva  honestedat, i sobretot la seva compassió ens 
proporciona una espècie de bàlsam existencial ¾ un confort no gaire diferent del 
que torbaríeu si obríssiu una ampolla de vi i tinguéssiu una llarga conversa (sí, 
de veritat) amb un veritable amic.» 

 

Miriam Toews (Canadà, 1964) 
va néixer a Steinbach, un petit 
poble mennonita del Canadà. 
Ha publicat nombroses 
novel·les entre les quals 
destaquen A Complicated 
Kindness i All My Puny Sorrows 
(que ara publiquem). Aquesta 
obra ha guanyat diversos 
premis literaris, incloent el 
Rogers Writers’ Trust Fiction 
Prize 2014, un dels premis més 

importants del Canadà, i el Sinbad Prize for Foreign Fiction 2015. 
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Els crítics destaquen la capacitat de Toews de combinar l’humor i el dolor d’una 
manera tan especial que fa que la tristesa més insuportable sigui temperada pel 
somriure i es torni assumible. Alguns li fan un lloc al costat d’escriptores 
canadenques tan conegudes com Alice Munro i Margaret Atwood. 

 

 

Carme Geronès (Barcelona), ha traduït més de dues centes obres de l’anglès o 

el francès al català. Entre elles destaquem les traduccions d’autors com Louis 

Althusser, Edward Anderson, William Beckford, Saul Below,  G.K. Chesterton, 

Roald Dahl, Ildefonso Falcones, John Grisham, Patricia Highsmith, Chester 

Himes, Henry Kissinger, Milan Kundera, Doris Lessing, Frederic Manning, 

Horace McCoy, Salman Rushdie, Jim Thompson, Jules Verne. 

 

 

– Seleccionada per l’International Dublin Literary Award 2016 

– Seleccionada per l’Andrew Carnegie Medal for Excellence in Fiction 2015 

– Finalista del Wellcome Book Prize 2015 

– Finalista del Folio Prize for Literature 2015 

– Finalista de l’Scotiabank Giller Prize 2014 

– Guanyadora del Sinbad Prize for Foreign Fiction 2015 

– Guanyadora del Roger Writer’s Literary Award 2014 
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