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Una novel·la commovedora i un èxit a tota Europa. 

En Jules i els seus germans, en Marty i la Liz, són molt diferents, però un esdeveniment 

tràgic marcarà la vida de tots tres. Han crescut en circumstàncies idíl·liques però, de sobte, 

perden els seus pares en un accident. Tot i que els envien al mateix internat, cadascun 

d’ells seguirà el seu propi camí fins a distanciar-se i convertir-se en estranys. 

Guanyadora de: European Union Prize for literature 2016 

En Jules es tancarà cada vegada més en si mateix, en el seu món de somnis. L’única 

amistat que farà i consolidarà serà amb la misteriosa Alva, però només s’adonarà del que 

ella significa per a ell anys més tard. 

Quan en Jules i l’Alva es retroben ja d’adults, sembla que podrien recuperar el temps 

perdut. Però llavors el passat tornarà a fer-se present. 

Una commovedora novel·la sobre la superació de la pèrdua i la soledat, i sobre la qüestió 

d’allò que és immutable en l’ésser humà. Però, sobretot, una gran història d’amor que va 

més enllà del que senten els seus protagonistes. És, amor per l'escriptura, 

l'art, la música i, en última instància, la vida. Una novel·la d'aprenentatge 

de la mà del jove revelació de l'escena literària alemanya. 

Del final de la soledat 
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300.000 exemplars venuts a Alemanya 

 

 

JURAT DEL PREMI EUROPEU DE LITERATURA 2016 

«És estrany trobar un llibre que utilitza un accident com a punt de partida i 

aconsegueix explicar una història fascinant. La novel·la de Benedict Wells no 

només és una excepció a aquesta regla, ofereix una història emocional que 

aconsegueix captivar el lector de principi a fi. […] Wells ha creat una novel·la la 

força de la qual resideix en els seus personatges, que tot i la seva tristesa, 

emanen una calidesa que rarament es troba en el món d’avui.[…] Aquest èxit es 

deu a l’extraordinària imaginació de Wells, un do difícil de trobar en aquests 

dies.» 

DIETER LANGHART / ST. GALLER TAGBLATT. 

«Benedict Wells s’ha atrevit a fer front a un gran tema dramàtic, i l’ha dominat. 

El to narratiu és tranquil, de vegades melancòlic. La tragèdia mai és excessiva 

amb en Benedict Wells. Les imatges són fortes, les caracteritzacions concises.» 

CLAUDIO ARMBRUSTER, ZDF, MAYENCE 

«Fa cinc anys que diem que en Benedict Wells és un talent en potència. No 

sabíem a on es dirigia, però ara està clar: aquest tipus sap escriure! Del final de 

la soledat és una historia captivadora, commovedora i trista però que no deixa 

al lector trist. És reveladora. Aquesta nova novel·la és la seva obra mestra.» 

ELKE HEIDENREICH / AUTORA I PERIODISTA 

«Un tipus potent, una commovedora novel·la per a lectors grans i joves.» 

MARTIN WOLF / LITERATURSPIEGEL, HAMBURG 

«La novel·la va creant una marea, com la bona escriptura de crims, sàvia i plena 

d’empatia amb els seus personatges. En poc més de trenta anys, Benedict Wells 

escriu com un vell mestre.» 

NEW BOOKS IN GERMAN / LONDON 

«Del final de la soledat és una afirmació de la vida, enriqueix la literatura amb 

una vocació internacional, i planteja preguntes importants sobre què és el que 

fa que les nostres vides ens siguin pròpies i si ens devem a un cert tipus de 

vida.» 

CHRISTINE WESTERMANN / WDR, COLOGNE 

«Un llibre com una pel·lícula, plena de vida, esperança, desesperació, riure, 

llàgrimes.» 

CRÍTIQUES 
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Traduïda a 25 idiomes 

 

Benedict Wells va néixer a Munic el 1984. A 

l’edat de sis anys, va començar el seu viatge per 

tres internats bavaresos. Després d’acabar 

l’escola el 2003, va traslladar-se a viure a Berlín. 

Va decidir no anar a la universitat per concentrar-

se en la seva escriptura i va anar guanyant-se la 

vida amb diverses feines. 

El 2008 va debutar amb la novel·la Becks letzter 

Sommer i va guanyar el Bayerischer 

Kunstförderpreis, un premi de literatura i art de 

Baviera. Aquesta novel·la va ser adaptada al 

cinema i fou dirigida per Frieder Wittich el 

2015. El 2011 va tornar a sorprendre els lectors 

amb Fast Genial. 

Pel llibre Del final de la soledat, que ara 

publiquem, Benedict Wells ha estat guardonat 

amb el Premi Europeu de Literatura 2016 i 

amb el Ravensburger Verlag Foundation Literature Prize 2016. 

L'última revelació de les lletres alemanyes.  

 

Ramon Farrés (Manlleu, Osona, 1962), és llicenciat en filologia clàssica i doctor en 

traducció. Del 1989 al 1993 va ser corresponsal del diari Avui a Berlín, i des del 1995 és 

professor de traducció a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Ha estat membre dels consells de redacció de les revistes Clot (Vic) i Tranvía(Berlín), i 

ho és encara de Quaderns: Revista de Traducció (Bellaterra),Visat (Barcelona) 

i Reduccions (Vic). 

Ha traduït Heinrich Heine, Jules Verne, Rainer Maria Rilke, Bertolt Brecht, Dino Buzzati, 

Hannah Arendt, Thomas Bernhard, Werner Schwab i Elfriede Jelinek, entre altres. Té 

publicats dos llibres de poemes: Trenta-set poemes en forma de finestra (1997) i El 

present constant (2009); un de narracions: Iste mundus furibundus (2001); dos de proses 

breus: Vint dies de febrer i març (1999) i D’un lloc a l’altre (2004), i l’assaig Antoni 

Pous: l’obra essencial (2005). 

També ha publicat textos esparsos en revistes com ara Barcelona Review, Revista de 

Catalunya, El Pou de Lletres, Els Marges i Alga, en plaquettes i en 

l’antologia Barcelona, 60 poemes des de la ciutat (2004). 

 

SOBRE L'AUTOR 

TRADUCCIÓ 

https://www.ravensburger.de/ueber-ravensburger/stiftung/aktuelles/index.html
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 PREMI EUROPEU DE LITERATURA 2016 

 2ª POSICIÓ A LA DUTCH BESTSELLER LIST 

 79 SETMANES A L’SPIEGEL BESTSELLER LIST. 

 RAVENSBURGER VERLAG FOUNDATION LITERATURE PRIZE 2016 

Destins marcats per una infància difícil «que afecta com un enemic invisible si més no l'hi espera» 

Les Hores és una editorial independent i entusiasta que publica obres en llengua catalana. 

 

Volem publicar obres d’autors catalans i traduccions d’autors internacionals que fins ara 

no hagin estat editats en llengua catalana. Relats amb un punt de vista singular o amb una 

mirada poc convencional que no han trobat el seu espai en la publicació en català. Hi 

haurà lloc per als nous talents, per a les perspectives originals i innovadores que 

reinterpretin la nostra realitat. Publicarem autors d’avantguarda, però també recuperarem 

autors del segle XX quan ens aportin marcs interessants. 

«Som dels qui creiem que la literatura ens ajuda a entendre’ns i a entendre una mica 

més el món, o a qüestionar-lo, i pensem que aquesta comprensió és necessària per donar 

sentit al pas de les hores». Maria Sempere (Editora i fundadora de Les Hores) 

 

 

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

no dubtis a posar-te en contacte amb mi. Benedict Wells parla perfectament el castellà i  

estarà a Barcelona de promoció el dijous 9 i el divendres 10 de novembre. 

Una abraçada, 

Bibiana Ripol    bibiana@ripol   607 71 24 08 

 

 

 

 

Malpaso ha publicat aquest mes octubre 

l’edició en castellà (El fin de la soledad) 

PREMIS 

L’editorial Les Hores 

https://www.ravensburger.de/ueber-ravensburger/stiftung/aktuelles/index.html

