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Lena al descobert 
Carolina Montoto 
 
 
Enquadernació: rústica cosida 
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La Lena fa repàs de la seva vida el dia que compleix cinquanta anys: treballa com a correctora i amb el que 

guanya li costa arribar a final de mes, viu en un pis llogat, no té parella, gairebé no té amics, el seu pare 

acaba de morir, no sap cap a on va ni té cap projecte de futur. Sembla que cada cop s’està tornant més 

invisible als ulls de la societat: el balanç és esfereïdor. 

Però, arran de la trobada fortuïta amb el propietari, gris i enigmàtic, del seu pis, un senyor jubilat, s’atrevirà 

a rebel·lar-se: donarà un tomb a la seva vida, fins ara alienada i monòtona, i prendrà un camí arriscat que 

l’aproparà a un passat ple de silencis en una societat que té moltes coses a amagar.  

Sobre l’efecte que el passat i les mitges veritats tenen en la concepció d’un mateix i en  l’actitud que 

un adopta davant la vida. 
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Carolina Montoto Almirall. Va néixer a Barcelona el 1968. Llicenciada 

en Història de l’Art, es dedica a la correcció editorial des de fa més 

de vint anys. Ha publicat una novel·la juvenil, Pol y Leopoldo: dos ojos 

y un destino (Mr. Momo, 2018), i ha escrit diversos relats publicats a 

la revista Rosita. Aquesta és la seva primera novel·la per a adults.  

• Primera novel·la original en català publicada per Les Hores. 

• Una novel·la crítica amb la societat actual i amb la precarietat dels menys afortunats.  

• Una reflexió sobre el pes del passat, l’herència familiar i els silencis, i l’impacte que tot això té en la 

formació de la pròpia personalitat. 

• Una novel.la sobre l’abús de poder i els privilegis originats durant el franquisme però que encara 

són presents en l’actualitat. Una reflexió entre la Barcelona d’avui i la Menorca de la Guerra Civil.  

 

 
 

• Dissabte 11 de setembre: presentació a La Setmana del llibre en Català. 

• Dijous 30 de setembre: presentació a la Llibreria Obaga. 

 

 
Per concertar una entrevista amb Carolina Montoto, no dubtis a contactar.  

Que tinguis un bon dia!  

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 –  bibiana@ripol.es 

Gerard Lombarte – 652 40 90 15 –  comunicacion@ripol.es 
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