
 

 

La senyora Stendhal                     

Rafel Nadal 

Quan l’últim dia de la guerra una bala sega la 
vida de la Rossa en un tiroteig a la plaça de 
Sant Pere de Girona, el destí d’en Lluc queda 
lligat per sempre al de la senyora Stendhal, 
que el criarà com si fos fill seu. La força de la 
mare adoptiva, la rebel·lia del jove Dani i la 
saviesa de l’avi Dídac acompanyaran la 
mirada innocent del nen per un paisatge 
carregat d’emocions i de promeses. Fins que 
toparà amb l’ànsia de revenja dels vencedors 
decidits a passar comptes. 
 
Després de l’èxit internacional de La 
maledicció dels Palmisano, Rafel Nadal torna 
a la Catalunya de postguerra amb la seva 
obra més madura; una novel·la colpidora, a 
cavall de realitat i ficció, que tanca el cicle de 
l’autor sobre els bàndols, el destí i la llibertat 
individual.  
 
«A mitjanit havia nevat i va fer tot el camí de 
fosc, enterrant els peus a la neu verge. Quan 
va començar a ensabonar la roba, tot just 
clarejava. Va plorar amb totes les seves forces 
mentre picava el vestit de flors blaves i 
grogues i seguia plorant quan va enfonsar-lo 

a la séquia, amb l’esperança que el corrent se 
li endugués els malsons». 
 
 

  
 
 
 
 
 

DIA  i HORA SESSIÓ 

Divendres 24 de setembre a les 

20:00h.  



 

Qui és 

Rafel Nadal 

  

RAFEL NADAL I FARRERAS (Girona, 1954) escriu a 

La Vanguardia i col·labora habitualment a RAC1 i 

TV3. Ha estat director d’El Periódico de Catalunya 

de maig de 2006 a febrer de 2010, període durant 

el qual el diari va rebre nombrosos premis, entre 

els quals el Nacional de Comunicació. És autor 

d’Els mandarins (2011), un llibre de retrats sobre 

el poder; Quan érem feliços (Premi Josep Pla, 

2012), una obra de referència de la literatura de 

la memòria, i Quan en dèiem xampany (2013), 

sobre una saga familiar a cavall de Catalunya i la 

Xampanya francesa. La maledicció dels Palmisano 

(2015) ha estat traduïda a vint i -dues llengües, i 

La senyora Stendhal (2017), la seva darrera 

novel·la, a cinc. 

Fill de l'empresari gironí Manel Nadal i Oller, el 

sisè de dotze germans,[2] com a periodista va 

començar la seva carrera professional durant els 

anys 70 com a corresponsal a París per 

Catalunya/Express. Posteriorment va passar per 

Punt Diari com a cap de redacció (1980), El 

Periódico de Catalunya (1981-82), El País (1982-

1988) i Diari de Barcelona, com a subdirector 

(1989). El 1990 va tornar a El Periódico de 

Catalunya, on va ser sotsdirector de continguts no 

diaris i suplements. El 1995 va ser nomenat 

director de Màrqueting, Projectes, Expansió i 

Distribució d'Edicions Primera Plana, on va 

impulsar el llançament de l'edició en català d'El 

Periódico. Entre 2001 i 2003 va ser director 

general de la Unitat Audiovisual i Digital del Grup 

Zeta.  

Va ser director d’El Periódico de Catalunya de 

maig de 2006 a febrer de 2010,  període durant el 

qual el diari va rebre nombrosos premis, entre els 

quals el Nacional de Comunicació de 2008. 

Actualment escriu a La Vanguardia i col·labora 

habitualment a RAC 1 i Televisió de Catalunya. 

Com a escriptor, és autor d’Els mandarins (2011), 

un llibre de retrats sobre el poder; Quan érem 

feliços (Premi Josep Pla, 2012), una obra de 

referència de la literatura de la memòria, i Quan 

en dèiem xampany (2013), una saga familiar a 

cavall de Catalunya i la Xampanya francesa. La 

maledicció dels Palmisano (2015) ha estat 

traduïda a vint-i-dues llengües, i La senyora 

Stendhal (2017), a cinc.  

La seva obra El fill de l’italià (2019) ha estat 

guardonada amb el Premi Ramon Llull, el guardó 

més reconegut de les lletres catalanes. L'obra ja 

té assegurades les edicions en castellà (Planeta), 

en francès (Editis), en italià (DeA Planeta Libri), i 

en grec (Klidarithmos) 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rafael_Nadal_i_Farreras#cite_note-2

