
 

L’anomalia                  

Hervé Le Tellier 

 

El 10 de març de 2021 els 243 passatgers d'un 

avió procedent de París aterren a Nova York 

després de travessar una tempesta terrible 

durant el vol. Ja a terra, cada un segueix amb 

la seva vida. Tres mesos més tard, contra tota 

lògica, un avió idèntic, amb els mateixos 

passatgers i el mateix equip de vol, apareix en 

el cel de Nova York. Ningú s'explica aquest 

fenomen increïble que obliga les autoritats a 

activar el protocol de seguretat i desfermarà 

una crisi política, mediàtica i científica de 

conseqüències desconegudes i durant la qual 

cada un dels viatgers haurà d'encarar-se amb 

una versió exacta, tot i que diferent, d'ells 

mateixos. Una novel·la virtuosa en la qual la 

lògica es fon amb l'impossible. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA  i HORA SESSIÓ 

 

Divendres 16 de desembre a 

les 19.30h 

    



 

Qui és 

Hervé Le Tellier  

   

Hervé Le Tellier va néixer el 21 d'abril de 
1957. Matemàtic de formació, després 
periodista, graduat al Centre de Formació de 
Periodistes de París, és doctor en lingüística i 
especialista en "literatures de constriccions". 

Imparteix classes de periodisme a la 
Universitat Sorbona Paris 3 i pràctiques 
editorials a París 5. Autor de novel·les, 
contes, poemes, teatre, Hervé Le Tellier és 
també autor d'obres molt breus, sovint 
humorístiques, incloses les seves variacions 
sobre la La Gioconda. El 1992 va entrar 

(simultàniament amb el poeta alemany Oskar 
Pastior a formar part del grup Oulipo (Ouvroir 
de Littérature Potentielle) i n'es el president 
des de l'any 2019.  

Com a periodista, els anys noranta va ser 
columnista de la publicació satírica "La Grosse 
Bertha" amb el pseudònim de "Doctor H". Ha 
col·laborat amb digital de "Le Monde" i amb 
la revista "Nouvelles Clés", Ara és 
col·laborador de la revista cultural de 
l'Associació Mon Lapin Quotidien. Finalment, 
amb Frédéric Pagès, periodista de Le Canard 
enchaîné, va ser un dels fundadors dels Amics 
de Jean-Baptiste Botul (1896-1947), un filòsof 
fictici de tradició oral. També es col·laborador 
del programa de France-Culture "Les Papous 
dans la tête",  

Com a editor a Castor Astral ha publicat obres 
de Georges Perec i Roland Brasseur. 

 


