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Coneixem la protagonista, Michèle Leblanc, poc 
després que un encaputxat hagi entrat a casa seva 
i l’hagi violada. Descarta fer la denúncia policial 
però decideix que, si l’agressor torna, la trobarà 
preparada per enfrontar-s’hi. 
Michèle és una professional d’èxit, competitiva i 
exigent, amb relacions personals conflictives: és 
amant del marit de la seva sòcia i té un exmarit 
fleuma, un fill que no està a l’altura de les seves 
expectatives, una mare jubilada que vol casar-se 
amb un jovenet i un pare a la presó per un crim 
espantós, comès quan ella era una nena.  
Djian ha creat una història absorbent, amb 
plantejaments de novel·la negra però plena 
d’ironia i humor àcid, sobre la part fosca que viu 
dins nostre i que no sempre entenem. 
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«El llibre més impactant, refrescant, jove 
i arriscat. També el més políticament 
incorrecte.» 
— Les Inrockuptibles 
«Una reflexió sobre el mal. Un bell retrat de 
dona. Contra els tòpics.» 
— Télérama

Philippe Djian
Nascut a París el 1949, va aconseguir una gran 
popularitat amb la seva novel·la 37º2 le matin, 
que Jean-Jacques Beineix va adaptar al cine-
ma amb el títol de Betty Blue. Va guanyar el 
Premi Jean-Freustié per Impardonnables l’any 
2009 i el Premi Interallié per Oh... el 2012, 
novel·la que Paul Verhoeven va portar al ci-
nema amb Isabelle Huppert com a protago-
nista. Autor de més de vint novel·les Djian és 
també guionista de televisió, lletrista, traduc-
tor i dramaturg. Actualment viu a Biarritz. 

Novel·la guanyadora del Premi Interallié.
Adaptada al cinema amb el títol Elle. Tant la 
pel·lícula com Isabelle Huppert van guanyar 
un Premi César i un Globus d’Or.

La versió en castellà es publica 
en Fulgencio Pimentel


