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La ferida
Albert CAnAdell

Dues narracions conformen La ferida travessant 
l’Amazones de punta a punta: des de la desembocadura a 
l’arxipèlag de Marajó, que dóna títol a la primera d’elles, 
fins al naixement del vast riu, al Perú. Els personatges 
principals d’ambdues narracions fugen de la selva hu-
mana i de les turbulències interiors per endinsar-se a la 
veritable selva, una natura desmesurada, la metafòrica 
ferida oberta. De la primera narració, “Marajó”, desta-
quen les peripècies d’un microbi o menino da rua i d’una 
jove que s’escapa d’una comunitat indígena. La segona, 
“Rai”, narra l’experiència d’un estranger que és convidat 
a prendre una poció sanadora en un poblat tribal. 
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INTERÈS COMERCIAL I EDITORIAL
1. Una novel·la que aplega dues obres 
narratives, on els personatges principals 
d’ambdues fugen de la selva humana i de 
les turbulències interiors per endinsar-se en 
la veritable selva amazònica.
2. Una natura desmesurada que l'autor ex-
plica que està reflectit en el títol: La ferida. 
3. Les dues narracions, una més llarga i 
l’altra més curta, parteixen de l’experiència 
de l’autor, fa unes tres dècades, viatjant per 
diferents llocs de Sud-amèrica. 

NOVETAT

Altres títols de l'autor:

Albert Canadell Vilalta (Tona,1963) és artesà 
joier i hortolà descendent de nissagues maso-
veres. Després de viatjar per mig món fabricant 
i venent artesania ha escrit nombroses narraci-
ons, poemes i un parell de textos teatrals, inè-

dits. Destaca de la seva narrativa La piranya (premi Vila 
de Puigcerdà 1999) i Òpal de foc (2000), el poemari Del 
zenit (2002), la novel·la de caire autobiogràfic Camins del 
Mandala (2005), la novel·la rural Inesperat Walden (Pre-
mi Armand Quintana 2012), la novel·la Terra d’esquelles 
(2016) i la seqüela d’Inesperat Walden, Rebrot de bosc 
(Premi de Novel·la Breu Ciutat de Mollerussa 2020). 
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