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Joan Adell (Blanes 1938) és licenciat en Farmacia i en 
Medicina i Cirurgia. Tot i que des de l’adolescència li 
agradava escriure, va ser quan es va jubilar i es va 
inscriure a un curs d’escriptura a l’Ateneu Barcelonès que 
dedica més temps al que ell anomena la seva vocació 
tardana.  
 
És guanyador de diversos premis tant de narrativa com de 
poesia. Matins grisos va ser finalista del Premi de les lletres 
catalanes Ramon Llull 2010. 

 

Matins grisos (Angle Editorial 2010) és una novel·la que la podríem etiquetar 
amb diferents adjectius. Històrica: (terme que avui està tant de moda) perquè la 
narració fa un recorregut històric des de la setmana tràgica fins a la mort de 
Franco; realista: perquè els personatges que intervenen en la història són 
personatges del seu temps i la seva classe social; emotiva: perquè trobem un 
seguit de personatges que mostren a l’hora un seguit de sentiments: amor, 
desamor, passió, pors, aspiracions, l’amistat, l’adulteri...); però també la podem 
considerar una novel·la reivindicativa contra la pena de mort i la violència 
política. 
 
Amb el títol, Matins grisos, l’autor fa referència a uns anys grisos en la història 
del país. Anys de repressió, de violència, de morts injustes, de por, de pobresa 
i de renúncia. El relat es basa en la família Llopart i els seus descendents i  de 
com els esdeveniments històrics marquen la vida dels seus integrants i la seva 
manera de pensar. 
 
Pel que fa al personatges, l’autor en fa una descripció bàsicament psicològica i 
eludeix gairebé per complet la descripció física. Alguns d’ells són antagònics 
com la parella formada pel matrimoni Llopart-Grau, però tots, les seves 
vivències, pensaments o sentiments que aboquen al relat, formen un ventall 
que a la fi sovint es pot reduir a històries que es repeteixen i que els recorden 
d’on venen i qui són. Els personatges femenins són forts, potents, amb 
personalitats molt marcades i evolucionen al llarg del relat. Pel que fa al 
personatges masculins, la gran majoria són personatges plans des de  l’inici. 
 
El temps que narra el relat es dilata des de l’hivern de 1893 fins la mort de 
Franco al 1975, més de cent anys d’una nissaga familiar i de la història d’un 
país. I l’espai per excel·lència és Barcelona, encara que existeixen altres 
indrets com Paris o Santelm ( ciutat imaginaria de la costa catalana). 
 
El llibre està estructurat en sis parts dividides en diferents capítols curts i en els 
quals la història està relatada per un narrador omniscient, menys una part que 
l’autor utilitza el dietari. Adell explica que va utilitzar aquesta formula per 
alleugerir la lectura, ja que el text és força llarg ( 413 pàg.). 
 
En definitiva, una obra que captiva al lector per els fets narrats, per els 
personatges ben definits i per els temes que suggereix. 


