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La vida sense la Sara Amat 

. 

Qui se’n recorda, avui, de la Sara Amat? Amb 

prou feines tenia tretze anys quan una nit 

d’estiu, jugant a cuit a amagar amb la colla, 

va desaparèixer i no se n’ha sabut mai més 

res. L’únic, una notícia l’endemà al Diario de 

Terrassa, i també molts rumors i especulaci-

ons.  

De la Sara Amat se’n recorda sobretot el Pep 

de cal Sabater, el narrador d’aquest història, 

un nen de dotze anys sensible i obedient, al 

que  sempre li ha agradat la  Sara. 

Com que la novel·la està narrada després de 

molts anys que passessin els fets -i amb la 

consciència per part del narrador d’estar     

recuperant un dels episodis més               

determinants de la seva vida-, el lector sap 

que  ningú ha tornat a saber mai més res de 

la Sara. Alhora, però, també se l’informa que, 

entre la nit de la   desaparició i el dia que el 

narrador va tornar a Terrassa per   començar 

el nou curs escolar, van succeir uns fets    

especials i intensos. Tan especials i tan     

intensos que el narrador, adult, encara sent 

que durant aquells dies li va “passar la vida 

sencera”.  

 

La vida sense la Sara Amat és la confessió 

d’uns fets inoblidables, uns dies de la vida 

d’un poble a l’estiu, d’un nen obedient i      

enamoradís i d’una nena que ja no era una 

nena i que volia acomplir el desig ferotge i 

urgent de fugir, ni que fos per la porta del 

darrere. 

Perquè aquella nit, la Sara no va desaparèi-

xer mentre juga a cuit a amagar, sinó que es 

va colar a casa seva per la porta del darrere, 

i des d’allà -ara sí d’una manera definitiva- 

escapar-se d’un poble que fa temps que no 

suporta. No s’hi va amagar gaires dies, però 

de vegades la memòria d’alguns fets abraça 

tota una vida, i fins i tot li dóna un sentit.  

 Amb La vida sense la Sara Amat, els lectors   

assistiran a la revelació d’un gran talent    

literari i descobriran una història que va   

commoure el jurat del premi Sant Jordi. 

La vida sense la Sara Amat és una novel·la 

delicada i dolçament crepuscular, com ho són 

els adéus a la infantesa i els finals d’estiu. 



Pep Puig va néixer a      

Terrassa el 1969. 

 Actualment viu a la 

Nou de Gaià (Baix 

Gaià). Va estudiar 

INEF, i s’ha dedicat a 

ensenyar, primer a 

adolescents i després 

a gent gran a través del ioga i el Pilates.  

L’any 2005, va publicar la seva primera        

novel·la, L’home que torna, que va guanyar el 

Premi Jove Talent Fnac i va gaudir d’una molt 

bona acollida per part de la crítica i dels lectors. 

 Dos anys després, va publicar la seva segona 

novel·la, Les llàgrimes de la senyoreta Marta.   

El 2015, va publicar un recull de contes, L’amor 

de la meva vida de moment. Finalment, guanya 

el Premi Sant Jordi 2015 amb La vida sense la 

Sara Amat 

A més, l’any 2010, va participar en l’antologia 

de  textos Veus que reuneix textos de quaranta-

un autors de la nova narrativa catalana.  

Pep Puig, diu que l’escriptor ha de construir el 

relat com si hagués passat de veritat... Narra a 

partir dels sentiments, amb la voluntat de     

connectar amb el lector des de les emocions.  
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