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Massa tard, una història de pel·lícula 

 
Lluís Balsells s’inspira en el film Too Late per escriure la seva nova 

novel·la. 

 

Després de les novel·les Diagonal (2019), Danielàndia (2021) i el recull de contes 

La imprecisió dels llindars (2022), Lluís Balsells, escriptor nascut a Lleida i 

resident a Girona, torna a publicar amb l’Editorial Trípode. De nou, ens ofereix 

una novel·la, titulada Massa tard. 

 

Balsells és un escriptor polifacètic a qui li agrada experimentar amb el llenguatge 

i els gèneres literaris, també amb els escenaris i els registres narratius. No és 

d’estranyar, doncs, que ara ens sorprengui amb una novel·la inspirada en una 

pel·lícula: Too Late, dirigida per Dennis Hauck. A Massa tard, l’escriptor 

recupera una tradició pràcticament extingida: l’art d’explicar pel·lícules, 

«una tradició oral que, cultivada a través de la transparència narrativa del cinema 

clàssic, Balsells és capaç de mantenir viva i vibrant», comenta al pròleg Imma 

Merino, reconeguda periodista i crítica de cinema. 

 

El narrador de Massa tard es projecta en Mel Sampson, el protagonista d’aquest 

film de suspens, i aprofita la ficció per lligar-la amb la seva pròpia vida. És 

a dir, fa una transcripció escrita dels fets que s’esdevenen a la pel·lícula i a partir 

de picades d’ullet cinèfiles, moltes referències cinematogràfiques i diàlegs 

irònics anirà reconstruint el seu dia a dia. El relat de Lluís Balsells s’inspira en 

el llegat i modernització del cinema negre i hi afegeix un toc de melodrama. El 

resultat d’aquest joc literari i cinematogràfic és «un deliri narratiu en què el 

protagonista projecta els seus fantasmes». 
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INTERÈS LITERARI 
 

«Mirar una pel·lícula o llegir un llibre sempre et pot dur cap a llocs inesperats. 

Encara més si, com en aquest cas, l’obra sembla pensada des de i per a 

l’emancipació dels espectador/lectors. Una mena de trencaclosques al qual 

sembla que li manquin peces o que n’amagui: forats per a la imaginació. Cadascú 

hi pot trobar peces per fer les seves associacions o aportar-n’hi a partir del que 

ha viscut, inventat o pensat.» 

       Imma Merino 

 

SOBRE L’AUTOR 

 

 

Lluís Balsells (Lleida, 1950) és llicenciat en Història 

Contemporània. Ha publicat Recomanat pels millors 

fabricants (Curbet, 2015), un conjunt de relats i 

microrelats, i amb Trípode, dues novel·les, Diagonal 

(2019) i Danielàndia (2021), i un recull de contes, La 

imprecisió dels llindars (2022). 
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L’Editorial Trípode va néixer l’estiu de 2018 amb la intenció de promoure noves 
veus d’autors catalans, i amb una molt acurada selecció; i alhora també, per 
descomptat, autors consolidats dins l’alta literatura. 

El volum previst de publicacions és de 8/10 l’any, per tal de poder dur a terme 

una bona tria, cura i promoció de cadascun dels títols que publiquen. 

 

El Trípode (del grec «tres peus») és físicament el símbol perfecte de l’estabilitat. Un 

recolzament per tres punts crea un pla virtual geomètric que implica que mai trontolli o es 

balancegi.  

L’arrelament del nostre segell, el volem fonamentar en els bons autors, en la complicitat dels 

lectors i en l’amor per la literatura, que ens uneix a tots tres en una estabilitat perfecta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per ampliar informació o concertar entrevistes poseu-vos en 
contacte amb nosaltres! 

 
Helena Batlle, comunicació 

Tel.: 649 02 41 52 | comunicacio@tripode.cat 
Pilar Blasco, editora 

Tel.: 630 92 37 01 | info@tripode.cat 
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