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Cap a la fi del món 

 

Carles Algué 
 
 

 

Cap a la fi del món ens parla de l'instint  

de supervivència i de la necessitat de  

tirar endavant quan tot es capgira. 

 

El Pau ha de prendre una de les decisions més difícils de 

la seva vida: sacrificar el seu gos a causa d'un virus mortal 

que s'ha estès per tot el món. 

 

Amb només vint-i-cinc anys, el Pau aprendrà a conviure 

amb la malaltia, a estimar la vida i a observar-la amb uns 

altres ulls, en un viatge fins a Ushuaia que li permetrà 

retrobar-se a ell mateix. 

 

“Soc afortunat de descobrir aquests racons de l’univers que no podia ni tan 

sols imaginar, alhora que també descobreixo cares de la meva personalitat 

que no sabia ni que existien. I saps què? M’agraden. M’agrada molt més  

el Pau que soc ara que el que coneixia a Barcelona.” 

 

 

Carles Algué (Manresa, 1986) és actor, director, dramaturg i 

periodista. Com a dramaturg i director ha estrenat les 

obres Gairebé (Sala Beckett i Sala Versus), Torna (Teatre 

Kursaal) i T'odio perquè t'estimo (Miniteatres). D'actor ha 

treballat amb directors com Lluís Pasqual o Neil LaBute i ha 

participat en sèries com La Riera (TV3) o Tu mateix (XTVL). 

També ha estat ajudant de direcció d'Oriol Broggi (Biblioteca de 

Catalunya i Teatre Grec) o de The Mamzelles (Teatre Lliure i Sala Atrium),i ha col·laborat com 

a periodista a la secció de cultura del diari Ara. 

 

Carles Algué està disponible per entrevistes 
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        Fragment del llibre 
 

Mentre sentia el fort soroll de la pluja que foradava el capó del cotxe, el tic-tac 

dels quatre intermitents i l’anar i venir dels eixugaparabrises, m’he adonat que 

encara hi ha moltes experiències que vull descobrir abans de morir. El camí 

s’acaba aquí? No, encara no ha començat. Tot just he pogut complir una 

petitíssima part dels meus somnis. Sí, estic malalt. Sí, moriré abans del que 

voldria. No sé quan, però avui no, ni demà, ni demà passat. 

 

Fa poca estona que he arribat a Tavertet, el poble de la meva àvia. Ara que ja no 

suposo un perill, tenia ganes de visitar-la. A més, necessitava sortir de Barcelona 

uns dies per netejar-me les idees, sobretot per netejar-me una idea concreta que 

m’estava fent parar boig. Necessitava desconnectar del mòbil i deixar d’alterar-

me a cada missatge esperant que fos la Laura. Necessitava deixar de pensar en 

ella i en la malaltia. 

 

Des de la finestra contemplo el cel net. Els núvols han marxat i han deixat pas a 

una nit negra completament estrellada. Res a veure amb el cel de la ciutat. 

 
“Mentre contemplava meravellat la cascada de vuitanta metres,  

he pensat que aquest seria un lloc ideal on morir, però en canvi,  

m’he sentit molt viu. És curiós que un viatge que té com a destí  

la mort em pugui fer experimentar tanta vitalitat.” 

 

Cap a la fi del món, una novel·la basada en fets reals, que parla de vida, de creixement 

personal, de descobertes, de mort, de renaixements, de noves vides, noves oportunitats. 

Aprendre a viure!  

 

Aquest llibre està ambientat en una pandèmia que arrasa el món, que causa la 

mort de qui es contagia, però aquesta història va ser escrita abans de la Covid-

19. Les coincidències del que viu el protagonista infectat amb la realitat que 

estem vivint són inevitables, per això el lector se sentirà identificat i atrapat per  
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la història del Pau, que lluita contra la mort, aprenent a conviure amb la malaltia 

i estimant la vida amb tots els sentits.   

 

“Cap a la fi del món té l’origen en el diari que vaig escriure durant el meu viatge a l’Argentina 

l’any 2012. Poc després de tornar a Catalunya, vaig començar a donar-li volum sense encara 

una intenció final clara. [...]  

 

El que no podia imaginar de cap manera és que la novel·la resultant es publicaria enmig d’una 

nova pandèmia real que ha canviat el món radicalment. En aquest context, Cap a la fi del món 

pren una nova dimensió [...] 

 

En acabar l’edició del llibre, encara sense un final clar de la «nova normalitat», em sembla 

necessari especificar que aquesta història de ficció no està basada en cap cas en l’actualitat i 

que, per tant, no pretén posicionar-se respecte a cap de les diferents tendències i opinions que 

han anat sorgint sobre la Covid-19.” Carles Algué 

 

“He decidit que no tornaré. Ara soc una altra persona, que no té res a  

veure amb qui vosaltres coneixeu, i no vull tornar enrere. Vull passar-me  

la vida viatjant. Vull conèixer cada racó d’aquest món, vull conèixer  

cada país, cada cultura, cada paratge... Vull aprendre-ho tot.” 
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