
 

Text de la foto 

Tots dos moren al final, novel·la d'èxit mundial d'@adamsilvera i que @fanbooks me l'ha enviat per ser professor. 

 

En Mateo i en Rufus reben una trucada de Mort Sobtada poc després de mitjanit: avui és el dia de la seva mort. Es 

connecten a l'app Última amistat i decideixen passar junts les seves darreres hores. Triomfarà l'amor tot i que saben 

que cap dels dos arribarà al final del dia? 

 

Es pot llegir un llibre sabent com acaba? Doncs jo crec que sí, a més tot i les febleses, el llibre té punts força bons. 

M'ha costat molt entrar al personatge d'en Mateo, i no entenc com en Rufus no ha fugit i encara menys com se n'ha 

acabat enamorant; a banda que per caràcters, no li escau a aquest darrer esperar que sigui en Mateo qui faci el 

primer pas. Això allarga massa el llibre, fan massa voltes per arribar a on tothom esperem i passa de puntetes sobre 

com funciona Mort Sobtada, potser la preqüela sí ho explica. 

 

Però val la pena el llibre? Sí, perquè t'ensenya a viure sense penediments, sense por, a preguntar-te sempre si has 

pres una bona decisió... Què faríeu en el vostre darrer dia de vida? En Mateo i en Rufus aprenen que mai és tard per 

sortir de la zona de confort, i que mai hem de deixar de res per evitar penedir-nos-en després. 

 

Llàstima de la llargària exagerada, si anés més al gra, estaria en el meu top de l'any, i això que soc molt crític amb les 

històries d'amor impossible entre homes en que la mort castiga ser gai, però aquí, encara que moren, tots dos viuen 

fins al final. 

 

I amb aquesta novel·la omplo la casella del #bingocificat de "LGTBI friendly" de @rucselectrics. 

 

#mortsobtada #ultimaamistat #adamsilvera #literaturalgtbi #literaturacrossover #lgtbiq🏳️🌈 #elreductecatalà #bookst

agramppcc #llegirensfalliures #bookstagramcatalunya #encatalà 
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