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EL BLAT TENDRE

En Philippe i la Vinca es coneixen des de la infantesa. Fins 
ara, han passat les vacances sempre junts, perquè les dues 
famílies estiuegen a la mateixa casa en un poblet de la 
Bretanya. I aquest no serà pas diferent: banys al mar, excur-
sions, pícnics, llargues jornades de pesca... però ells ja no són 
dues criatures, els seus cossos i els seus sentiments estan 
canviant. Així descobriran l’atracció física i el plaer, però també 
les responsabilitats del món adult, que els està esperant tan 
bon punt s’acabin les vacances.

Una inoblidable història d’amor adolescent. 
El relat que Colette s’estimava més 
de tota la seva producció literària.
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Sidonie-Gabriel le  
Colette   
(Saint- Sauveur-en-Puisaye,  
Borgonya, 1873 – París, 1957)

És una de les grans figures de la literatura francesa i tot un símbol 
d’alliberament femení. Criada al camp, es casà molt jove amb 
l’escriptor parisenc Willy, el qual la va encoratjar a escriure les 
seves primeres novel·les, que tanmateix es van publicar amb el 
nom d’ell. El 1906 se’n va divorciar i inicià la batalla legal per 
reivindicar l’autoria de les seves obres. Figura essencial de la 
bohèmia intel·lectual francesa, Colette també va participar en 
atrevides peces de music-hall, que ocasionalment van ser clausu-
rades per la policia. Fou la primera escriptora que va formar part 
de l’Acadèmia Goncourt i també la primera que la va presidir. 
Quan va morir, França va organitzar un veritable funeral d’Estat, 
el primer dedicat a una dona. 

«La Vinca va somriure a en Philippe. Ell es capbussà 
bruscament, l’aferrà per un peu i l’enfonsa sota l’ai-
gua. Van reaparèixer escopint, esbufegant i rient com 
si oblidessin: ella, els seus quinze anys turmentats d’a-
mor pel seu company d’infantesa; ell, els seus setze 
anys dominadors, el seu desdeny de noi ben plantat i 
la seva exigència de propietari precoç.»


