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Graham Greene

EL FINAL  
DE L’IDIL·LI 

L’any 1946, en un Londres en què les piles de runa dels 
edificis bombardejats encara conviuen amb sacs de sorra,  
el jove escriptor Maurice Bendix es troba casualment amb el 
diplomàtic Henry Miles, que el convida a casa seva. Allà coin-
cideix amb la dona d’en Henry, la Sarah, amb qui en Maurice 
havia tingut una relació clandestina, que ella va tallar de 
sobte. 

Confidencialment, en Henry confessa a en Maurice que 
sospita que la seva dona li és infidel, però no s’atreveix a pre-
guntar-li-ho directament a ella per por que la relació es tren-
qui. Com a conseqüència d’aquesta revelació, en Maurice, 
gelós i encuriosit, contractarà un detectiu privat per esbrinar la 
veritat sobre la dona que no ha deixat d’estimar. 

Inclosa en la llista de «Les 100 millors novel·les que s’han 
escrit en anglès», El final de l’idil·li recorre tots els estadis de 
l’amor, el desamor, la gelosia i la nostàlgia, amb l’inimitable 
estil de Graham Greene, elegant, subtil i salpebrat d’humor.

La història d’un idil·li secret 
en el temps dels bombardejos sobre Londres. 

La millor novel·la de Graham Greene.

Traducció: Xavier Zambrano
Col·lecció: El Cercle de Viena, 92
Pàgines: 272
Format: 14,3 x 21,5 cm
Enquadernació: rústica amb solapes i guardes
PVP: 22,95 €
Data de publicació: març del 2022

Graham Greene 
(Berkhamsted, Anglaterra, 1904 - 
Vevey, Suïssa, 1991)

És un autor especialment conegut per les seves novel·les d’es-
pies, inspirades en la seva activitat com a agent a l’MI6, el 
servei d’intel·ligència britànic. De tota manera, a El final de 
l’idil·li (1951) i Viatges amb la tieta (1969), publicat en 
aquesta mateixa col·lecció, demostra que és capaç de desple-
gar una amplíssima varietat de registres, sense perdre el seu 
estil tan singular. 

Moltes de les seves obres han estat traslladades a la pan-
talla. Concretament, d’El final de l’idil·li se n’han fet diverses 
versions cinematogràfiques; la més recent és del 1999, amb 
Ralph Fiennes i Julianne Moore en els papers protagonistes.


