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V PREMI MEMORIAL AGUSTÍ VEHÍ-VILA DE TIANA
Barcelona, finals de 1936, hivern. El comissari de la
policia judicial del Quai des Orfèvres Jules Magret
(que no Maigret, encara que s’hi acosta molt), fumador empedreït de pipa i amb el seu peculiar bombí, arriba a Barcelona amb un objectiu ben clar: capturar
l’anarquista Llibert Tarrés.
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Un embolic de primera que el durà també fins a les
denses boires hivernals i gebradores de Lleida i les
Borges Blanques, on Magret trobarà una veritat inesperada en una atmosfera feixuga i tibant que no es
descarrega fins al final, com una tempesta.

Barcelona, finals de 1936, hivern. El comissari de la policia judicial del Quai des Orfèvres Jules
Magret (que no Maigret, encara que s’hi acosta molt), fumador empedreït de pipa i amb el seu
peculiar bombí, arriba a Barcelona amb un objectiu ben clar: capturar l’anarquista Llibert Tarrés,
un estafador especialista en falsificació de signatures i documents acusat d’homicidi. Sota aquest
pretext, les intencions del policia són encara més enrevessades: enxampar el Genovès, l’autèntica
obsessió de Magret, un dels criminals més buscats, indescriptibles i fugissers d’Europa, una mena
de fantasma capaç de travessar les fronteres i canviar la seva identitat.
Allà —amb l’ajut d’altres policies— s’hi trobarà de tot: un país en guerra, feixistes contra republicans, republicans socialistes contra anarquistes, partits d’esquerra i sindicats patrullant els carrers,
la sòrdida vida nocturna dels baixos fons, desgràcies familiars i encara més cadàvers en un territori
on hi regna el caos. Un embolic de primera que el durà també fins a les denses boires hivernals i
gebradores de Lleida i les Borges Blanques, on Magret trobarà una veritat inesperada en una atmosfera feixuga i tibant que no es descarrega fins al final, com una tempesta.
Francesc Puigpelat (Balaguer, 1959) és escriptor i periodista. Ha publicat una trentena
de llibres, entre els què destaquen L’amant de Rebis (premi Ciutat de Palma, 2018), La
pista d’una morta (2018), El pescador de llum (2016), Els últims dies del general Prim
(2014), El retorn de Macbeth (premi Ciutat d’Alzira, 2012), Faust, el terrorista (2010),
Els llops (premi Carlemany, 2005), Roger de Flor (premi Pin i Soler, 2002) i Apocalipsi
blanc (premi Josep Pla 1999). Quant a literatura infantil i juvenil, és autor de La ciutat
secreta del Toubkal (premi Gran Angular, 2017), Romeo i Julieta. Segona part (premi Ramon Muntaner, 2014), El nen que va xatejar amb Jack Sparrow (premi Vicent Silvestre,
2015), La nena que es va convertir en mòbil (premi Folch i Torres, 2015), L’artilleria de
Mr. Smith (2016) i L’àliga perduda dels nazis (premi Ciutat d’Olot, 2016), entre d’altres.

