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VICENTE ANDREU

Vicente Andreu Navarro, tot i que
va nàixer a Castelló en 1965, és a
ila-real on ha viscut durant la
major part de la seua vida. És
Llicenciat en Informàtica per la
Universitat Politècnica de València
i Màster en Societat de la
Informació per la Universitat
Oberta de Catalunya. Ha ocupat
diversos
llocs
de
treball
relacionats amb les tecnologies de
la informació en la administració
autonòmica valenciana i en la
Universitat Jaume I. També ha
sigut professor associat de la UJI i

col·laborador docent de la UNED i
la UOC. És co-autor de diverses
publicacions docents i articles
tècnics.
El secret del guerrer hongarés és la
seua segona novel·la i la primera
que escriu en valencià. Amb
l’anterior, El trébol de cuatro hojas
(Edebé, 2008), va obtindre un
accèssit a la millor novel·la juvenil
amb
temàtica
esportiva
al
certamen
literari
anual
que
convoca el diari MARCA. Ha fet
incursions en la narrativa breu i
ha publicat, junt al també vilarealenc Manuel Llorens, el recull
de contes “En la hora cero”.
(Bubok, 2009).3
Obres
Novel·la
•

El trébol de cuatro hojas, 2008

•

El secret del guerrer hongarés,
2010
Narrativa breu

•

En la
(coautor)

hora

cero,

2009
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NOVEL·LES DE VICENTE ANDREU A LA BIBLIOTECA
El trébol de cuatro hojas / Vicente Andreu
Navarro. --Barcelona : Edebé, 2008. -- 218 p. ; 21
cm
Un joven jugador de fútbol español debuta en el Celtic de Glasgow. Al
mismo tiempo, su novia y su mejor amigo han conseguido una beca de
investigación para estudiar en Escocia, con lo que el futuro se presenta
extraordinariamente prometedor para todos ellos. Lo que no podían
imaginar es que sus vidas iban a verse sacudidas por un misterio que lleva
siglos sin resolver: una enigmática reliquia perdida de extraños poderes y
una secta consagrada a su búsqueda. Así, mientras los éxitos del joven
futbolista avanzan, el destino está moviendo los hilos de las vidas de todos
ellos.
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El secret del guerrer hongarés / Vicent Andreu
Navarro. --Benicarló : Onada, 2009. -- 206 p. ; 24 cm
Són les acaballes de l’any 1306 i Miquel de Rèmcy, un jove aprenent de
l’encomanda templera de Gardeny, és encarregat de portar a terme una
estranya missió. Una missió condicionada per fets que van tindre lloc més de
cinquanta anys enrere: les campanyes guerreres contra els moros, l’arribada
d’una
reina
hongaresa
i
la
necessitat
d’amagar
un
secret.
El que, inicialment, havia de ser un senzill encàrrec, esdevé una perillosa
aventura que transcorre per bona part de l’antiga Corona d’Aragó, des del Segre
fins al Regne de València, sota l’amenaça constant dels espies al servei del Rei
de França. Un entretingut relat amb ambientació històrica i un grapat heterogeni
de personatges que captivarà el lector des del mateix inici i el transportarà, de
la mà dels seus protagonistes, cap a un sorprenent final
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ESTEBAN CARDA
Dedicat des de sempre activitats
de caràcter cívic. President de
diverses associacions de la ciutat.
Col·laborador habitual a les
publicacions locals i comarcals.
A
l’obra
d’Esteban
Carda
destaquen les novel·les Villarreal
a lo largo del siglo XX (Recorrido
sentimental) (1983) i Gent, ciutat i
paisatge (1992), a les quals l’autor
fa record d’un Vila-real d’altres
temps carregat de significat per la
gent de la vila.
Amb la novel·la Senyals de clarió
obtingué el premi de narrativa
Ciutat
de
Vila-real,
1994
Nascut a Vila-real en 1919.
Tècnic d’Administració Local
NOVEL·ES d’ESTEBAN CARDA A LA BIBLIOTECA
Senyals de clarió / Estebán Carda Rius ; dibuixos
de Esteban Carda Monzonís. --Vila-Real :
Il.lustríssim Ajuntament, 1995. -106 p. : il. ; 22 cm
Els costums, allò quotidià, l’anecdotari del passat pròxim del nostre poble,
tant distints a l’actual realitat, encara estan vius en la memòria de moltes
persones que es veurien reflectides en aquestes contalles. La visió
d’aqueixos anys és la temàtica d’aquest treball, escrita des de la
perspectiva d’un xiquet. Tant el llenguatge com els contes i vivències que es
relaten, són els propis d’un infantesa a la qual l’absència dels mitjans de la
societat actual, fan imaginativa, oberta al carrer i profundament unida al
seu entorn.

N CAR sen
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JORDI COLONQUES
grup Mi sobrino y su combo
flamenco (2000) finalista en la
5ena edició dels Premis Sirocco de
Benetússer. Com a artista gràfic
ha
exposat
Visions
de
L’Harmaggedon (Café Tendur,
València, 1995, Casa de l’oli, Vilareal, 1996); Aproximacions al
Ventre de Brici (Galeria EFE,
Godella,
1998);
Despulles
/Despojos (Pub Bambú Vila-real;
Pub
Terra,
Castelló;
Teatre
Municipal, Benicàssim; Biblioteca
Publica, Vila-real).
Jordi Colonques i Bellmunt (Vilareal- 1976) és un biòleg, escriptor
music i dibuixant. Amb la seu
primera novel·la curta Tothom sap
que dos i dos fan quatre guanyà el
Premi de Narrativa Ciutat de Vilareal (1998). Guanyador del 5é
Premi comarcal Maig de Narrativa
Curta de Vila-real amb el conte
Sacrifici. Guanyador del Premi de
Narrativa Oliver de Catarroja, amb
la novel·la El Ventre (2002). Com a
curtametrista ha estat codirector
de La Farga (1996) amb Félix
Gimeno i a dirigit Absents (1997),
La Gula (1998) i Jazzsession
(1999). Director del vídeo musical
de la cançó Me sabe a humo del

Obres
•

La pedra roja ,1996. Premi de
Narrativa curta Els Lluïsos

•

Tothom sap que dos i dos fan quatre
(1998, Ajuntament de Vila-real).
Guanyadora del Premi de Narrativa
Ciutat de Vila-real 1998

•

El ventre (2002, Ajuntament de Vilareal)

•

Sang i fetge (2002, Bròsquil).
Guanyadora del Premi de Narrativa Vila
de Puçol 2001

•

Món
animal
(2011,
Onada).
Guanyadora del Premi de Narrativa Vila
de Puçol 2010
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NOVEL·ES
VILA-REAL
•

DE JORDI. COLONQUES A LES BIBLIOTEQUES DE

Tothom sap que dos i dos fan quatre / Jordi Colonques.
--Vila-real : Ajuntament, 1999. -- 76 p. : il. ; 22 cm

Tothom sap que…
…Dos i dos fan Quatre, açó és una evidència matemàtica.
Sota la boira de quoiadinanitat d’un dia qualsevol s’amaga sempre alguna història;
res que ens Puga interessar, però totes elles acumulades en un instatnt-lligades i
lençades a ka cara amb violèbcia, perbocades de colp a sobre nostre- si que ens
ariben a colpar.

N COR tot
•

Món animal / Jordi Colonques Bellmunt. --Benicarló :
Onada, 2011. -- 172 p. ; 24 cm

La novel·la és un retaule bigarrat d’històries entrecreuades, protagonitzades per una
trentena de personatges, però que creix sobre dos fils centrals. Tenim, d’una banda,
Gus i l’entorn de sa mare. El jove és un gandul immens a qui cal engolir cabassades
de greixos per a fer funcionar la maquinària. De l’altra, l’aparició d’un cadàver d’un
immigrant de l’est

N COL mon

•

Sang i fetge / Jordi Colonques. --Valencia : Brosquil,
2002. – 133 p. ; 20 cm

Al recer del Café-bar i del Restaurant Victòria s’apleguen un bon tall de personatges
demencials sorgits de la realitat més bròfega i rutinària. Jaume sols tracta d’omplir-se
la butxaca amb el miserable salari que els propietaris extremenys del complex
hostaler li ofereixen, a tall d’almoina. Aquell diumenge, nit de Haloween, decidí acudir
a la crida dels seus explotadors en recerca de cambrers eventuals per a cobrir un gran
convit de noces. L’estranya família que regenta el negoci amaga, però, un sorprenent
secret.

N COL san
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VICENT FAUSTO
Vicent Fausto i Manzano (Vila-real 1945)
Mestre i llicenciat en Pedagogia. Treballa en
l’ensenyament.
Las seua obra es classifica en poesia,
narrativa, i teatre. Entre el seu premis
literaris destaca el de poesia Ausiàs March,
Gandia 1968, amb el llibre Cantar de la Veu
Novella, i el premi Francesc Badenes Dalmau
(Alberic 1978), i els de narrativa Xuquer
(Alzira 1985), Rafael Comenge (Alberic 1988),
Ciutat de Vila-real (1990 i 1996) amb les obres
Pare, anem i Carmesina, i el Premi Vicenta
Ferrer Escrivà. Paterna 2003 amb la Rebel·lió
de les dones i altres contes.

NOVEL·ES
VILA-REAL

DE

VICENT FAUSTO A

LES BIBLIOTEQUES DE

• Aixó va anar així / Vicent Fausto. --[Andorra] : Amb tu,
D.L. 2007. -- 134 p. ; 21 cm
Això va anar així és un recull de contes que destil·len un regust costumista de faisó
més sociològica que antropològica. És a dir, no tant pel retrat d’un temps o d’uns
esterotips, sinó pel dibuix d’una manera de ser de la gent anònima, del seu comportarse o del seu conduir-se per la vida. L’obra destaca pel seu enginy en el tractament de
les històries que componen l’antologia, cercant punts de vista innovadors que sorprenen
el lector amb un cert to fantàstic. L’autor, utilitza el poc habitual i difícil tractament de
l’humor per satiritzar comportaments socials en un deliciós to irònic i de contrast.

N FAU aix
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• Carmesina / Vicent Fausto i Manzano. --Vila-real :
Ajuntament, D.L. 1997. -- 156 p. : il. ; 22 cm
Carmesina ens situa en els primers anys del Vila-real acabat de fundar i que va
fent-s’hi cada dia gràcies a l’esforçat treball qui han deixat lloc d’origen i casa
pairal en l’últim racó del record a canvi d’una nova terra promessa… Amb aquest
escenari del primer Vila-real, el fil conductor de l’obra és la vera història de
Carmesina, darrera filla del rei Jaume I i de la reina Violant d’Hogria, veïna del
palau del racó de la Torre Motxa, que sempre està trista per culpa d’una
insuportable malaltia que la fa sentir-se ridícula i que podrà guarit gràcies a
Guillem Solsona, un joglar lleidatà, estudiant de Medicina.

N FAU car

•

Pare, anem! / Vicent Fausto Manzano. --Vila-Real :
Ajuntament, D.L. 1991. -- 65 p. ; 22 cm

Passejant anava jo; passejant segons inveterat costum, de casa a la Torre Motxa,
de la Torre Motxa al carrer Major, del carrer Major al jardí de Sant Pasqual… El lector
es preguntarà per què passege jo per aqueixs carrers precisament. I si no s’ho
pregunta, tant m’hi fa i m’ho pregunte jo en el seu lloc. Al cap i a la fi alguna llibertat
s’ha de prendre l’autor. Passege jo per la ruta al·ludida perquè conduir un carro de
bessons no és cosa fàcil. Els arquitectes municipals no pensen mai amb els carros
dels bessons, i fan de reduïda amplària les voreres dels carrers, com si tot el món
tinguera els fils d’un en un. Pel que es veu, els qui practiquen la pluripaternitat
simultània no comptem a l’hora de fer els plans generals d’ordenació urbana de les
nostres ciutats.

N FAU par

•

La rebel·lió de les dones i altres contes / Vicent Faust i
Manzano ; il·lustracions, Pablo Lacruz. --València :
Tàndem, 2004. -- 134 p. : il. ; 21 cm

Un recull de contes que, a més de ser de lectura amena, a cavall de l’humor i la
fantasia, reivindica els drets humans, els drets del infants, el respecte a totes les
llengües, etc. Un llibre que fa créixer.

N FAU reb
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La reina Pinella / Vicent Fausto. --Vila-real
Ajuntament, D.L. 1998. -- 76 p. : il. ; 22 cm

•

:

Com a Carmesina, l’autor ens situa en els primer anys de Vila-real. Tanmateix, i a
diferència de Carmesina, a la Reina Pinella basteix tota una mitologia totalment
allunyada de la versemblança amb allò que podien haver estat els orígens històrics
del poble. Al llarg de l’obra, Vila Reial, fundat per Pinella al lloc de l’actual Ermita,
entrarà en contacte amb les Solades, el poble de la reina Caterina. De la unió
matrimonial dels seus fills, Madrigal i Emersenda, naixerà Arteu, que esdevindrà
rei del poble resultat de la unió de Vila Reial i les Solades.

N FAU rei

•

En Joan de la Capa Gran, en Quim Porró, Jaumet el
Gegant i la sirena Ermessenda i altres narracions /
Vicent Fausto… et al. – Garsineu, 2007

En Joan de la Capa Gran, en Quim Porró, Jaumet el Gegant i la sirena
Ermessenda, de Vicent Fausto, guardonat amb el Roser d’Or, és l’obra
guanyadora de l’XI Premi de Narrativa Literària Vila de Puigcerdà. Es tracta d’un
original conte per a infants, inspirat vora el Segre, en què quatre personatges,
amb les vides marcades per alguna experiència negativa, es coneixen i viuen una
sèrie de peripècies.

N ENJ
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MANUEL V. LLORENS
Manuel V. Llorens, va nèixer a
Vila-real en 1965, és llicenciat en
dret y ejerceix com a funcionari de
habilitació estatal. Ha resultat
vencedor dels premis literaris “Los
Cuentos de La Salle” en 2005 y
2009, integrà la ronda de finalistes
del certamen literari del diari
Marca a l’any 2003 y va ser
accèssit en 2004 y 2007 d’aquest
mateix certamen. És autor junt a
Vicente Andreu Navarro, de la
col·lecció En la hora Cero (Bubok,
2009)

NOVEL·LES DE MANUEL V. LLORENS A LES BIBLIOTEQUES DE
VILA-REAL
La píldora de la inmortalidad / Manuel V. Llorens . -Barcelona : diciones Oblicuas, 2011 .-- 248 p. ; 20 cm .
-- (Colección impulso. Novela ; 25)
Remigio Rodríguez es un brillante y taciturno inspector de policía que vive
inmerso en su rutina laboral y en el recuerdo insoslayable de un antiguo amor de
juventud frustrado. A raíz de una intrincada investigación que parece vincular
ciertos asesinatos con una compleja trama sobre la búsqueda de la inmortalidad,
conoce a Virginia Melgar, una joven y hermosa inspectora de policía que tan
pronto lo saca de quicio con su verborrea como se siente irremediable atraído por
ella

N LLO pil
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FRANCESC MEZQUITA
Poesia

Francesc Mezquita Broch va
nàixer a Vila-real l’any 1947.
Encara que ha escrit poesia des
de l’època d’estudiant universitari,
no va publicar de forma individual
fins l’any 1995. Abans, va
participar
en
recitals
universitaris, en aules de poesia i
va entrar en contacte amb poetes
com Juan Gil Albert en converses
sobre les seues experiències a
l’exili. A partir de 1995 va
començar
a
participar
en
certàmens literaris, gràcies als
quals va aconseguir algun premi i
publicar la seua obra.
Encara
que
la
professió
d’ensenyant (catedràtic d’ Institut
de Geografia i Història) l’ha
ocupat en classes, articles i
treballs, ha trobat sempre el
temps per poder escriure.

•

Platja rossa (1995), Ajuntament
de Castelló

•

La maror de Josep Conrad i
altres històries (2002), Ajuntament
de Castelló.

•

El temps a glops, de pressa
(2004), Brosquil

•

Notícies
de
tardor
Ajuntament Nules

•

Duen llum fins les vesprades
tristes (2006), Viena

•

Llargues passejades per una
ciutat discreta (2006), Viena

•

Els dubtes engrandeixen el
crepuscle (2009), Ajuntament de
Nules,

•

Vacances perdudes (2011), El
full.

(2004),

Narrativa
•

Els viatges de la natura (2000),
Setimig

•

Els desigs de
(2005), Tabarca.

la

primavera

Obra col·lectiva
Poesia
•

Voces
de
silencio
Universitat de València

(1966),

•

Epsilon, Homenatge a Vicent
Andres Estellés (1983), Facultat
de Lletres de Tarragona
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NOVEL·ES DE FRANCESC MEZQUITA A LES BIBLIOTEQUES DE
VILA-REAL

Els viatges de la natura : (quatre relats) / F. Mezquita
i Broch. -- 1ª ed. -- València : Set i mig, 2001. -- 98 p. ;
20 cm. -- ((Quaderns literaris ; 18))
Premi de narrativa ciutat de Vila-Real 2000
Contiene: L'oncle d'Amèrica ; Nedar d'esquena ; La
llopada ; La vella utopia
Els viatges de la natura és un recull de relats curts, independents, que tenen
com a eix conductor la natura, a través d’una sèrie de personatges que amb un
esperit aventurer s’endinsen en uns mons encara per descobrir amb el repte de
fer front o d’adaptar-se a tot allò que la naturalesa els ofereix. En L’oncle
d’Amèrica és aquest continent que enlluerna el nostre personatge fins a marcarlo per a tota la vida. En Nedar d’esquena i en La llopada la natura mostra la
seua cara més exigent i dura, mentre que La vella utopia és un cant a la vida
lliure i salvatge d’aquells que renuncien a la civilització per estimació a tot allò
que encara queda des del principi del món.

N MEZ via

MEZQUITA, Francesc (1947-)
Els desigs de la primavera / Francesc Mezquita . -València : Tabarca, D.L. 2005 114 p. ; 20 cm . -(Tabarca juvenil ; 19)
En Els desigs de la primavera, novel·la amb què es dóna a conéixer com a
narrador per a joves, veiem les aventures i les il·lusións d’un grup d’estudiants
francesos durant el viatge de fi de curs per Nàpols i Sicília.

N MEZ des

12

ANNA MONER
Anna Moner Colonques (Vila-real, 1967) és
artista i llicenciada en història de l’Art. La
seua passió per l’escriptura s’ha fet palesa
amb la publicació de diversos articles en
revistes especialitzades com Serra d’or i
Mètode. L’any 2006 va obtenir amb La
Venus i el lliri el Premi de Relats de Dones de
l’Ajuntament de Castelló, certamen que
tornà a guanyar amb les finestres de
l’anima, 20010. també es coautora de l’obra
teatral La morta enamorada
Amb Les mans de la deixebla, la seua
primera novel·la, ha guanyat el Premi Enric
Valor de novel·la de la Diputació d’Alacant
2010

NOVEL·ES D’ANNA MONER A LES BIBLIOTEQUES DE VILA-REAL
Les mans de la deixebla / Anna Moner. --Alzira :
Bromera, 2011. -- 229 p. ; 23 cm
A través de les memòries de Fabrizzio Scarpa ?un prestigiós cirurgià italià
fascinat pels cossos deformes que s?instal·la a la ciutat de València? i de
l?estranya relació que mantenen Brunel·la, la seua bella deixebla, i el jove
Zacaries, la novel·la ens submergeix en els procediments quirúrgics del segle
XVIII. Els sòrdids experiments secrets que duen a terme al laboratori creat anys
abans per Scarpa en una aïllada alqueria de l?horta de València, endinsen
Brunel·la i Zacaries en una espiral d?obsessions, bogeria i maldat que mostra el
costat més fosc de la recerca del coneixement i la perfecció.

N MON man
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ROBERTO MONZÓ
Roberto Monzó García (Vila-real,
1965)
Va iniciar la llicenciatura de
Ciències Matemàtiques en la
Universitat
de
València
y
posteriorment va obtindre la
diplomatura de Graduat Social en
la Universitat Jaume I de Castelló.
Col·laborà
amb
el
periòdic
Mediterráneo de Castelló. Pretérito
imperfecto es la seua primera
incursió al món de la novel·la, on
desenvolupa dos de los gèneres
que més admira: la intriga y el
drama.

NOVEL·ES DE ROBERTO MONZÓ A LES BIBLIOTEQUES DE
VILA-REAL
Pretérito imperfecto / Roberto Monzó. --Alaquàs
(Valencia) : Brosquil, 2011. -- 269 p. ; 21 cm
¡ Isaac murió dos veces ! ¿ En cuál de las dos estuviste presente ? ». Este
desconcertante párrafo del prólogo de la novela marca el inicio de la
intrigante historia de Eduardo, un escritor afincado en Barcelona que, tras
más de tres lustros sin pisar su pueblo obligado por un trágico suceso,
decide por fin volver a su tierra. Allí quiere iniciar su próxima obra,
autobiográfica, y narrar su vida desde su infancia hasta el momento que
opta por regresar. A partir de entonces se desarrollan dos relatos que
conforman, en realidad, una única historia : uno, la novela de Eduardo,
escrita en primera persona, y el otro, a través de un narrador omnisciente,
en la que se dan a conocer los acontecimientos que surgen en el pueblo a
partir de la vuelta del escritor. En Pretérito imperfecto naca acaba siendo lo
que parece, con insólitos personajes, una vetusta y lúgubre mansión con
fantasma incluido, una supuesta carta transmitida a través de generaciones
que nadie ha visto y que guarda un importante secreto, y por encima de
todo, una antigua historia de amor que vuelve a resurgir.

N MON pre
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ADOLF PIQUER

Adolf Piquer Vidal va nàixer a Vilareal el abril de 1962. després
d’acabar els estudis de Filologia a
la Universitat Literària de València,
es va doctorar en 1993. Com a

professor a exercit entre d’altres als
instituts de Morella, Segorbe, i
Borriana; va ser Professor titular al
Departament
de
Llengua
Espanyola a la universitat de
Salamanca i hores d’ara ho és de la
Universitat Jaume I de Castelló.
El seu currículum d’escriptor
passa per un munt d’articles en
revistes especialitzades en llengua i
literatura. També ha publicat
vàries monografies com: Vint anys
de novel·la catalana al País
Valencià (1992), Aproximació a la
narrativa Valenciana (1994), Xarxa
Teatre: tradició, festa i teatrealitat
(1997).

NOVEL·LES d’ADOLF PIQUER A LES BIBLIOTEQUES DE
VILA-REAL
El viatger del crepuscle / Adolf Piquer. --Valencia :
Brosquil, 2006. -- 218 p. ; 21 cm
Llorens, després d’una peripècia vital que l’ha portat per Cuba i els
Estats Units, torna a la seua terra nadiua l’any 1976 amb la intenció de
retrobar les arrels. Els anys han fet canviar la gent, es troba amb un país
transformat després de gairebé quaranta anys d’absència. Els intents del
protagonista per recuperar el seu passat es barregen amb la intriga que ens
ofereix una història d’amor i un crim inconfessable comés durant la guerra
del 36-39. Aquesta no és una novel·la sobre la guerra, sinó una història de
solitud, desarrelament, i el sentiment de culpa. És la història del segle XX i
de com els esdeveniments polítics i socials marquen els homes.

N PIQ via
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VICENT PITARCH
del Parvulari El Rotgle, la primera escola
en català a Castelló de la Plana. El 1982
dirigí l'Esquerra Independent de Castelló,
un dels partits que s'integraren en Unitat
del Poble Valencià (UPV), del qual fou un
dels portaveus. Participà en l'organització
dels cursos de català de l'Institut de
Ciències de l'Educació (ICE) de la
Universitat de València. Des del 1985 es
membre numerari de l'Institut d'Estudis
Catalans. És vicepresident de la
Fundació Carles Salvador i membre del
patronat de la Fundació Huguet.
Vicent Pitarch i Almela (Vila-real,
1942) filòleg i sociolingüista. Va estudiar
Filosofia i Lletres a les universitats de
València i Barcelona; en aquesta es
doctorà en Filologia Catalana. Ha estat
catedràtic de batxillerat, professor
associat a la Universitat Jaume I de
Castelló i és membre de l'Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana i
de
la
Societat
Catalana
de
Sociolingüística (antic Grup Català de
Sociolingüística,
del
qual
fou
cofundador). Ha estat autor de novel·les
de text de llengua i literatura catalanes i
ha publicat treballs de sociolingüística
sobre la cultura catalana al País Valencià
contemporani i sobre senderisme.
Fundà (1969) i dirigí a Vila-real el
programa radiofònic Nosaltres els
valencians
de
Ràdio
Popular;
posteriorment va ser cofundador (1975)

El 1983 va rebre el Premi d'Actuació
Cívica de la Fundació Lluís Carulla i el
1994 el I Premi Socarrat Major, de l'AC
Socarrats, guardó que en el temps ha
compartit amb Raimon (2003), Enric
Valor (1997), Isabel Clara Simó (2001), la
Universitat Jaume I (1999) i el propi
Institut d'Estudis Catalans (2008). Ha
rebut la Distinció Cívica de l’Associació
Cultural Alambor (2000), el Premi Enric
Soler i Godes a la Innovació Educativa
(2003) de la Fundació Càtedra Soler i
Godes, i el Miquelet d‘Honor (2006) de la
Societat Coral El Micalet. També és
Premi d’Assaig 1997 dels Escriptors
Valencians i IV Premi Ulisses (2002) de
narrativa.
Obres
•

Defensa de l'idioma (1972)

•

Curs de llengua catalana (1977)
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•

Reflexió crítica sobre la llei d'ús i
ensenyament del valencià (1984)

•

•

•

Fets i ficcions. Llenguatge i
desequilibris socials (1988)

Converses amb J. Simon, E. Valor i
R.Súria. Homenatge a les Normes
de Castelló (2002)

•

Parlar i (con)viure al País Valencià
(1994)

Les Normes de Castelló. Textos i
contextos (2002)

•

De camí a Fisterra (2003)

•

L'eix castellonenc de la cultura
contemporània (1995)

•

Gaetà Huguet. Els valencians de
secà (2003)

•

Control lingüístic o caos (1996)

•

La Via de la Plata (2005)

•

Discripción de Catí, de G. Verdú
(2000)

•

•

Llengua i església durant el barroc
valencià (2001)

El combat per la premsa. Al Vent i
Nosaltres els valencians (2009) (En
col·laboració)

NOVEL·ES
VILA-REAL

DE

VICENT

PITARCH A LES BIBLIOTEQUES DE

De camí a Fisterra / Vicent Pitarch. --València : Tàndem,
2003. -- 241 p. ; 21 cm
Les senderes que transcorren entre Donibane-Garazi i Sant Jaume de Galícia i
des de Borce (a l´altra vessant pirinenca de Somport) fins a Fisterra són interminables,
tot sovint penoses i sempre seductores. De camí a Fisterra, és l´ experiència intensa i
lluminosa del pelegrí, de l´era digital que transita per un autèntic sender de metàfores
únic al món, endut per la caminera combinada amb la passió que suscita la
majestuositat de l´art romànic, o bé atret per una mena de viatge iniciàtic, potser
empés per un intent d´identificar-se mab venerables corrues de romers i senderistes
originaris de tots els punts d´europa, que han fressat aquestes vies mil.lenaris, corulles
de tradicions, misteris, llegendes, gestes, experiències místiques o trapelleries de
lladres, meuques i pícars. Vet ací un món enigmàtic i secular, que reviuen la colla de protagonistes del
quadern de bitàcola que és De camí a Fisterra.

N PIT cam
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JOSEP USÓ
mateix temps, també publica tot un
seguit d'articles i comunicacions sobre
el tema.

Profesor de Química i escriptor
(1959- ). Nascut a Castelló de la Plana el
4 d’octubre de 1959, ben prompte es
trasllada a Vila-real. Estudia Ciències
Químiques,
primer
al
Col•legi
Universitari de Castelló i després a la
Universitat de València, on es llicencia el
1981, i treballa tres anys a la indústria
ceràmica abans de dedicar-se a la
docència, encarant la seua carrera
professional en Centres d’Educació
Secundària, on encara continua.
En aquest aspecte, ha publicat
manuals didàctics per Batxillerat i COU
per assignatures com Química, Física o
Matemàtiques en col·laboració amb
altres autors entre 1990 i 2001. Al

L'any 1996, un poc per atzar, comença
a escriure la que serà la primera
novel·la: La Catifa maleïda (L'Eixam
novel·les . Tavernes Blanques 1998). A
partir d'ací combina les novel·les amb
les narratives curtes; en ambdós casos
aconsegueix diversos premis. Entre
altres, El geni Ulmarestà és finalista al
premi Vila de Puigcerdà el 1999,
Bertomeu, finalista al Ciutat de
Peníscola 2001, El dragó Khan, finalista
a l'Escala 2001, Carme i Maria,
guanyadora del Roser d'Argent Vila de
Puigcerdà 2003, El Quadre, finalista al
premi Homilies d'Organyà 2003, Check
Point, finalista al Premi Joan Arús de
Castellar del Vallés 2003, o Destí,
finalista als premis AMIBA 2003.
En el camp de la novel·lística es poden
assenyalar : Amor amarg, premi de
novel·la curta de la Universitat de Lleida
2001 (Pagès Editors, Lleida 2002), Civils
i incivils, finalista als premis Josep
Pasqual Tirado de Castelló 2003,
finalista als premi de novel·la curta
Ciutat de Mollerussa 2003 i guanyador
del Premi Sant Carles Borromeu de
contes i narracions en la XXVII Nit
Literària Andorrana (Abadia Editors,
Vilobí d’Onyar 2005), Els retrobats i els
perduts (Ciutat de Sagunt, 2007), La
senda llarga (Vila d'Almassora, 2008) i
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La plaça del Gall (finalista al premi de
nove•la juvenil de Ciutat de Benicàssim,
2010). Al desembre de 2011 guanya el
XII Premi de Narrativa Juvenil "Ciutat
de Torrent" amb el relat Fàtima i
Cristina.

Ha col·laborat igualment sovint amb la
revista Cadafal de Vila-real, amb
articles de divulgació científica i també
d'humor.

NOVEL·ES DE JOSEP USÓ A LES BIBLIOTEQUES DE VILA-REAL
•

Amor amarg / Josep Usó i Mañanós. --Lleida : Pagès,
2002. -- 137 p. ; 21 cm
Amor amarg és una història contada a bocins. Cada personatge ens explica el
seu paper, tal com el veu i el viu. Maria, la dona maltractada pel seu propi marit que
veu, impotent, com es marceix la seva joventut; Antoni, el marit; Anna, la filla, que
sempre ha viscut amb els pares i que veu com n'és de difícil la vida i de complicada la
convivència al seu voltant, i tants altres: Ricard, Teresa, Alfonso, Caridad, Ismael...Al
final, és el propi lector qui ha de triar, d'entre totes les possibilitats, quina ha estat, al
capdavall, la història vertadera. I, molt sovint, fins i tot a contracor, prendre partit.

N USO amo
•

Civils i incivils / Josep Usó i Mañanós. --Maçaners
(Barcelona) : Abadia, 2005. -- 124 p. ; 21 cm
És una història feta de petites històries. En mig de la Guerra Civil, una guerra
cruel i injusta, com totes, els personatges es debateixen lligats per unes circumstàncies
que els són sempre adverses. Pot ser perquè no són mai combatents, ni de l'un ni de
l'altre bàndol. Amb el pas de les pàgines, el lector va assabentant-se del perquè d'unes
històries que s'entortolliguen fins arribar, en alguns casos, molt prop dels nostres dies,
quan ja s'ha apaivagat quasi del tot la remor de la cada vegada més llunyana, o no,
Guerra Civil Espanyola. Malgrat el temps transcorregut, una gran desconeguda.

N USO civ
•

La plaça del gall / Josep Usó. --València : Tabarca, D.L.
2011. -- 218 p. ; 20 cm
En la Plaça del Gall, obra finalista del I Premi de novel-la juvenil Ciutat de
Benicàssim, a partir del cas d'un vagabund assassinat, l'autor basteix una apassionat
novel-la coral en què ens presenta la història de molts personatges fins que en el
transcurs del judici s'esclareixen els fets i les causes del crim.

N USO pla
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•

Els retrobats i els perduts / Josep Usó. --València :
Brosquil, 2008. -- 164 p. ; 21 cm

Els retrobats i els perduts, de Josep Usó (Premi de Narrativa Ciutat de
Sagunt 2007, Brosquil Edicions, 2008) és una col·lecció de vuit narracions breus
que tenen com a nexe d’unió la desfeta col·lectiva i personal que va suposar per a
una gran part dels ciutadans d’aquest país la guerra civil espanyola, ciutadans que
una vegada acabada la contesa es van veure obligats a l’exili o a la fugida.

N USO ret

•

La senda llarga / Josep Usó. --Benicarló : Onada
Edicions, 2009.190 p. ; 24 cm

La Senda Llarga anava, abans que es fessen els camins, des del poble
d’Almassora fins a la mar, al Pla de la Torre. Ara, amb el progrés, s’ha perdut. I és
també el camí que recorre Tereseta al llarg de la seua vida. Des dels anys trenta fins
al seu dia darrer. Tereseta coneix i ens transmet, de primera mà, els esdeveniments
més importants d’aquest llarg període. I també els grans sentiments: l’amor, la por,
el desencís, la rauxa, la set angoixant de venjança i el repòs del perdó. Un univers
emocional tremendament convuls que captivarà el lector

N USO sen
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VICENT USÓ

Vicent Usó i Mezquita (Vila-real,
1963)
Llicenciat
en
història
contemporània, ha conreat el
periodisme (com a crític literari,
periodista cultural i columnista
d'opinió) i els guions de cinema i
televisió,
però
s'ha
dedicat
sobretot a la narrativa.
Va debutar com a narrador el
1992 amb La cançó de la terra
estimada, una història sobre el
retorn de l'exili amb la Guerra
Civil al fons. Tres anys més tard,
eixia I en els arbres i en el vent, un
homenatge a la seua infantesa, al
món rural de Vila-real i sobretot al
seu avi, amb qui confessa haver
mantingut una relació
molt
estreta. Aquestes dues novel·les
breus van guanyar el premi Ciutat
de Vila-real i a penes van tenir
difusió més enllà de la pròpia
ciutat.
En
2002,
l'editorial
Brosquil va reunir-les en un únic
volum, La memòria del vent.

En 1995, es consolida com a
escriptor amb la publicació a
l'editorial 3i4 de La mirada de
Nicodemus, una novel·la d'intriga
al voltant de la construcció de la
catedral de Sant Pere de Roma i
que se centra en la figura de
Michelangelo Buonarroti. Després,
publica Tan oberta com sempre,
una novel·la que mescla erotisme i
una trama policiaca, i Maig era un
mes sense pluja, però és amb La
taverna del Cau de la Lluna -que
l'escriptor valencià Alfons Cervera
considera com una de les millors
novel·les valencianes del segle XXque dóna un veritable salt de
qualitat.
La següent novel·la que publica L'herència del vent del sud- reprén
el tema de la Postguerra amb un
tractament coral i una trama que
barreja les situacions còmiques
amb la tragèdia més profunda.
Amb la Crònica de la devastació
guanya el premi Andròmina de
narrativa amb una incursió molt
poetitzada
sobre
les
raons
profundes de totes les guerres. En
els anys 2004 i 2008 queda
finalista del premi Sant Jordi de
narrativa, amb dues obres, Les
ales enceses i El músic del
bulevard Rossini de registres molt
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diferents que, segons la crítica,
evidencien la maduresa de l'autor.
A més de novel·les, també ha
publicat contes en mitjans de
comunicació i aplecs diversos,
entre els quals destaca Subsòl, del
col·lectiu Unai Siset, que formen
els escriptors Pasqual Alapont,
Manuel Baixauli, Vicent Borràs,
Esperança Camps, Àlan Greus,
Urbà Lozano i Vicent Usó.
Segons l'escriptor Vicent Pallarés,
l'estil de Vicent Usó el configuren
"l'originalitat
dels
arguments;
l'agilitat
trepidant
amb
què
discorren els fets; la facilitat per a
dibuixar els escenaris de l'acció,
crear l’ambient que respira el
lector i el clima per on transiten
els personatges; l'estratègia que
empra per presentar-los, gairebé
mai mitjançant la descripció física
exhaustiva, sinó tan sols amb
breus pinzellades ben definides i
obligant el lector a imaginar-se'n
la psicologia, o la personalitat, a
partir de les seves accions; i,
sobretot, el domini del lèxic i de
l'arquitectura narrativa".
És membre de l'AELC i de El Pont.
Cooperativa de Lletres.
Obres
• La

cançó de la terra estimada
(1992)

•I

en els arbres i en el vent (1995)

• La

• Tan

oberta com sempre (1998)

• La

taverna del Cau de la Lluna
(2001)

• L'herència

del vent del sud (2002)

• Crònica

de la devastació (2003)
Premi Andròmina de narrativa.

• Les

ales enceses (2004) finalista
del Premi Sant Jordi

• Els

inconvenients de la felicitat
(2006)

• El

músic del bulevard Rossini
(2009) finalista del Premi Sant
Jordi

Premis literaris
• Ciutat

de Vila-real de narrativa,
1992: La cançó de la terra
estimada

• Ciutat

de Vila-real de narrativa,
1995: I en els arbres i en el vent

• Ciutat

d'Elx de narrativa, 1995:
La mirada de Nicodemus

• Premi

de narrativa breu Amadeu
Pi 1996 (ex-aequo), a Falset, pel
conte El protagonista.

• Premi

de relats breus de Montroig
1996 pel conte Blanca i bruna la
noia.

• Universitat

de Lleida de novel·la
de gènere, 1997: Tan oberta com
sempre

mirada de Nicodemus (1997)
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• Premi

Rafael
Comenge
de
narrativa breu 1998 pel conte
Susanna i els vells.

Octubre-Andròmina de
narrativa, 2002: Crònica de la
devastació

• Ulisses

• Crítica

de narrativa, 2000: La
taverna del cau de la lluna
• Fiter

i Rossell, 2001: L'herència
del vent del sud
• Crítica

de
l'Institut
Interuniversitari
de
Filologia
Valenciana, 2002: La taverna del
cau de la lluna

• Premis

dels
Escriptors
Valencians de narrativa, 2003:
Crònica de la devastació
• Finalista

del premi Sant Jordi de
novel·la, 2004: Les ales enceses
• Finalista

del premi Sant Jordi de
novel·la, 2008: El músic del
bulevard Rossini

NOVEL·ES DE VICENT USÓ A LES BIBLIOTEQUES DE VILA-REAL
•

La mirada de Nicodemus / Vicent Usó i Mezquita. -València : Eliseu Climent, 1996. -- 267 p. ; 19 cm.

L'acció s'inicia a Roma, l'any 1563, quan Cesare da Castel, mestre d'obres
de la catedral de San Pietro y home de confiança d'un ja vell Michelangelo
Buonarroti, és assassinat en circumstàncies estranyes. Aquest és el punt de
partida d'una trama plena d'intrigues i d'ambicions en la qual es veuran involucrats
el mateix Michelangelo, el seu amic més íntim (el noble romà Tommaso di Cavalieri),
un assassí amb un estrany senyal a la mà, la prostituta amb la qual conviu, un alt
funcionari vaticà que manté amors clandestins amb una noble toledana, un
cardenal astut, un arquitecte sense escrúpols i fins i tot el mateix papa Pius IV. I
tot, per uns documents secrets que corren de mà en mà. Uns documents que poden
posar en perill els acords finals del Concili de Trento.

N USO mir
•

Les ales enceses / Vicent Usó. --Barcelona : ECSA,
2005. -- 243 p. ; 21 cm

El fràgil equilibri d'una petita població marinera del segle
xvii es veu trasbalsat per l'arribada d'una colla de còmics, entre
els quals viatgen forçuts, il·lusionistes, prostitutes, comerciants
i, al capdavant de tots, un gitano albí al qual s'atribueixen
poders de clarividència. Entre un veí del poble anomenat Abdó i una
jove nouvinguda de mirada irresistible esclata un amor extrem, que
els posa en contra de tot i de tots. En un to de rondalla oral,
Vicent Usó ens narra una bella història d'amor amb elements màgics
i mítics.

N USO ale
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•

La cançó de la terra estimada / Vicent Usó. --Vila-real
[Castellón] : Ajuntament, 1992. -- 63 p. : lám. ; 22 cm
I després, de nou el silenci. Un silenci carregat d’impotència, de dolor,
d’odi. De terror. Un silenci replet de funestos presagis que el xic més jove
mastegava com un caramel amarg. Una quietud que trencava allà lluny a intèrvals
irregulars una descàrrega profunda dels fusells dels milicians. I de nou, l’eterna
curiositat aterrada per saber qui hauria segut la víctima aquesta vegada. I
l’inseparat calfred en preguntarse qui seria el següent

N USO can
•

Crònica de la devastació / Vicent Usó i Mezquita. -València : Eliseu Climent, 2002. -- 158 p. ; 25 cm

Aquesta obra narra la història de Luka, un poeta ja madur, el qual, per
causa de la guerra que assola el seu país, ha de fugir de la ciutat on viu. Allà, els
bombardeigs l'han deixat sense casa i, encara més, han reduït a cendres els
originals del seu darrer llibre de poemes, encara inèdit. Serà davant l'edifici en
flames que es retrobarà amb Maia, la seua companya de sempre, la relació entre els
quals havia passat per un període de malentesos. Junts, emprendran el camí del
poble on viuen el seu fill, la seua nora i el seu nét, de nom també Luka. Allà, encara
lluny de la guerra, el vell poeta anirà descobrint, de la mà del seu nét, les petites
coses que donen sentit a la vida. Però la guerra s'acosta inevitablement i Luka, que
ja coneix l'horror, tem que el seu nét en siga la primera víctima.

N USO cro
•

L'herència del vent del sud / Vicent Usó. --Barcelona
: Columna, 2002. -- 327 p. ; 22 cm

Una calorosa vesprada de 1'agost de 1947 Pasqual el Negre irromp a la
taverna de la Vila amb una notícia que somouels ànims de la parròquia: Manolete
ha estatferit de mort a Linares. No serà l'única notíciaque els arribe aquell dia: al
Pla
de
la
Creucorre
la
brama
que
1'hereu
dels
senyors
del poble ha estat trobat penjat d'una biga.Aquest fet és el punt de partença d'una
tramaque, a poc a poc, anirà involucrant totsels habitants de la Vila,
marcats,irremeiablement, pel desenvolupamentde la guerra civil, ben
presentencara en les seves vides.Escrita en un llenguatge que combinaregistres
diversos i situacions que vande 1'humor més àcid a la tragèdiamés íntima,
L'herència del vent del sudretrata la complexitat de la vidaquotidiana d'una ciutat
mediterrània en plena dictadura franquista.

N USO her
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•

I en els arbres i en el vent / Vicent Usó i Mezquita ;
il.lustracions de María Lidón Fabra. --Vila-real :
Ajuntament, 1996. -- 55 p. : il. ; 22 cm
“L’avi va teure la petaca de cuir amarronit i ek paper roig i daurat de
fumar. Amb delicadessa va estendre un full fi¡níssim, quasi trans parent, sobre
la plama oberta de la mà i va sipositar damunt un muntonet de picadura”...

N USO ien

•

Els inconvenients de la felicitat / Vicent Usó. --Alzira
: Fundació Bromera per al Foment de la lectura, 2006.
-- 63 p. ; 21 Cm
L'obra narra una història d'amor senzilla, però tendra i intensa. La de
Batiste, un home tímid, d'aquells que prefereixen no fer-se notar, i Mercé, una
dona acostumada a suscitar l'atenció. La història d'un amor apassionat que,
malgrat els contratemps, s'entesta a perseverar fins que les circumstàncies el
tornen possible. Un relat concebut amb la pretensió de captivar el lector des de
la primera ratlla i conduir-lo de la mà cap a un desenllaç imprevisible

N USO inc

•

La mà de ningú / Vicent Usó. --Barcelona : Proa,
2011. -- 237 p. ; 23 cm
Un matí com qualsevol altre, André Labarbe, un pagès de setanta-sis
anys d’un petit poble del nord de França, surt de casa amb el seu tractor i el
seu fidel gos Doudou per anar a treballar els camps. Una trobada inesperada,
però, alterarà la plàcida rutina diària d’André: una mà amputada a l’alçada del
colze que es troba al mig del camí i l’obliga a tornar a casa i avisar la policia.

N USO ma
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•

Maig era un mes sense pluja / Vicent Usó i
Mezquita. --Lleida : Pagès Editors, 1999. -- 182 p. ;
21 cm

Maig era un mes sense pluja és una novel·la sobre els límits sempre
boirosos que hi ha entre la veritat i la mentida. Màrius, un jove reu empresonat
per tràfic de drogues, narra a l’advocada d'ofici que li ha pertocat una estranya
crònica, la de la seua vida. A poc a poc, hi confegirà un fresc on retrata amb
impudor els antecedents familiars més pròxims.

N USO mai

•

La memòria del vent / Vicent Usó i Mezquita ; pròleg
d'Alfons Cervera. --[Valencia] : Brosquil, 2002. -- 142
p. ; 21 cm
La memòria del vent reuneix en sol volum les dues primeres novel·les de
Vicent Usó, La cançó de la terra estimada i I en els arbres i en el vent. Dues
narracions que, més enllà de la proximitat cronològica, comparteixen un territori
comú: la memòria d’un exiliat de la Guerra Civil Espanyola que torna, anys
després, a la vila d’on partí. Regressa amb un propòsit ferm: dur a terme la
venjança que deixà pendent. Ben aviat, però, s’adonarà que mai no es torna al
lloc que un dia es deixà enrere
.

N USO mem
•

El músic del bulevard Rossini / Vicent Usó. -Barcelona : Proa, 2009. -- 188 p. ; 24 cm

Tadeusz, un violinista polonès que es guanya la vida com a músic ambulant, fa dies
que ha perdut la vivacitat amb què tocava. El futur prometedor que li havien augurat de jove
es va estroncar fa temps, però, decidit a guanyar-lo de nou, va confiar en les promeses dun
desconegut. Labandó del seu país i de la seva estimada representa, de fet, un pols dramàtic
entre dues històries damor apassionades i apassionants: envers una dona i envers la música.

N USO mus

26

•

La taberna de la Luna / Vicent Usó. --Castellón :
Ellago, 2007. 206 p. ; 22 cm

Aparentemente, "La taberna de la Luna" es un libro de cuentos. Diez
narraciones que pueden leerse de manera independiente. Pero, al tiempo, es también
una novela, porque, de hecho, los relatos comparten espacio, tiempo y personajes. De
hecho, las tramas principales de la obra están fragmentadas y aparecen, aquí y allá,
en los diferentes relatos, sin menoscabar en absoluto la condición autónoma de cada
uno de ellos, enlazándose de tal modo que, finalmente, el libro acaba respirando un
aire inconfundible de novela.

N USO tab
•

Tan oberta com sempre / Vicent Uso i Mezquita. -Lleida : Pagès Editors, D.L. 1998. -- 177 p. ; 21 cm
"Tan oberta com sempre" és una novel·la eròtica en la qual la intriga juga un
paper fonamental. En ella, la passió sexual és el motor d'una acció que, de la mà
d'una prosa àgil i dinàmica, atrapa el lector en la mateixa xarxa d'incògnites i
misteri que amenaça d'engolir la protagonista.

N USO tan
•

La taverna del Cau de la Lluna / Vicent Usó. -València : Tàndem, 2001. -- 221 p. ; 21 cm
Aparenment, "La taverna del Cau de la Lluna" és un llibre de contes. Deu
narracions que poden llegir-se independents. Però, alhora, és també una novel·la,
perquè, de fet, els relats comparteixen espai, temps i personatges. I també unes
històries que, sense minvar gens la condició autònoma de cada relat, van enllaçantse de tal manera que, finalment, el llibre acaba respirant un aire inconfusible de
novel·la.
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MANUEL VILLARREAL
Manuel Villarreal Casalta naix a

l’obra
premiada,
l’obra
representada i l’obra publicada.
Ha estat guardonat en quasi tots el
certamens literaris castellonencs:
Flor Natural de l’Ajuntament de
Castelló, Flor Natural de L’ateneu
d’Onda, guanyador en sis ocasions
del premi Regina Apostolorum del
Certamen
Literari
de
la
Congregació dels Lluïsos, Premi al
millor conte de costum valencianes
de Paterna. Premi Vila de Nules
(1985) amb l’obra Triangle del
Neguit. Guardonat amb dues
taronges d’or i quatre de plata en el
Certamen Literari de la Taronja,
Premi de Narrativa amb el relat
Oronetes d’hivern en el Certamen
literari Ciutat de Vila-real U(1985)

Vila-real l’any 1946. Inicia estudis
d’arquitectura a la Universitat de
Barcelona que abandona per raons
familiars i posteriorment comença
a a treballar com empleat de
banca.
Relacionat sempre en el món
cultural de la ciutat, participa
activament
en
totes
les
associacions locals i provincials
Cal
diferenciar
la
producció
literària de Manuel en tres camps:

Es autor de tres obres teatrals: Y
cada año sigue naciendo, Un
hombre de Asis i final del Cisma de
Occidente
aquesta
última
estrenada a l’Arxiprestal de San
Mateu i representada a l’arxiprestal
de
Vila-real,
posteriorment
subvencionada
por
l’Excma
Diputació provincial, es representa
al Castell de Peníscola l’any 1982
Mor el 7 d’octubre de 2010 en Vilareal.
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NOVEL·ES DE MANUEL VILLARREAL A LES BIBLIOTEQUES DE
VILA-REAL
•

El secret de la torre / Manuel Villarreal Casalta. -Vila-real : Ajuntament, Delegació de Cultura, 1992. -68 p. : il. ; 22 cm
L’angúnia produïda ès La Torre Motxa i les antigues muralles de Vila-real a un
obrer, Vicent, és l’eix en torn al qual gira una història meitat quotidiana, meitat
d’aventura detectivesca.

N VIL sec
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