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Buscar la bellesa sense renunciar a la veritat, o a l’inrevés: 
buscar la veritat sense renunciar a la bellesa, aquest és el tret 
més significatiu de la literatura de Bel Olid. Valenta i bri-
llant, la narrativa d’Olid no defuig mai el conflicte, ni íntim 
ni col·lectiu. El lector hi trobarà petites escenes que l’impac-
taran per sempre més i uns personatges fràgils i lluitadors 
en un món impertorbable. 

Els relats de Vents més salvatges tenen a veure amb la lli-
bertat individual, l’abús de poder, els engranatges socials 
de la violència, la vida que batega als marges de la societat, 
la inevi tabilitat de la diferència i també amb aquells petits 
gestos solidaris que contribueixen a canviar el món, que 
canvien el món i el fan més habitable. Com una flor que neix, 
tossuda, en una escletxa de l’asfalt.

facebook.com/empuries  
@ed_empuries 

www.editorialempuries.cat

10137203

BELL OLID (Mataró, 1977) es dedica a la 
traducció literària i cinematogràfica. És pro-
fessora de llengua a la UAB i presidenta de 
l’Associació d’Escriptors en Llengua Cata-
lana. El seu primer llibre, Crida ben fort, 
Estela!, es va publicar el 2009 i va guanyar 
el premi QWERTY al millor llibre infantil. 
Al cap d’un any va obtenir el Documenta per 
Una terra solitària (Empúries, 2010) i va 
publicar l’assaig Les heroïnes contraataquen: 
models literaris contra l’universal masculí 
(Pagès, 2010). El seu primer llibre de narra-
cions per a adults va ser La mala reputació 
(Proa, 2013). Col·labora en diversos mitjans 
de comunicació.

BEL OLID
486. andreu gomila i marta salicrú
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 o he de morir o he d’amar

488. biel mesquida

 trèmolo

489. haruki murakami

 escolta la cançó del vent / 

 pinball 1973

490. jonathan franzen
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 més maleït karma 

492. richard ford

 francament, frank 

493. víctor garcía tur

 els ocells

494. josep m. pagès

 blat 

495. alan bennett

 la dama de la furgoneta 
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 vaca sagrada
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 l’elefant desapareix Disseny de la coberta: Departament d’Art i Disseny, 
Grup Editorial Planeta
Fotografia de la coberta: © Mark Owen / Arcangel
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