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Els cossos elèctrics, de Carles Torres  

PREMI DE NOVEL·LA CURTA JUST M. CASERO 2019 

 

 

Guanyadora del premi Just M. Casero 2019, Els 

cossos elèctrics és una novel·la d’estructura atrevida, 

construïda de fora cap a dins, com els cercles 

concèntrics d’una pedra llançada a l’aigua. Tres dies 

i tres protagonistes, Jordi, Nataliya i Josep, cadascun 

dels quals és una de les veus narradores que, tirant 

cada cop més enrere en el temps, revela una part 

dels fets, mentre es deixen premeditadament alguns 

buits en la història que han de completar els lectors. 

La trobada gairebé casual de dos amics amb una turista en una Eivissa de sol 

aclaparador és l’ocasió perquè, durant el dia que passen junts, sota una superfície 

aparentment encalmada de despreocupació, es remoguin pulsions, neguits i comptes 

pendents amb el passat, lligats per un engranatge que cap d’ells pot entendre del tot. 

  

El jurat del Premi Casero va destacar d’Els cossos elèctrics que l’autor, Carles Torres, 

presenta un gran treball de llenguatge, “que és la principal via d’entrada a un món 

literari inquietant i estranyament seductor a través d’un personatge masculí, un noi jove, 

diferent”. I va valorar: “la meditada estructuració del material narratiu a través dels punts 

de vista de personatges complementaris que, en un moment determinat, passen a un 

primer pla. I, molt especialment, la gosadia d’un final sorprenent i pertorbador”. 

 
 

Carles Torres (Eivissa, 1974). Llicenciat en 

Filologia Romànica per la Universitat de 

Barcelona. Des de l’any 2010, fa d’assessor 

lingüístic al Consell Insular de Formentera, illa 

on viu, concretament a la venda de la Miranda i 

Cala Saona. El 2014 i el 2015 va obtenir el Premi  
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de relats curts Joan Castelló Guasch, convocat pel Consell Insular d’Eivissa, pels 

conjunts de narracions Vuit vents i El domini dels diumenges respectivament. L’any 

2016 va guanyar el premi de poesia Ciutat d’Eivissa amb l’obra Nits amb xicana, i l’any 

2017, el X premi Helena Jubany amb el recull de contes breus El desconcert d’en Boyle, 

publicat i distribuït amb el diari Ara. Els cossos elèctrics és la seva primera novel·la. 

 

 

Premi de Novel·la Curta Just M. Casero  

 

Just Manuel Casero va ser fundador del Punt Diari de Girona (1979) i aquest mateix 

any fou elegit regidor del primer ajuntament democràtic de Girona pel Partit dels 

Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE); va presidir el Consell Municipal de Sarrià de 

Ter i va ser diputat ponent de Sanitat i Serveis Socials de la Diputació Provincial de 

Girona. Va morir a 34 anys, un mes i mig després de descobrir-se-li un càncer de 

fetge, el 31 de gener de 1981.  

 

La Llibreria 22, tot seguint un camí d’acció cultural, convoca el Premi de Novel·la 

Curta Just M. Casero des de l'any 1981, en homenatge a la seva vinculació a Girona 

i la seva cultura. A partir de 1986, l’editorial Empúries publica els llibres guanyadors 

del Premi Just M. Casero fins a l’any 2006. Després d’un parèntesi de cinc anys on 

l’editorial Amsterdam assumeix la publicació de les obres guanyadores, l’any 2012 

l’editorial Empúries torna a recuperar la publicació del Premi.  

 

 

 

Editorial Empúries  

ISBN 978-84- 7879-27-3|  Pàgines: 128  |  PVP 15,00 € 

 

mailto:neus@neuschorda.com
https://www.grup62.cat/editorial/editorial-empuries/80

