
Dossier de premsa

Amb Els vius, Joan Santanach, 

s’acosta al públic lector a través de la novel·la.



 

Contacte premsa:  Chordà Comunicació
 
| neus@neuschorda.com | mòbil 630043672 

 

 

 

Els vius 

Joan Santanach 

 

 

Sinopsi 

Carmen Orriol, de família de militars i casada amb un coronel, veu com el seu home és afusellat 

a Burgos pels seus mateixos companys, l’agost de 1936, per haver-se mantingut fidel a la 

República. 

A partir d’aquest fet tràgic, Carmen, una vídua jove, infermera d’ofici, molt atractiva i amb una 

filla petita, emprendrà una lluita diària per la supervivència en un entorn de crua postguerra i 

en un marc de relacions afectives sempre envoltades d’inseguretat i perill. 

L’any 1945, però, enmig del canvi estratègic del règim franquista forçat per la derrota de Hitler, 

Martí, un grum català d’un hotel de Santander, serà el testimoni inesperat d’uns fets que 

precipitaran la vida de Carmen Orriol cap a un futur fora de tot control. 

 

 

 

L’autor 
 

Joan Santanach (Barcelona, 1973) és professor 

d’història de la literatura catalana a la Universitat de 

Barcelona i responsable científic de l’Editorial Barcino, 

on s’encarrega de divulgar i editar els clàssics catalans 

antics. 

S’ha dedicat preferentment a la medievalística i a la 

literatura lul·liana (va ser el comissari de l’Any Llull 

2015-2016). Destaquen igualment les seves 

aportacions sobre Jacint Verdaguer i la literatura del 

segle XIX. És un dels màxims experts en cuina catalana 

medieval. Escriu sovint sobre temes culturals a la 

premsa periòdica. 
 

A més de narracions breus en publicacions esparses, ha publicat l’obra dramàtica Bèsties (2017), 

una visió actualitzada, molt lliure, del Llibre de les bèsties de Ramon Llull. 
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Fragment del llibre 

El vindrien a buscar abans que es fes de dia. Els esperaria llevat i vestit, després d’hores de mal 

dormir i de remoure’s, inquiet i engavanyat pels llençols. Tot just el dia abans li havien confirmat 

la sentència. Cap de les influències que tenia, que creia que tenia, no havia servit de res, i ja no 

esperava cap indult d’última hora. Malgrat tot, estava tranquil. Havia assumit que antics 

companys seus, segurament alguns dels homes que havien estat a les seves ordres, 

l’executarien. Les hores nocturnes havien transcorregut molt més lentes que no esperava, entre 

pensaments i records de tota mena, i la nit se li havia fet llarguíssima. Llavors, en canvi, que ja 

clarejava, quan la seva última nit tocava a la fi, tenia la sensació que havia estat no res, una 

fracció minúscula de temps prèvia al silenci. 

 

També les setmanes transcorregudes des de l’aixecament, viscudes enmig de la bogeria 

col·lectiva, ara li semblava que havien passat com una exhalació. A ell, i a d’altres que, com ell, 

no creien que un cop militar hagués de solucionar res, els havien anat a buscar de seguida i 

se’ls havien emportat sense cap mirament. Coneixia tots els que l’havien detingut. En els mesos 

previs, quan tot s’estava coent, havia parlat amb uns quants d’aquells homes de les 

conseqüències nefastes que pronunciaments, reaccions i contracops havien tingut per al país 

durant l’últim segle. Amb alguns, en més d’una ocasió. Els interminables conflictes interns 

només han servit per impedir que ens posem al nivell d’altres països europeus, i han contribuït 

a radicalitzar les posicions dels uns i dels altres, a complicar qualsevol possibilitat d’entesa. I ens 

han empobrit encara més. Aquestes paraules, n’estava segur, l’havien condemnat, no pas les 

ridícules acusacions que s’havien esgrimit durant el consell de guerra. Amb aquesta justícia, no 

hi hauria pau si finalment triomfava el cop. 

 

Estirat al llit, guaitant el sostre de la cel·la, havia donat voltes llargament, una vegada i una altra, 

sobre la dificultat de canviar les actituds transmeses de pares a fills. Davant la impossibilitat de 

raonar, davant de la por al canvi, de la por al que no controles, i ells no controlaven els desitjos 

del poble, la resposta havia estat la violència. Segles d’obscurantisme i d’ignorància els avalaven, 

alhora que justificaven les reaccions a la defensiva. La por contra la por. 
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