
Fent gala d’un sentit de l’observació fora del comú i
d’una imaginació sensual i poderosa, Anna Monreal narra
amb el seu estil explosiu l’absurd de les relacions humanes,

la felicitat trencadissa i l’ambivalència de l’atzar.
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Si a mitjans dels setanta, la Dolors, barcelonina i premenopàusica, no s’hagués 

quedat embarassada contra tot pronòstic del seu primer i únic fill... Si dues dècades 

més tard, la Cornelia, una bregada funcionària de presons alemanya, no hagués 

aterrat a Barcelona per conèixer el Josep Lluís... Si la ciutat no patís una plaga bíblica 

de paneroles... Del centre de Barcelona als barris perifèrics, d’un càmping de Gironella 

a la ciutat de Seattle, aquests i altres condicionals es conxorxen al voltant d’en 

Tristany, un home educat per a l’èxit i una vida perfecta, perquè un vespre al passeig 

del Born prengui una decisió de conseqüències imprevisibles. 

 

Quan es va fer públic el veredicte del 38è Premi Just M. Casero, els membres del 

jurat van declarar: “L’obra, narrada en un estil dinàmic i desenfadat, conté escenes i 

diàlegs hilarants, sense defugir un cert realisme esperpèntic que passeja el lector pel 

centre i la perifèria de la ciutat, i també per un càmping on l’acció es despulla i 

s’accelera.”  

 

 
 

 

Anna Monreal va néixer a Barcelona el 1976. 

Llicenciada en Economia per la Universitat de 

Barcelona, va estudiar narrativa a l’Ateneu Barcelonès 

entre els anys 2006 i 2010. 

 

La seva primera novel·la, Olives picants (Proa), va 

guanyar el Premi El Lector de l’Odissea de l’any 2011. 

Tristany és el seu segon llibre, que va merèixer el 38è 

premi de novel·la curta Just M. Casero (2018). 

  

 

. 

 

 

Una novel·la fresca i explosiva sobre la fràgil felicitat  

i l'ambivalència de l'atzar. 
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Fragment del llibre 

 

Aquesta és la història d’un home molt desitjat. Desitjat pels seus 

pares, que el van esperar durant vint-i-dos anys, i desitjat per un 

nombre considerable de dones, de diverses nacionalitats, races i 

condicions, gairebé totes elles boniques. Aquest home no va ser 

educat, sinó que més aviat va ser dissenyat per arribar al més lluny 

possible. Va tenir al seu abast les millors escoles, universitats i 

instituts de recerca que els seus pares es van poder permetre, va 

Tenir oportunitats acadèmiques i lúbriques i les va aprofitar 

absolutament totes. 

 

Però va arribar un vespre en què, al passeig del Born de Barcelona, 

alguna cosa va fallar en l’engranatge perfecte d’aquell home i es va 

passar divuit anys fent penitència. Una penitència per a la qual tots 

els estudis, les tesis doctorals, els màsters i l’amor i dedicació dels 

seus pares no li van servir de res. 

 

 

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  
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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  
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