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ÀLBUM D’AMORS 
COMPLICATS 

«Em va venir un neguit, com si em faltés alguna cosa. I de 
cop ho vaig veure clar: jo també podia col·leccionar. I no se - 
rien galls, ni homes, ni escorpins, ni segells, sinó històries. 
Amors complicats, amors estranys, amors impossibles, dels 
que no acaben bé, com els meus. Però no serien els meus 
sinó els que m’explicarien els veïns, els amics, gent anònima. 
Amors literaris, amors animals, amors tristos o d’iniciació, 
desesperats, apassionats, furtius. Ompliria la taula de contes. 
I vaig anar a buscar una gravadora, me la vaig posar a la 
bossa i vaig sortir al carrer.» 

Els divuit contes que conté aquest àlbum són això que 
promet el pròleg que l’encapçala. Són històries d’amor que re- 
nuncien al sentimentalisme i als finals feliços per propo-
sar-nos una experiència molt més valuosa: la de la literatura 
que no està renyida amb la realitat, sinó que ens convida a 
veure-hi reflectides experiències que se’ns fan molt properes. 
Amb aquest recull intens i variat, que ha obtingut el primer 
Premi de Narrativa Ciutat de Reus «Diré el que em fuig», la 
saviesa narrativa d’Isabel Olesti se’ns ofereix amb tota pleni-
tud.
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Isabel  Olest i  
(Reus, 1957)

Ha publicat reculls de contes com Desfici, que va obtenir el 
Premi Andrònima (1988), i Dibuix de dona amb ocells blancs, 
guanyador del Premi Josep Pla (1995). També ha escrit les 
novel·les L’aire groc, El marit invisible, El festí de Nàpols, La 
muntanya dels secrets i La pell de l’aigua, guanyadora del 
Premi Mallorca (2011). A més, ha escrit un llibre biogràfic, Les 
dones del 36. Nou dones i una guerra. 

Ha col·laborat a la premsa amb articles d’opinió i cròniques 
a diversos mitjans, com ara El Temps, Diari de Tarragona, El 
Observador, Reus Diari, Diari de Barcelona, Presència, Avui, 
Interviu o El País. Així mateix, ha estat gestora de diversos 
projectes literaris, com el Festival de Poesia Taca d’oli a Reus, 
Racons de Poesia, Contes de nit, Un vespre amb Ferrater, al 
mas Picarany d’Almoster, Hotel París, dins el Festival de 
Poesia de Barcelona.

I Premi de Narrativa Ciutat de Reus  
«Diré el que em fuig»


