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L’HORT DELS BOUS  

Any 1968. L’Elvira és una noia de vint-i-un anys que al matí 
treballa al mercat i a la tarda estudia Magisteri a l’Escola 
Normal. Un dia troba per atzar uns papers que són subversius 
i que li criden molt l’atenció

Al poble on viu, del Vallès Occidental, cercarà qui l’acom-
panyi en les seves accions. Un amic, que ha estat a la presó 
per ser homosexual, i el que després serà el seu xicot l’ajuda-
ran. Així descobrirà que l’avi Quimet està més compromès del 
que sembla.

Al mateix temps, la gent del mercat del poble ha començat 
a catalanitzar els rètols de venda i això provoca que els posin 
un encarregat de «la vieja guardia», perquè els reprimeixi.

I alhora hi ha una conxorxa estrangera, propera als ameri-
cans, que controla els ressorts de l’Estat a través del cabdill 
dictador, el qual els deu molts favors i els obeeix cegament. 
Aquesta gent té un projecte precisament al poble de l’Elvira.
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És arquitecte. Ja de ben petit, la seva família es trasllada a 
Rubí, on els seus pares regentaran una botiga de queviures.

Als dotze anys, quan té vacances escolars, comença a tre-
ballar venent llegum cuit. És quan coneix l’ambient del fran-
quisme més ranci. Tot i la voluntat paternal perquè continuï el 
negoci, els pares l’ajuden a estudiar Arquitectura. La seva 
carrera professional passa per molts escenaris diferents, des de 
treballar per a grans despatxos fins a la direcció de l’Àrea d’Ur-
banisme de l’Ajuntament de Rubí.

L’afició pel dibuix el porta a crear còmics, que es publiquen 
en diaris locals, sempre sota pseudònim. El treball literari el 
comença quan descobreix l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès, on des del 2010 fa diferents cursos. Escriu articles 
a diferents diaris relacionats amb l’arquitectura i contes curts 
que no publica.

I Premi literari «Lletres de Mercat»


