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NEGOCIS D’ART  
I DE GUERRA 

A l’inici de la Guerra Civil, a Algemesí, a la Ribera Alta, es 
crema el quadre El somni de Sant Josep, obra del mestre 
Francesc Ribalta. Tanmateix, el maig de 2010, de manera 
misteriosa, el quadre apareix en una casa de subhastes de 
Madrid. Què ha passat, doncs?

La novel·la recrea les vicissituds que va viure aquell quadre des 
de la desaparició i explica com durant la Guerra Civil i la 
Segona Guerra Mundial es va traficar amb algunes obres d’art, 
que, sovint, van acabar formant part dels museus més impor-
tants d’Europa i Amèrica.

La lluita d’interessos, les enemistats personals, l’estima per 
l’art, el poder, l’amor i la mort violenta es barregen en una 
narració que pretén explicar un aspecte —els negocis d’art i de 
guerra— bastant desconegut de la història.
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(Algemesí, Ribera Alta, 1949)

És llicenciat en Història per la Universitat de València. Pertany 
a l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, al PEN Club, i 
és un dels membres del Consell Assessor de la Fundació 
Bromera per al Foment de la Lectura. Ha publicat més d’un 
centenar de llibres, bona part dels quals traduïts a l’anglès, al 
francès, al grec, al polonès, al portuguès, al xinès, al maltès,  
al turc, a l’irlandès, a totes les llengües de l’Estat i transcrits al 
sistema Braille.

Al llarg de la seva trajectòria, ha estat guardonat amb nom-
brosos premis, com ara el premi Samaruc de l’Associació de 
Bibliotecaris Valencians, el Premi de la Crítica de l’Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana, el Premi Vicent 
Silvestre, el Premi Barcanova, el Premi de narrativa Ciutat de 
Cullera, el Premi Enric Valor de narrativa juvenil, el Premi 10 
Alfaguara-Voramar, el premi de novel·la Ciutat de Sagunt...

Amb Negocis d’art i de guerra va guanyar el XL Premi de 
Narrativa Curta «25 d’Abril» Vila de Benissa 2020.


