MARTA TRILLAS MORERA

Marta Trillas Morera va néixer
l’any 1969 a Barcelona.
Està llicenciada en dret per la
Universitat de Barcelona.
Ha exercit durant anys l’advocacia i
des de 1996 és procuradora dels
tribunals, activitat que compagina
amb la literatura, la seva gran
passió.
La seva primera novel·la, Salteado
de togas (2010), arrenca amb la
troballa per part d’una famosa chef
barcelonina d’un cadàver a la Ciutat
de la Justícia. En la resolució del
crim s’hi veuran implicats diversos
personatges relacionats amb l’àmbit judicial, un món que l’autora domina a causa
de la seva professió.
En la seva segona novel·la, El reverso de tu alma (2014), malgrat que continuem
en el gènere negre, el rerefons on té lloc la història és tot un altre ja que Trillas fa
que ens endinsem en el món complex dels trastorns de personalitat a partir dels
brutals assassinats d’una ment distorsionada i sàdica.

Manto negre és la seva primera novel·la negra
en català i ha estat guanyadora del primer
Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres 2015,
organitzat per la Biblioteca Municipal Ramon
Bosch de Noya i l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia.
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MANTO NEGRE
Ambientada al Penedès, i en ocasions focalitzant
l’acció concreta en diversos indrets de la població de
Sant Sadurní d’Anoia, la novel·la Manto Negre ens
ofereix un inici trepidant: la mort per enverinament
de tots els membres del jurat del concurs Genus
Vini. A partir d’aquí, i per un seguit de
circumstàncies
d’antuvi
atzaroses,
Soraya
Beaumont, l’hereva d’un important celler de la zona,
es veurà abocada a la necessitat de resoldre el cas.
En el camí per aconseguir-ho haurà de tolerar les
fugides d’estudi del pare, que sovint no respon les
seves preguntes com ella voldria; flirtejarà amb
Alejandro, l’hereu de les caves Gelcem, de qui en
algun moment sospitarà; també dubtarà de les
intencions de Joan Anyí, amic d’infantesa i hereu de
les veïnes caves Anyí; i desconfiarà d’Oriol Planell,
amic de la família de tota la vida.
Soraya anirà penetrant en una teranyina d’interessos econòmics i d’antigues
històries d’amor, de rancúnies i desitjos de venjança, de pèrdues doloroses i secrets
ocultats amb el pas dels anys. I en aquesta aventura, en ocasions, serà ella
mateixa qui acabarà convertint-se en víctima perquè el responsable de
l’enverinament intentarà silenciar-la.
Encara en aquest aspecte de tractament
literari del món de la viticultura, trobarem
nombrosos fragments on es destil·la
l’amor vers les vinyes, els seus camps i
conreu, els cellers i tots els diversos
passos que cal seguir per elaborar el
producte final.
Tècnicament cal assenyalar que a l’inici de
cada capítol l’autora ens facilita la
informació al voltant d’una varietat de vi o
cava.
I tot plegat ve amorosit amb descripcions de paisatge breus i concises que
enriqueixen la narració i alhora mantenen l’avenç de la història. També hi
destaquen les descripcions sobre el paisatge, amb les vinyes properes i les
muntanyes al fons; sobre l’interior dels cellers o de les cases de les famílies
viticultores; o del Liceu de Barcelona (l’únic moment en què l’acció es desenvolupa
fora del Penedès); i cal destacar la percepció de les olors, la llum...
Totes aquestes són descripcions breus, concises, col·locades estratègicament al
llarg de la narració per enriquir-la i alhora mantenir l’avenç de la història.
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ESCENARIS
L’acció de la novel·la transcorre a la zona de l’Alt Penedès, comarca entre les
ciutats de Barcelona i Tarragona, prop de la costa i amb les muntanyes de
Montserrat a l'horitzó.
Les vinyes cobreixen aquest privilegiat territori, que gaudeix d'un gran patrimoni
natural i cultural, museus, cellers i molt més.
Les poblacions de l'Alt Penedès ofereixen diverses rutes per conèixer l'arquitectura i
l'art d'un dels llegats de modernisme més rics de Catalunya. També es poden fer
rutes per gaudir de la viticultura o del senderisme.

A la Xarxa de Biblioteques trobareu:

 Salteado de togas
 El reverso de tu alma
 Manto negre
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