Julià Guillamon

El Tren de la Bruixa
Un viatge sentimental en què Guillamon retorna
als escenaris del seu últim llibre, El barri de la
Plata, amb alguns dels seus protagonistes. Un
homenatge als lectors i als paisatges del País
Valencià, Arbúcies, Gràcia i el Poblenou que
retraten l’emoció de l’autor.

EL LLIBRE
Al llarg de nou mesos la novel·la El barri de la Plata de Julià Guillamon, publicada per L’Avenç en
català i en castellà, ha fet un recorregut pels escenaris on transcorre l’acció: Toga, Arbúcies, el
Poblenou i Gràcia. De la trobada amb la gent n’han sortit quatre reportatges que complementen i
amplien els temes del llibre: la identitat i el sentit de pertinença, el valor de la memòria i la
necessitat de connectar el passat amb el present. Amb una introducció que vol ser un manifest en
favor del compromís de la literatura amb els lectors.
“El Tren de la Bruixa és una d’aquelles obres cinètiques que als anys seixanta i setanta van
eliminar el marc i rodaven lliurement per la sala creant una infinitud de perspectives i derives
òptiques. Com un d’aquells mòbils, que a imitació dels mòbils de Calder, ens feien fer a les escoles
progressistes dels anys seixanta, amb unes canyetes, uns fils, uns retalls de cartolina i uns pots de
iogurt. El mòbil va rodant i cadascú hi veu les seves coses, que potser un altre no veurà.”

L’AUTOR
JULIÀ GUILLAMON (Barcelona, 1962) a El barri de la Plata ha explicat el xoc cultural d’una família
bilingüe, catalans del barri de Gràcia i valencians del Poblenou. L’atracció dels contraris que duu a
un desenllaç tràgic. També ha publicat Travessar la riera i El sifon de can Sitra (2017), L’enigma
Arquimbau. Sexe feminisme i literatura a l’era del flirt (2016), Joan Perucho, cendres i diamants.
Biografia d’una generació (2015) i Jamás me verá nadie en un ring. La història del boxeador Pedro
Roca (2014), entre d’altres llibres.
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