BIBLIOTECA MONTSERRAT ROIG
Dr. Santiago Tiffon, 21
Tel. 935704437
a/e: biblioteca@martorelles.cat

HORARI
TARDES:
De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h.
MATINS:
Dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h.

Participa a la tertúlia tots els
últims divendres de mes!

Pots veure i comentar els llibres que llegim a:
enunapetitabiblioteca.blogspot.com

Altres publicacions d’en Rafel Nadal

Sobre l’autor
Rafael Nadal i Farreras (Girona, 1954) és periodista i escriptor.

“Els mandarins”

Ha treballat en els principals diaris del país i ha ocupat diferents

Quan el poder es dilueix i s'amaga, només queden a la vista els

càrrecs de responsabilitat en empreses editores i grups de

mandarins. Des de la posició privilegiada que atorga la pràctica

comunicació. Actualment escriu a La Vanguardia i col·labora

del periodisme, Rafel Nadal ha tingut accés a moments íntims i

habitualment a RAC1 , TV3 i 8TV. Ha estat director d'El Periódico

reveladors d'algunes de les personalitats de l'àmbit polític,

de Catalunya de maig del 2006 a febrer del 2010, període durant

empresarial i cultural de dins i fora de Catalunya.

el qual el diari va rebre el Premi Nacional de Comunicació
(2008),

el

premi

al

millor

diari

d'Europa

de

l'European

Newspaper Congress (2008), el premi a la millor portada de
l'any de la Society for News Design (2007) o el premi al millor
disseny d'Espanya i Portugal, de la SND (2007).
“Quan en dèiem xampany” és la seva segona novel·la, després

“Quan érem feliços”
Basada en les peripècies d'una família nombrosa de dotze
germans a la Catalunya de postguerra, és una història real plena
d'emocions, d'humor i de tensions en la qual l'autor evoca en
primera persona els paisatges de la seva infantesa.

debutar a la ficció amb “Quan érem feliços” i guanyar el Premi
Josep Pla 2012.

Sobre la novel·la: “Quan en dèiem xampany”
A setze anys, orfe de pare i mare, Francisco Oller abandona
Cassà de la Selva, viatja al nord en busca de fortuna i acaba
creant una potent indústria de taps de suro a Reims, al cor de la
Xampanya francesa. Allà hi cria quatre fills de personalitats
fortíssimes: l’Angèle –la baba Angèle–, la valenta; l’Hélènne, la
rebel; en Louis, l’insatisfet, i la misteriosa Yvonne.
Rafel Nadal construeix una saga familiar que transita pels cent
anys més convulsos de la història d’Europa. Amb prosa rica i
evocadora, aquesta és una història de tenacitat, sacrificis,
amors, odis, traïcions, èxits i fracassos, que transcorre a cavall
del xampany i del suro, entre Reims i Catalunya, i ens acosta a
noms tan glamurosos com Veuve Clicquot, Roederer, Heidsieck
oTaittinnger.

A Martorelles disposeu de:
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