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La importància del llibre és elevada per dos factors; el primer és perquè 
aquesta és la primera novel·la col·lectiva en la nostra llengua, i el segon perquè, 
segons ens consta, no hi ha cap altra més editada i impresa amb la qualitat 
d’aquesta. A més, en aquest cas es dona la paradoxa que els escriptors no es coneixen 
entre ells, la qual cosa li dona un plus de dificultat a la feina de posar-se d’acord en el fil 
de 8 històries que s’acaben convertint en una sola.  

Cal destacar que hi ha hagut altres iniciatives de donar realitat al que divendres 
presentarem, però que mai han donat bons resultats. El mateix Stephen King ho va 
intentar , però mai va arribar a poder publicar cap resultat.  

El llibre ha sorgit de la iniciativa d’un emprenedor nat, l’empresari Octavi 
Serret, valedor del Premi Nacional de Cultura de la Generalitat 2009. Des de la 
seva llibreria a la població de Vall-de-roures, està considerat com la persona que 
actualment més està treballant per promoure la literatura a l’Aragó que parla català, un 
aspecte importantíssim pels 80.000 catalanoparlants que viuen a la Franja de Ponent 
però que queda oblidat per part del govern autonòmic. L’escriptor barcelonès afincat a 
la comarca del Matarranya, Silvestre Hernàndez, també ha participat en la iniciativa, 
assessorant de manera activa en el desenvolupament final d’una història que ja ha estat 
qualificada com “d’alta qualitat narrativa”. Finalment, han estat els editors tarragonins 
March Editor, qui han apostat perquè la novel·la veiés la llum en paper i pogués arribar 
a les llibreries.  

Per a més informació sobre el llibre podeu accedir al blog d’Octavi Serret, a 
l’apartat novel·la col·lectiva, on trobareu més noticies sobre la repercussió que 
aquesta innovadora publicació està tenint als mitjans de comunicació i en la literatura 
catalana (http://www.serretllibres.com/autorsebrencs/categoria/novel.la-col.lectiva).   

La presentació del llibre també serà col·lectiva, no només perquè comptarà amb 
l’assistència de bona part dels seus autors, sinó perquè en el mateix espai i a la mateixa 
hora es donaran cita altres escriptors que han fet realitat iniciatives diferents. La idea de 
realitzar una proposta diferent en una data tan assenyalada a Barcelona és possible 
gràcies als gerents de la sala Margarita Blue, que volen donar a conèixer les propostes 
literàries més originals per aquest Sant Jordi. El còctel Margarita Blue li dona nom a un 
espai modern on es donen cita habitualment totes aquelles ments inquietes que busquen 
assaborir el gust per l’art al cor del Gòtic, un dels barris amb més història de Barcelona. 

La PRIMERA NOVEL·LA COL·LECTIVA EN 
CATALÀ, “Il· lusions i incerteses”,  acaba de sortir a la 
llum i es presentarà en un marc immillorable: la diada 
de Sant Jordi a la sala Margarita Blue, un innovador 
espai barceloní que obre les seves portes a noves 
propostes literàries. La novel·la, editada per March 
Editor, està apadrinada per Octavi Serret, Premi 
Nacional de Cultura de la Generalitat 2009, i compta 
amb la col·laboració de Silvestre Hernàndez, un dels 
escriptor més destacats del català occidental. 
 



Proposta d’un Sant Jordi innovador amb els llibres més 
originals entre còctels i el regal de les margarites. 
 
Què tenen en comú vàries generacions de poetes de diversos tipus de poesia, la dansa, la 
primera novel·la col·lectiva en català de la història, l’art eròtic pensat per a dones, el 
psicoanàlisi, els morts i les sèries de televisió, un rus responsable del teatre musical amb 
més solera de Barcelona, un llibre contra l'abús infantil, Walden, Espriu i Foix, la passió 
pel cinema… Ho podràs esbrinar aquest divendres 23 d'abril al Margarita Blue perquè 
et convidem a viure amb nosaltres una diada molt especial, diferent i innovadora.  

Hem convocat als autors que presenten les idees més originals en aquest 
Sant Jordi i els hem reunit a la sala Margarita Blue, tot just creant un espai on lectors i 
escriptors puguin interactuar i dedicar-se a l’art de la conversa, propiciant al mateix 
temps la dedicatòria de llibres en un ambient molt personalitzat i distés.  

Per què aquesta iniciativa? Perquè ens agraden les coses diferents, amb 
carisma, amb veu pròpia, que defugen d’allò massificat i uniforme. Per això hem pensat 
en convidar-te a una signatura de llibres molt original, directa de l'autor al lector, amb la 
simpatia d'un ambient que vessarà l'essència, rescatada expressament per a aquesta 
ocasió, de les tertúlies literàries entre autors i lectors, acompanyats de bona música i 
copes impecables.  

L’hora i l’espai també són del tot originals; com si fos un quadre 
impressionista, volem omplir de color els carrers del Gòtic barceloní a mitja tarda. És 
llavors quan nosaltres obrim les portes a la literatura i convidem a tothom a participar de 
la festa de les lletres catalanes.  

Mitjançant la cortesia i les bones formes d'aquesta peculiar signatura de llibres 
que hem organitzat, proposem un Sant Jordi al més pur estil dels anys 30, que 
recuperarà la proximitat cordial de compartir amb simpatia la tradició del Sant Jordi 
més dandi, perfecta per als amants del costat més cosmopolita del centre de Barcelona. 
Els llibres entre còctels estan altra vegada de moda en aquesta Barcelona del segle 
XXI,  i amb ells tornen l'elegància i distinció d'èpoques anteriors. Així, qui s'acosti podrà 
aconseguir un llibre signat i una margarita, que serà el regal més original d'aquest Sant 
Jordi.  
 Després, un cop es creï un ambient més distés, convidem a tothom a recrear-se 
en una delicatessen literària, on qui vulgui podrà aportar la seva creativitat expressiva al 
text que més li agradi. 

Gaudeix amb nosaltres d’aquest Sant Jordi nou i diferent.  
T’esperem amb els millors llibres i el més exquisit margarita blue. 

 
 
DIA:  23 d’abril del 2010 
AGENDA:  

• 17h.- 21h. Presentació de llibres i dedicatòries per part dels escriptors. 
• A partir de les 21h. Tast literari. Degustació de delicatessen literàries per part del 

públic. Seran benvinguts els espontanis. 
Tot això amenitzat per un ambient desenfadat i alegre per  signar els llibres sense 
presses i amb el maridatge d’una cuina original i oberta fins tard, bona música de DJ’s i 
deliciosos còctels. ¡Una barreja explosiva!  
UBICACIÓ:  Sala Margarita Blue . www.margaritablue.com 
C/ Josep Anselm Clavé, 6. metro Drassanes (L3).  
PER A MÉS INFORMACIÓ: Elísabeth Martí:  emartigil@yahoo.es 669891069 

    Roser Amills: therosarioamills@gmail.com 699395960 
 



LLISTAT DE PARTICIPANTS MARGARITA BLUE  
23 D’ABRIL DE 17.00 A 21H 

 
África Hernández 

Albert Tugues 
Álvaro Farré 

Amelia Romero 
Anna Forés 

Azarai Hermoso Azuaje 
Bárbara Brnčić 

Monsegur 
Bartolomé Ferrando 

Carlos Zanón 
Daniel Tubau 
David Barba 

Edith G. de Hermoso 

Eduardo Braier 
Erika Lust 

Fernando Sáenz 
Ferran Ramon-Cortés 

Goya Gutiérrez 
Gustavo Vega 
Isabel Núñez 
Ivan Tubau 

Jordi Carrión 
José Manuel Hermoso 
Josep Anton Soldevila 

Juan Pablo Roa 
Marcos Méndez Filesi 

Martí Gironell 
Mercè Castro 
Natalia Tubau 
Octavi Serret 
Roser Amills 

Rubén García Cebollero 
Santi López Villa 

Silvia Rins 
Tònia Passola 
Vicenç Altaió 

Yuri Mykhaylychenko 

 
 
 


