
La història s’inicia al gener del 2009, quan Juan 
Carlos Gil, escriptor, li proposa  a Octavi Serret, 
crear una novel·la col·lectiva, de diferents autors, 
llavors i per mitjà del serretblog, varen convocar  
la participació d’aquells escriptors interessats en 
el tema.
Els oferiments van ser nombrosos i un cop 
conjuntat el grup se’ls hi va demanar que 
treballessin en uns personatges, els fessin 
evolucionar i barregessin les seves històries.

Un cop finalitzà l’any 2009 i desprès de publicar un  reguitzell de llibres de diferents 
col·leccions, hem aprofitat aquests primers mesos d e l’any, per ordenar i programar el 
2010: llibres, col·leccions, autors, presentacions. ..

Creiem que hem assolit els objectius que ens propos àvem al 2009, i ara el que volem és 
donar forma a tots aquells projectes que conjuntame nt amb els escriptors, 
col·laboradors i amics, hem anat preparant i trebal lant i que aquests puguin ser de 
l’interès dels lectors.

Com abans dèiem, tenim la sort de comptar amb uns b ons amics i per retornar hem 
aprofitat, entre d’altres llibres, en editar-ne un,  fruit de la col·laboració que en el seu dia 
varem iniciar amb Octavi Serret, el llibreter de Va ll-de-roures,  persona enamorada de la 
seva feina i amb un ampli coneixement del món del l libre i  per mitjà del seu Blog: 
Serretblog, fa una tasca incommensurable.

Aquesta col·laboració farà fructificar diferents proj ectes i aprofitem per avançar-vos 
alguns d’ells.
-Primer recull de relats negres i ebrencs
-Recull de relats d’autors ebrencs per la trobada al  Matarranya del mes d’agost
-Continuació de l’edició de llibres entorn del Matarra nya, terres de l’Ebre, dins de 
l’embolcall de la col·lecció “Paraula ebrenca”

Per tant com inici i aprofitant que aquest cap de s etmana tindrà lloc la Fira Literària de 
Jesús, hem cregut oportú des de l’Editorial, publica r la primera novel·la col·lectiva en 
català i convocada al Serretblog: Il·lusions i incerteses, per aquest esdeveniment.

La presentació del llibre tindrà lloc el 
diumenge 18 d’abril a les 11,45 

en el transcurs dels actes
programats dins de la 

IV Fira Literària Joan Cid i Mulet a 
Jesús (Baix Ebre)


