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Amb la presència de l’autor 

Jordi Llavina s'endinsa en la complexitat de les 

relacions personals. Un autèntic tour de         

force literari sobre l’altre, la parella, l’amor, la 

pèrdua de les il·lusions i el pas inexorable del 

temps. 

Amb descripcions precises i plenes de detalls, on 

des de bon principi ja es posa de manifest que 

les relacions emocionals són les protagonistes 

del llibre. De fet el protagonista és el Marc i co-

protagonistes els seus amors, el del present  i el 

del passat, dues dones molt diferents que posen 

de manifest les complicacions de la vida en   

parella, les dues entren com per casualitat a la 

seva vida i les dues s’hi estan un temps no  

massa llarg, deixant el protagonista nedant en 

un mar d’inseguretats. 

“Amb les dues tasses de te que fumejaven, ens 

vam asseure a la taula, davant per davant. Era 

el moment de les preguntes de veritat, no pas 

del tempteig. El moment cru de les confessions. 

Però, ¿què és el que volia saber, jo, d'aquell 

individu? ¿Que no en tenia prou d'haver-me  

trobat una desferra humana en comptes d'un 

home?" A poc a poc, es va anar animant amb el 

seu relat. Es veia que no tenia gaires ocasions 

de poder compartir amb ningú les seves       

experiències.’’ 

EL LLAUTISTA I            
LA CAPTAIRE 



. 

L’AUTOR 

Jordi Llavina                                

Gelida, 1968 

Llicenciat en Filologia Catalana és escriptor,   poeta, 

crític literari i presentador de ràdio i televisió. 

Es va donar a conèixer l’any 2001 en guanyar el 

Premi Josep Pla de narrativa amb la novel·la Nitrato 

de Chile. Col·labora al diari Avui, a  El Mundo, a    

La Vanguardia i a El 3 de vuit; a més condueix el 

programa de televisió El book insígnia. A la ràdio va 

presentar el programa Fum d’estampa a la desapa-

reguda emissora  Catalunya Cultura.  

Actualment,  col·labora al programa l’ofici de viure 

de Catalunya Ràd¡o, a la secció dels Mails d’amor. 

En l’àmbit literari, ha creat obres de diferents     

generes: 

Narrativa breu: 

• La capa d’ozó, 1999 

• Des de Galícia, 2001 

• Londres nevat, 2009 

Novel·la 

• La matèria del temps, 1994 

• La mà tallada, 1999 

• Nitrato de Chile, 2001 

• Ningú ha escombrat les fulles, 2008 

• El llaütista i la captaire, 2013 

 

Poesia 

• La corda del gronxador, 2006 

• Diari d’un setembrista, 2007 

• País de vent, 2011 

• Vetlla, 2012 

• Contrada, 2013 

 

En quant a premis literaris, ha rebut: 

• Nit de l’Edició-Atlàntida al millor articulista en 

català, 2001. Programa Fum d’Estampa. 

• Josep Pla, 2001. Nitrato de Chile. 

• Ciutat de Palma-Joan Alcover de poesia, 2006. 

La corda del gronxador. 

• València Alfons el Magnànim de poesia, 2007. 

Diari d’un setembrista 

• Crítica Serra d’Or de poesia, 2008. Diari d’un  

setembrista 

• Vila de Martorell de poesia, 2010. País de vent. 

• Premis Octubre-Vicent Andrés Estellés de poesia, 

2011. Vetlla. 

• Recull-Rafael Cornellà de retrat literari, 2012. 

L’home que encara fa servir barret. 


