
 

 

26 d’abril de 2017 a les 19.30 h 
 

 

AMB LA PRESÈNCIA DE L’AUTORA 

Col·laboren: 

Organitzen: 

En aquesta ocasió, el club de lectura es farà    
al Museu de Tortosa, i comptarà amb la 

participació de Julián Salvadó, testimoni i 
protagonista d’una de les accions de la 

Pastora. 

L’estiu de 1951, Julián Salvadó, amb 27 
anys,  estava treballant en un mas prop del 
poble de Paüls, amb el seu pare,  quan va 
ser segrestat per la Pastora i el seu 
company Francisco Serrano Iranzo a punta 
de pistola.  
 

Els raptors demanaven un rescat per 
alliberar-lo. Les condicions eren que a 
l’endemà el seu pare havia de presentar-se 
amb els diners, si no ho feia o denunciava 
el segrest a la Guàrdia Civil, el fill moriria. 
 

 La nit la va passar bosc endins, lligat i 
vigilat. Pel matí, en un moment de descuit 
dels seus raptors, aconseguí escapar-se i 
avisar el seu pare.  
 

Com a conseqüència de no haver denunciat 
el fet, el pare fou empresonat durant tres 
mesos i la família va abandonar Paüls i se 
n’anà a viure a Roquetes.  

Si t'agrada llegir i compartir de forma 

distesa les emocions que et desperta la 

lectura amb altres lectors i lectores i sovint 

amb els autors,vine al Club de Lectura de 

la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa. 

Abans de l'inici de l'activitat, tots els participants 
estan convidats a visitar el Museu. 



Alicia Giménez Bartlett 
 

Alicia Giménez Bartlett 
(Almansa, 10 de juny de 

1951). 

Filòloga i escriptora. Va 
estudiar filologia a la 
Universitat de València. El 

1975  es va traslladar a 

Barcelona, on es va doctorar en literatura 
espanyola per la Universitat de Barcelona.  

L'any 1984 va publicar la primera 
novel·la, Exit (Seix Barral, 1984). El 1996 
aparegué el primer volum de la seva popular sèrie 

policíaca protagonitzada per la inspectora Petra 
Delicato. L'any 1999 van donar vida a una sèrie 
televisiva protagonitzada per Ana Belén i Santiago 

Segura. 

L'any 2011 Alicia Giménez va guanyar la 67a edició 
del Premi Nadal amb la novel·la Donde nadie te 
encuentre. En novel·la negra, el 2014, guanya el X 

Premi Pepe Carvalho. El 2015 va guanyar la 64a 
edició del Premi Planeta. 

 

Obres 
 

Exit (1984);  Pájaros de oro (1986); Caídos en el 
valle (1989); El cuarto corazón (1991); Vida 
sentimental de un camionero (1993); La última 
copa del verano (1995); Ritos de muerte (1996); 

 Día de perros (1997); Una habitación ajena (1997) ; 
Mensajeros de la oscuridad (1999); Muertos de 
papel (2000); La deuda de Eva (2002); Serpientes en 
el paraíso (2002); Secreta Penélope (2003); Un barco 
cargado de arroz (2004); Días de amor y 
engaños (2006); Nido vacío (2007); El silencio de los 
claustros (2009); Donde nadie te encuentre (2011; 
Nadie quiere saber (2013); Crímenes que no 
olvidaré (2015); Hombres desnudos (2016). 

 
Premis literaris 

 

• Premi Femenino Lumen per Una habitación 
ajena. 1997 

• Premi Internacional “Ostia, mare di Roma”, per 

Una camera tutta per gli atri, 2004 

• Women Fiction Festival de Matera Award 

(Italia) per tota la serie Petra Delicado 2006 

• Grinzane Cavour (Noir) a la Millor Novel·la 

Extanjera per Un barco cargado de arroz.2006 

• Premi Raymond Chandler2008 

• Premi Internazionale Fregene 2009 

• Premi Nadal, per Dónde nadie te encuentre. 
2011 

• Premi Pepe Carvalho de novela negra 2014 

• Premi Pepe Carvalho 2015 

•Premi de la Associació de Llibreries de Bizkaia. 

Farolillo de Papel especial.2015 

•Premio José Luis Sampedro / Getafe Negro  2015 

•Premi Planeta 2015 Hombres desnudos 2016 

 

 

Donde nadie te encuentre 

Un psiquiatra de la Sorbona especialitzat en 
ments criminals viatja a Barcelona el 1956. Vol 

dur a terme un estudi sobre el cas de Teresa Pla 
Meseguer, anomenada La Pastora, una dona 
acusada de vint-i-nou morts. És el maquis més 

buscat per la Guàrdia Civil, i s'ha convertit en una 
llegenda popular perquè encara és lliure.  
 

Només un periodista de Barcelona sembla tenir 
pistes importants sobre el personatge, però el que 
pretén el psiquiatra francès no és informació, el 

que desitja és una trobada cara a cara amb La 
Pastora. 
 

D’aquesta forma, l’idealista Lucien Nourissier i el 
cínic Carlos Infante inicien un viatge a les terres 
del Maestrat, on s'amaga el seu objectiu gairebé 

impossible. Al llarg de la seva investigació, hauran 
d’evitar la vigilància dels guardes, distingir les 
pistes verdaderes de les falses i evitar els 

obstacles que els surten al pas.  
 

La novel·la es converteix en una recerca, en una 
fugida, una aventura que ens revela les misèries i 
la humanitat d'una època. 
 

I en el centre d'aquesta història, més enllà del 
mite de la guerrilla, sorgeix la Pastora, un 

personatge històric i real, un personatge de 
llegenda. 


