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23 d’octubre de 2018 
a les 19.30 hores 

 

AMB LA PRESÈNCIA DE L’AUTOR 

El nostre pitjor enemic 

XXXIII Premi de Narrativa Ribera 

d’Ebre  

El nostre pitjor enemic és la primera novel·la de 

Jesús M. Tibau. 

El general exdictador d’un país inconcret és tras-

lladat d’incògnit a una illa perduda en l’oceà. La 

seva vigilància s’encomana a un comandant de 

poca rellevància, un personatge perdedor, secun-

dari, ple de sentiments de culpabilitat per un 

trauma familiar. La vida l’ha tractat malament, 

sempre havia tendit a abaixar els braços davant 

els revesos, i veu en aquesta missió la possibilitat 

de redimir-se. Però l’illa i el llast del passat esde-

venen implacables. 

Un retrat de les dificultats de comunicació, dels 

malentesos intergeneracionals, de la manca de 

tendresa i amor, de la baixa autoestima. 

 

PROPERES LECTURES 
 
  

 

 27 de NOVEMBRE 

Els homes de la terra i el mar 

Sebastià Juan Arbó 

 

21 de DESEMBRE 

Poemes d’amor 

Montserrat Abelló 



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. 

 

•  La catosfera literària - 08 

•   El riu que parla - 2008 

•   Ebre Blook: relats d'aigua dolça al Serret Blog - 2008 

•   Lletres de casa -  2009 

•   Galeria ebrenca - 2009 

•   L'arbreda ebrenca - 2010 

•   Un riu de crims - 2011 

•   Paraules d'amor -  2011 

•   Poesia a la frontera - 2011 

•   Marta i altres contes - 2012 

•   Tren de buit - 2013 

•   22 contes a la vora de la independència - 2013 

 

ALTRES PREMIS  

•   Mèrit de les lletres ebrenques, 2013 

•   Terra de Fang de Deltebre, 2016 

•   Vila de Cambrils de poesia,  2017 

•    Lluís de Montsià d’Amposta, 2018 

 

Jesús M. Tibau 

 

Basats en els seus contes s'han creat obres tan diverses 

com els curtmetratges Espantant gavines, realitzat per un 

grup amateur de les Terres de l'Ebre, i Magnetisme, fet per 

l'alumnat de 6è de Primària de l’Escola Daniel Mangrané de 

Jesús, l'obra teatral Una sortida digna, del grup TEBAC de 

Reus, o l'espectacle de titelles per a adults Petits fours, de 

L'invisible titelles.  

 

LLIBRES PUBLICATS 

•    Tens un racó dalt del món - 2001  

• Postres de músic - 2005  (Premi Ciutat d’Olot-Marià    

Vayreda de narrativa, 2005)  

•  El vertiguen del trapezista – 2008 (Premi Literari de 

Valldoreix, 2004 i  Premi Vila de Corbera de narrativa, 

2006)  

•  A la barana dels teus dits - 2009  

•   Una sortida digna - 2009   

•   I un cop de vent els despentina  - 2011   

•   Molles per no perdre’m  -  2012  

•   Per no perdre’m les molles  - 2014  

•   El noi del costat del padrí  - 2014  

•   La pluja ha vessat milions de núvols abans  - 2015  

•   La vida darrere de l’aparador - 2016   

•   No és la derrota, sinó el vent - 2016 

•   El nostre pitjor enemic - 2016 (Premi Ribera d’Ebre, 

2015) 

•   El calaix dels vols perduts - 2018   

 

També te obra publicada en els volums col·lectius: 

 

•   L'angoixa del retratista i altres contes - 1999 

•   El brogit de l'Ebre - 2003  

•   Contes coordinats -  2006 

•   L'altre Nadal -  2006 

•    Estius a l'Ebre - 2007 

•   Que no torni i altres contes - 2008 

 

Jesús M. Tibau Tarragó, 

Cornudella de Montsant (1964), 

tortosí i ebrenc d'adopció.  

Col·laborador habitual en 

mitjans de comunicació, en  

revistes científiques i culturals. 

Guionista i presentador del 

programa 'Tens un racó dalt del món', del Canal 21 de 

les Terres de l'Ebre, des del 2010; organitzador de la 

Jornada literària a Cornudella del Montsant i 

coordinador del Club de Lectura de la Biblioteca 

Marcel·lí Domingo de Tortosa des de 2006. 
 

Des del primer conte que va escriure l'any 1992, s'ha 

convertit en un especialista en el relat breu, amb 

gairebé 200 de publicats en diversos reculls.  
 

Els seus contes s'han definit per l'originalitat, la ironia, 

l'ús intel·ligent del llenguatge i la predisposició a la 

sorpresa, així com una visió del món quotidià 

carregada de tendresa. Els seus personatges, sovint 

perdedors, intenten mantenir l'equilibri entre el passat 

i el futur, miren de burlar-se de la mort, o lluiten 

contra els embats de la vida. 
 

El seu estil s'endinsa cap al relat breu, fins a arribar als 

nanocontes d'un parell de línies i que practica, de 

vegades improvisadament, a les xarxes socials com 

ara el seu blog Tens un racó dalt del món, al twitter i 

al facebook. 

Cornudella de Montsant i les Terres de l'Ebre són 

sovint el paisatge dels seus relats, que llegeix 

acompanyat de la música de David Espinós i Albino 

Tena.  

  

 

 


