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Cròniques d’una mar              
desapareguda 

 

Cròniques d´una mar desapareguda, narrada en 
primera persona per un alter ego de l´autor, situa 
la seva acció en una població imaginària, Santa 
Maria d´Atipar (palíndrom de Sant Carles de la 
Ràpita), de la qual en clau real i màgica al mateix 
temps es narren els fets ocorreguts al llarg 
d´aproximadament uns vint anys.  

Es tracta d´un novel·la coral per on van desfilant 
personatges reals de la vila i d´altres imaginaris i 
fantàstics, que comparteixen una mateixa identitat 
marcada per la mar i les seves coses i que dibuixen 
un retrat acurat de la Ràpita dels anys cinquanta i 
seixanta.  

 
  
 

 

 

PROPERES LECTURES 
 
  

 28 de novembre: El Mar, Blai  
Bonet 

 
 19 de desembre: La pols dels  

dies, Carme Cruelles 

 
 

 

24 d’octubre  de 2019 
a les 19.30h  

 
AMB LA PRESÈNCIA DE L’AUTOR 



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. 

 

Miquel Reverté 

Miquel  Rever té 
Aguilar (Sant Carles 
de la Ràpita, 1966). 

Llicenciat en Filologia 
Hispànica per la 
Universitat Rovira i 

Virgili de Tarragona. Va continuar la seva 
formació a l'Institut de Ciències de l'Educació de 
la mateixa universitat i en l'actualitat desenvolupa 
tasca de docència a l'institut Els Alfacs de Sant 
Carles de la Ràpita.  

Reverté té publicats diversos llibres i assajos: Els 
versos inicials – Sant Carles de la Ràpita,  
Picasso, anatomia d’uns pintants. Ed: El Mèdol–
1994, La raó de les raons Ed: El Mèdol– 1996, 
Quinossio Ed: Columna – 2003, Del roig de la 
memòria–Ed: Ajuntament Sant Carles de la 
Ràpita –2010, Brilla un far entre les dunes 
Ed:Ajuntament d’Amposta– 2014, Cròniques 
d’una mar desapareguda,  Ed: Joventut  –2014, 
Defenseu-nos en la batalla, Ed: Cossetània –
2016. 

L'autor forma part del Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 
Catalunya, i és membre de l'Associació Col·legial 
d'Escriptors de Catalunya. Col·labora amb 
diferents mitjans de comunicació d'àmbit 
comarcal.  

 

 

 

PREMIS LITERARIS 
 
 Vila de l’Ametlla de Mar – 1993 – Amb 
Picasso, anatomia d’uns pintats  
 Vila de l’Ametlla de Mar – 1996 –Amb La raó 
de les raons  
 Ciutat de Tortosa – 1997 amb “Ortega” 

 Ciutat d’Igualada de contes – 2002 
amb “Conte per a bibliòfils” 
 Sebastià Juan Arbó de novel·la de Sant Carles 
de la Ràpita – 2002 – Quinosio  
 Premi Ventura Gassol de Poesia  -2013- Els 
versos inicials.  
 Nostromo de narrativa naval – 2013 – 
Cròniques d’una mar desapareguda  
 Vila d’Ascó de narrativa – 2015 – Defenseu-
nos en la batalla  
 
 
 
 

 


