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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. 

Sílvia Mayans Gómez

(Barcelona, 1969). D’arrels 

catalanes i valencianes, ha 
estat sempre interessada 
per les llengües i les 

cultures d’arreu.  
 

Ha trepitjat Istanbul, Bombai, Tambacunda i 
Djenné, i ha viscut entre Mogador i Tànger. 

 
Després d’uns anys vivint a l’estranger, l’any 
2005 torna a Barcelona i comença a  escriure. 

Enamorada dels Ports, el 2009 es trasllada a 
Arnes, a la Terra Alta, va fer classes per adults a 
Batea, i  publica els seus primers contes i 

poemes amb el pseudònim Ginger Cayenna, en 
llibres col·lectius: L’arbreda ebrenca (2010), 
Poesia a la frontera (2011) i Tren de Val de 
Zafán (2011). 
 
El 2011 guanya el premi del jurat del concurs de 
microrelats negres del Centre Cultural La Bòbila 

(Hospitalet de Llobregat) amb el relat Nou 
mil·límetres; el 2012 és finalista del premi de 
novel·la de misteri Ferran Canyameres, 

organitzat per Òmnium Cultural de Terrassa, 
amb Cap llàgrima sobre la tomba. En el seu bloc 
A recer d’un baobab recull apunts de lectures i 

reflexions literàries diverses. 
 

 

 

 

20 de juny de 2017 

a les 19.30 hores 
 

AMB LA PRESÈNCIA DE L’AUTORA 



Cap llàgrima sobre la tomba 

Novel·la finalista del premi Ferran Canyameres 

de l'any 2012, Cap llàgrima sobre la tomba és 
un relat negre de tall gairebé clàssic, de ritme 

intens i escrit en un llenguatge elaborat, sec i 

concís.  

Una de les característiques rellevants del text 

és que narra una història que s'esdevé a les 

Terres de l'Ebre i en concret als pobles del 

Matarranya i dels Ports, dels quals en fa un 
retrat documentat i precís. El lector es passeja 

per Vall-de-roures, per Arnes, per les 

carreteres,  els infinits masos abandonats,  

fins a Tortosa i, en certa manera fins a Reus.  

Un altre dels trets identificadors del text és el 

treball que ha fet de la parla, cada personatge 

s'expressa en el seu dialecte propi (barceloní, 

català occidental i de la zona de la franja) i 
també en castellà.  

Corre l’any 1975. Elíades Bel, un barceloní 
amb arrels a les Terres de l’Ebre, ho deixa tot 

per anar a viure a Arnes, un poblet de la Terra 

Alta, amb l’esperança d’envoltar-se de pau i 

tranquil·litat.  

Per sort o per desgràcia, la seva vida es 

capgirarà i la trobada casual del cadàver de 
Serverino Gil l’involucrarà en una trama 

d’insospitades connexions amb el passat. 

L’Elíades haurà de treure l’entrellat d’un 

misteri que l’afecta personalment, movent-se 

entre Tortosa, Vall-de-Roures i Gandesa. 

Anirà descobrint el passat incòmode de la 

seva pròpia família. Sort que comptarà amb 
l’ajuda de la inestimable Susi i lo Margalló, 

els seus nous amics a la contrada, per poder 

deslliurar-se de la persecució d’un 

personatge misteriós i del tinent Estrada, així 

com d’una sèrie de malsons que el porten de 

corcoll.  

Si t’agrada llegir i compartir de 

forma distesa les emocions que 

et desperta la lectura amb altres 

lectors i lectores i sovint amb 

escriptors i escriptores vine al 

Club de Lectura de la biblioteca  

Marcel·lí Domingo de Tortosa. 


