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El narrador d’aquesta història, tot just sortit  
de la infantesa, viu en un petit poble de l’Empordà 
amb els seus pares, que fan de masovers al xalet 
d’una família benestant. Fascinat, observa la vida 
dels senyors i els seus fills, que habiten un món 
inaccessible i cada vegada més contradictori per  
a ell. Amb el pas dels dies i les estacions, replegarà 
la seva mirada sobre l’entorn que el veu créixer  
i que sembla perillar cada cop més, amenaçat  
per un nou model de vida.

«Miquel Martín és un dels secrets més 
ben guardats de la literatura catalana 
contemporània.» Salvador Macip 

La drecera ens descriu un paisatge físic i humà 
desaparegut, víctima de la pressió urbanística. 
Miquel Martín i Serra reivindica, amb un 
llenguatge ric i molt lligat al territori, les arrels 
d’un poble situat entre la terra i el mar i ens 
ofereix, amb una delicadesa fora del comú,  
un relat exquisit i subtil sobre el trànsit a  
la vida adulta.
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LA DRECERA

El narrador d’aquesta història, tot just sortit de 
la infantesa, viu en un petit poble de l’Empordà 
amb els seus pares, que fan de masovers al xalet 
d’una família benestant. Fascinat, observa la vida 
dels senyors i els seus fills, que habiten un món 
inaccessible i cada vegada més contradictori per 
a ell. Amb el pas dels dies i les esta cions, replega-
rà la seva mirada sobre l’entorn que el veu créixer 
i que sembla perillar cada cop més, amenaçat per 
un nou model de vida.

La drecera ens descriu un paisatge físic i humà 
desaparegut, víctima de la pressió urbanística. 
Miquel Martín i Serra reivindica, amb un llenguat-
ge ric i molt lligat al territori, les arrels d’un poble 
situat entre la terra i el mar i ens ofereix, amb una 
delicadesa fora del comú, un relat exquisit i subtil 
sobre el trànsit a la vida adulta.

Miquel Martín i Serra (Begur, 1969) és escriptor i llicenciat en filosofia. Ha publicat les novel·les El riu encès 
(El Cep i la Nansa, 2017), Dictadors de butxaca (premi Maspons i Safont 2007), Cabells de Medusa (CCG, 
2007) i L’estratègia de la gallina (finalista del premi Ramon Llull, Columna, 2001), a més del recull d’articles 
literaris Proses reposades (Diputació de Girona, 2017) i dels contes del llibre Hi ha amors que maten 
(Columna, 1996). També és autor de Llegendes de mar de la Costa Brava (Sidillà, 2012) i Llegendes de 

nit (Sidillà, 2019), així com de diversos estudis i treballs sobre literatura, especialment sobre Joan Vinyoli: 
s’ha encarregat de l’estudi preliminar i les propostes didàctiques d’una edició divulgativa de Vent d’aram 

(Educaula62, 2015) i firma «Les influències filosòfiques en la poesia de Vinyoli», inclòs al volum Joan Vinyoli i la 
poètica postsimbolista (L’Avenç, 2016). Col·labora en diversos mitjans de comunicació i imparteix tallers d’escriptura. 

El podeu trobar a miquelmartin.blogspot.com.

«I [Martín] ho diu “amb una prosa formidable, un excel·lentíssim 
llenguatge i una economia de mitjans lingüístics molt lloable”.  
Ho escric entre cometes perquè aquestes són les paraules que jo 
mateix vaig escriure quan la vaig llegir fa temps, essent jurat del 
premi Casero. Confirmo aquella lectura inicial, ara que hi he entrat 
amb uns altres ànims, més tendents a la dissecció. Aleshores, hi veia 
uns aires de Rodoreda i de Bassani (aquella excepcional Darrere 
la porta) i ara també m’ha semblat sentir-hi ecos de Salinger. Un 
“bildungsroman”, deia aleshores, és a dir, una novel·la d’iniciació, 
una història que no explica sinó la vida de cada dia d’un jove que 
descobreix el món i les seves injustícies, i també “les coses més 
boniques”, que “un no sabia mai d’on podien sortir”. La principal 
virtut de Martín, però, no és haver aconseguit transmetre al lector 
l’evolució (la lenta, progressiva maduresa) d’aquest jove que no 
té nom i que viu en un poble de la costa, segurament la Brava, 
sinó haver-ho fet a partir d’una discreció magnífica, sense instants 
sobtats, sense faramalla, sense focs d’artifici. És el “pur secret  
de la natura” que rebem quasi sense adonar-nos-en.»  
Josep M. Fonalleras, de l’epíleg a La drecera  
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