
FRANCESC MIRALLES
(Barcelona, 1968). 
Després d’abandonar 
els estudis de 
Periodisme i de Filologia 
Anglesa, ho deixar tot 
per anar a voltar món. 
Fa cap a Croàcia i 
Eslovènia durant els 
conflictes bèl·lics, 
peripècia que relatarà al 
llibre CAFÈ BALCÀNIC.

Torna a Barcelona i estudia Filologia Alemanya i 
un posgrau per a editors. L’ ingrés al món editorial 
havia començat ja un any abans, com a traductor 
de  llibres  d’espiritualitat  i  teràpies  alternatives. 
Després és contractat com a editor per a un segell 
d’autoajuda  on  dirigeix  diverses  col·leccions,  a 
més  d’escriure  tota  mena  d’obres  sota 
pseudònim. 

Abandona l’editorial i es promet no treballar més 
dins d’una empresa. Amb  la novel·la juvenil,  UN 
HAIKU PER A L’ALÍCIA, obté el premi Gran Angular 
de  2001/02;  iel  premi  Columna  Jove  amb 
INTERRAIL.  Des  de  llavors  es  dedica  només  a 
escriure, a més de fer d’assessor literari.

El 2006 publicar AMOR EN MINÚSCULA, traduït a 
5  idiomes.  Un  any  després  fa  la  seva  primera 
incursió  en el  thriller  amb la  novel·la  EL QUART 
REICH.  El  seu  protagonista,  Leo  Vidal,  emprèn 
noves investigacions en altres llibres, com ara el 
darrer,  EL  SECRET  DE  PICASSO,  ambientat  en 
gran  part  a  Horta  de  Sant  Joan.  Actualment  es 
dedica  a  escriure  guions  per  a  la  ràdio  i  la 
televisió, a més d'actuar amb la seva nova banda, 
NIKOSIA.

www.francescmiralles.com
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Amor en minúscula

Samuel  desperta  el  matí  de  l’1  de  gener 
convençut que l’any estrenat no li portarà res 
de nou, fins que un estrny visitant envaeix el 
seu  apartament  disposat  a  no  abandonar  la 
seva posició. Es tracta d’un gat petit de carrer 
a  qui  adopta.  L’aparició  de  Mishima  és  el 
principi  de  la  increïble  transformació  que 
sacsejarà el món que l’envolta. Una intel·ligent, 
divertida  i  tendra  història  que  commourà  el 
lector/a i desvetllarà petits secrets per a una 
vida més plena. 
---
L’amor  en  minúscula  fa  referència  a  quan, 
arran  de  fer  un  petit  acte  bondadós,  es 
desencadena una serie  d’esdeveniments  que 
et retornen l’amor multiplicat. Això és el que li 
succeeix  al  Samuel,  un  professor  d’alemany 
trist i solitari que veu com canvia la seva vida 
després de donar una mica de llet a un gat del 
carrer.  El  felí  el  conduirà  a  conèixer  a  dos 
homes misteriosos, Titus i Valdemar, que faran 
que  el  protagonista  comenci  a  apreciar  la 
màgia de la quotidianitat. A més, en Samuel es 
retrobarà amb la Gabriela, una noia que el va 
conquistar gairebé trenta anys abans al donar-
li un petó de papallona.
La lectura del llibre de Francesc fa reflexionar 
al  lector,  a més de reivindicar la importància 
dels petits actes quotidians.
El punt fort d’aquesta novel·la són els magnífics 
personatges  ideats  per  l’autor,  als  que  de 
seguida  se’ls  agafa  estima  i  amb  els  que, 
malgrat l’excentricitat d’alguns d’ells, el lector 
es pot sentir fàcilment identificat. Com a valor 
afegit,  cal  assenyalar  que  llegir  a  Miralles 
sempre suposa un enriquiment cultural. En 

aquesta  ocasió,  l’autor  ens  ofereix  alguns 
contes  amb  moral,  informació  sobre  el 
Werther de Goethe o sobre la vida personal 
de  Kafka,  pel·lícules  i  llibres  que  no  ens 
podem perdre o curiositats cientìfiques (com 
el fet de saber que la vida humana s’esgota 
passades 650.000 hores i que serveix com 
a punt de partida per a què el protagonista 
comenci  a  qüestionar-se la  seva forma de 
viure:  “Als  meus  trenta-set  anys  podia 
trobar-me  perfectament  a  la  meitat  del 
recorregut.  La  qüestió  era:  quants  milers 
d’hores havia malgastat ja?”).
Amor  en  minúscula no  se’l  poden  perdre 
aquells  lectors  que  saben  o  que  volen 
començar  a  apreciar  les  petites  qüestions 
de  la  vida.  Com  indica  la  cita  de  Robert 
Brault que encapçala el llibre: “Gaudeix de 
les petites coses, perquè pot ser que un dia 
giris la vista enrere i t’adonis que eren les 
coses grans”.

Patricia Tena

Jesús M. Tibau
Coordinació del Club de Lectura

Apunta’t al 

Club de Lectura de Tortosa

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.

 


