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Dels vuit llibres publicats per l’autor, aquest ja és el sisè recull de contes; la 
qual cosa demostra el seu idil·li amb el gènere. La seva capacitat per la síntesi, 
per concentrar emocions en poques línies, arriba al límit amb els nanocontes, 
textos d’un parell de línies amb què arrodoneix aquest recull 
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El noi del costat 
del padrí 

De Jesús M. Tibau 

 

El nou recull de contes del 
conegut escriptor i blocaire 

Jesús M. Tibau 

 

Amb ànim observador i 
sensible, els contes ens fan 
capbussar en les emocions i 

sensacions dels personatges i 
ens proporcionen imatges 

inoblidables 

 

Tibau juga de nou amb la 
síntesi, a partir d’alguns textos 

que anomena ‘nanocontes’  
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“M’atreia, potser pel blanc i negre, tirant a gris, per la data escrita al 
darrere amb cal·ligrafia tremolosa (1927), pel desdibuixat fons de la plaça 
del poble amb els porxos, les persianes abaixades i els xiquets que 
havien deixat de córrer per parar atenció al fotògraf... I pel noi del costat 
del padrí, que li passa una mà per l’espatlla. Mon pare mai ha sapigut qui 
era, i ma mare, que té més memòria per a aquestes coses, tampoc; per 
això sempre li hem dit així: el noi del costat del padrí.” 

 

“Un cop recuperada del salt, ha d’afegir-se a la figura que dibuixen les 
companyes: una estrella de sis puntes. Però el cor i la música, tots dos al 
mateix ritme, li diuen que no, que ha arribat l’hora de deixar-se portar. Mai 
s’havia sentit tan propera a una sirena, lliure, amb moviments improvisats 
de cames i braços, tot ballant amb l’aigua, compenetrada perfectament 
amb l’ombra que projecta al fons de la piscina, com una xiqueta que 
s’inventa les regles del joc.” 

 

L’autor 

 
Natural de Cornudella de Montsant i tortosí d’adopció, 
Jesús M. Tibau és especialista en relats breus, i no 
cedeix en el seu intent de viure del “cuento”, com ara 
els que es troben als reculls El vertigen del trapezista o 
Una sortida digna. Entre altres, ha obtingut el premi 
Marian Vayreda de Narrativa i el Premi Blocs 
Catalunya pel seu blog “Tens un racó dalt del món”, 
que també dóna nom al programa de televisió que 
presenta a Canal 21 de les Terres de l’Ebre. El 2013 
va rebre el premi Mèrit de les Lletres Ebrenques a 
Amposta. Li agrada llegir els seus contes amb el recital 
Relats a recer d’una guitarra. 

	  


