ELS AMANTS DE LA RAMBLA DEL CELLER

EL PARER DEL LECTOR
(Els cognoms de les persones que opinen s’eludeix pel dret a la privacitat)

«Feia temps que no havia llegit un inici de novel·la com aquest: El metall m’ha pres les persones que
més he estimat. De vegades ho ha fet en forma de bala; d’altres, en forma de via fèrria.»
Enric •••• · Alfara del Patriarca · Facebook · 6/9/2017
«Hola Víctor,
Ara mateix he acabat de llegir Els amants de la rambla del Celler. Encara m’he d’eixugar les
llàgrimes. He viscut cada història com si jo també en formés part, he estimat els protagonistes i he patit
i gaudit amb ells. El que em queda al cor, en acabar, és que les decisions que prenem avui ens poden
repercutir en qualsevol moment.
Estic plena de preguntes: vull saber més del senyor Bailina, de la Judit, del Joan i la Marieta, del Niel
(que he imaginat que eres tu mateix), de la Viviane i l’Abdó.
Moltes gràcies per unes històries que m’han fet entendre part del meu passat i del passat de la gent
gran que m’envolta.»
Núria •••• · Facebook · 29/10/2017
«Ahir vaig acabar de llegir el teu llibre, Els amants de la rambla del Celler, i veritablement és
fantàstic. És el millor llibre que he llegit aquest any, i en porto molts de llegits!»
Serafí •••• · correu · 23/10/2017
«A mi també m’atrapa. Estic gaudint molt. S’ha de llegir a poc a poc i gaudir.»
Elisenda •••• Sant Cugat del Vallès · Facebook, 16/10/2017
«Moltes felicitats. Acabo de llegir el llibre. Fantàstic. Has fet una cosa que tècnicament és difícil: lligar
diverses històries d’una manera que ni es nota. Volia llegir un llibre que em distragués de tot aquest

enrenou que estem vivim, i crec que ho he encertat. La història de la Judit és la que més m’ha atrapat.
És com si la tinguessis al davant.»
Gemma •••• · Alella · Facebook, 16/10/2017
«Una història tendra i emocionant. Escrita de manera senzilla i entenedora. Uns personatges
entranyables. Ens parla del món de la cultura d’una època en la qual m’he reconegut. Ens parla
d’amor, de comprensió, de tristeses i d’alegries. La recomano.»
Roser · Blog ‘La Màgia del Llibres’ · 9/10/2017
«Gràcies per aquestes coses tan maques que escrius!»
Montserrat •••• · Barcelona · Facebook, 9/10/2017
«Una història tendra que explica la vida dels dos protagonistes amb la base de la història d’un segle. És
un relat fantàstic de la vida d’un segle, on hi ha amor, tendresa, desengany, frustració, extorsions,
abusos. Tot plegat ben escrit i que enganxa des del primer capítol. M’ha agradat molt.»
Rosa •••• · Badalona · Facebook, 3/10/2017

