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En plena canícula estival, un agent a les ordres del solitari in-
spector Marc Sergiot rep un tret durant un atracament al barri de 
la Sagrada Família. L’inspector se sent responsable i, amb el pretext 
d’escapar de la calor sufocant de Barcelona, decideix acceptar la in-
vitació del seu col·lega de la comissaria Xulio Coirós d’anar a passar 
dues setmanes de vacances a una petita aldea a pocs quilòmetres 
d’A Coruña.

Marc Sergiot emprèn un viatge a les encisadores terres galleg-
ues amb el seu vell i atrotinat quatre llaunes. Un trajecte que, a més 
de ser un recorregut antropològic i geogràfic per Galícia, és un viat-
ge interior que transita per diferents racons de la seva vida. 

Només d’arribar-hi, l’inspector Coirós li parla d’una mort 
succeïda en un riu vint-i-tres anys enrere. Poc després, apareix un 
cadàver carbonitzat en un incendi forestal. Aquests dos esdeveni-
ments, tan separats en el temps i aparentment inconnexes, pertor-
baran les seves vacances. 

Foc verd és el vuitè lliurament de la saga de novel·les protag-
onitzades per l’inspector Marc Sergiot. En aquesta nova obra, Jor-
di de Manuel aconsegueix, un cop més, fer-nos participar i endin-
sar-nos en la teranyina d’un món ben identificatiu i particular que 
explora les pulsions més tenebroses de la naturalesa humana.

Jordi de Manuel (Barcelona, 1962) és professor de Ciències. Ha publicat reculls de contes i relats, així 
com diverses novel·les per a adults, infants i joves.
Foc verd continua el cicle de novel·les començat amb noms de colors protagonitzat per l’inspector Marc 
Sergiot: Tres somnis blaus (2000, premi Valldaura), Cels taronges (2001, premi Ciutat de Mollerussa), 
Cabells porpres (2003, premi Pere Calders), L’olor de la pluja (2006), El raptor de gnoms (2007), Mans 
lliures (2009, premi Ictineu 2010) i La mort del corredor de fons (2013). 
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