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Un sud-africà tèrbol que busca tranquil•litat i discreció s’instal•la a la vora de l’idíl•lic Parc Natural 
dels Ports, entre Tortosa, Arnes, Beseit i Vall-de-roures. Hi troba hospitalitat però també caçadors 
furtius que disparen a tort i a dret, forestals sospitosos i cacics que continuen fent el que volen. 
Alhora, hi apareix estimbat en estranyes circumstàncies Dídac Ares, el delegat d’Agricultura de qui 
depèn la sempre polèmica regulació de la cacera. Pot tractar-se d’un accident, però la troca s’embo-
lica quan apareix mort d’un tret un guarda de la reserva. Enmig de les picabaralles entre els cossos 
policials situats a les diferents bandes de la frontera administrativa, el filòsof Miquel O’Malley, re-
tirat del cos policial, intentarà esbrinar, entre boires del passat, què ha succeït.
Una novel•la rural, amb porcs senglars, cabres salvatges, una calor infernal i un paisatge majestuós, 
ben negra però amanida amb gloriosos tocs d’humor i personatges secundaris inoblidables. Un 
nou retrat crític de la societat que ens envolta menat amb mà de mestre. Passeu i llegiu, el gaudi hi 
és garantit.
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El valencià Juli Alandes és professor d’Història i un narrador intrigat pels mots 
i els fets passats i presents del seu país. Entre altres disbauxes, ha publicat una no-
vel•la epistolar (Ultramar, 2004), un conjunt de relats sobre els guerrillers anarquis-
tes   (Àcrates, 2007) i un correlat novel•lístic en forma de novel•la negra entre anar-
quistes i Guerra Civil (Trencatenebres, 2015, Premi Octubre). Però aquí, lògicament, 
n’hem de destacar sobretot la sèrie de novel•les negres protagonitzades pel policia-fi-
lòsof Miquel O’Malley: la visceral El crepuscle dels afortunats (2010), la filològica                           
Crònica Negra (2012) i l’exòtica La mirada del cocodril (número 13 de Crims.cat, 2014).

 Un sud-africà tèrbol que busca tranquil•litat i dis-
creció s’instal•la a la vora de l’idíl•lic Parc Natural 
dels Ports, entre Tortosa, Arnes, Beseit i Vall-de-rou-
res.

 Hi troba hospitalitat però també caçadors furtius 
que disparen a tort i a dret, forestals sospitosos i ca-
cics que continuen fent el que volen. 

 Una novel•la rural, amb porcs senglars, cabres sal-
vatges, una calor infernal i un paisatge majestuós, 
ben negra però amanida amb gloriosos tocs d’humor 
i personatges secundaris inoblidables. 


