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Aquest és un llibre que parla de la guerra, 
concretament de la lluita acarnissada 
entre els carlins i els isabelins. Uns, 
partidaris del rei Carles, i els altres de la 
nena-reina Isabel. Uns, els primers, 
defensors a ultrança de l’Església i del 
Rei, i els altres, també anomenats 
liberalistes, defensors de la reina i 
d’enderrocar els vells costums, que 
consideren obstacles per al progrés. 

En Tomàs Penarrocha és el Groc. 
Tothom el coneix així pel seu manyoc de 
cabells i llargs bigotis del color d’una 
panotxa. La vida del Groc es un no parar 
d’amagar-se i defensar-se, una fugida 
permanent que fa que la seva família 
visqui sempre amb l’ai al cor. Si per algú 
te predilecció el Groc, és per la seva filla 
Manuela, una nena que adora son pare i 
que, amb els anys, demostra ser filla de 
qui és. De valentia i de coratge no en va 
escassa, no. 

Després de més d’un any a França, 
lluitant amb el seu cap, el mític carlista 
Cabrera, el Groc torna a Forcall, el seu 
petit poble a tocar del Maestrat. El primer 
en veure’l es el petit Pep lo Bitxo, que 
corre com un esperitat a donar la notícia 
a la Manuela. Aviat s’escampa per tot el 
poble que… ha tornat el Groc!! 

El Groc és un bon orador i un gran ésser 
humà. Parla de la seva causa amb tanta 
passió, amb tanta determinació i 
convenciment… I al principi guanya 
adeptes amb comptagotes, però mica en 
mica aconsegueix reunir gairebé un petit 
exèrcit de fidels a la causa carlista. Tots 
són gent de camp, treballadors honrats 
que veuen amb recel tornar a les armes i 
a triscar pels penya-segats com les 
cabres… però el Groc es el Groc! I al seu 
darrera que van amb la il·lusió renovada i 
les ganes de lluitar i guanyar intactes. 

Tan en un bàndol com a l’altre es 
cometen barbaritats i salvatjades de tota 
mena. Així son les guerres: no n’hi a ni 
una de sola que hi entengui de contenció 
o moderació o de sentiments. Per això 
serveixen les guerres: per embrutir la 
gent i anul·lar qualsevol vestigi 
d’humanitat. 
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Divendres, 18 de gener 
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Qui és 

Víctor Amela 

Víctor Amela és el nom amb què és 
conegut el periodista, crític de televisió 
i escriptor Víctor Manuel Amela 
Bonilla, nascut a la ciutat de Barcelona 
el 30 de setembre de 1960 

Llicenciat en ciències de la informació, 

ha estat professor de comunicació 

especialitzat en televisió a les facultats 

de periodisme de la Universitat 

Autònoma de Barcelona (1990-1995), i 

de la Universitat Ramon Llull (1996-

2001), i ha col·laborat també 

puntualment amb altres universitats.  

Com a periodista ha desenvolupat tota 

la seva carrera professional a  “La 

Vanguardia”. Erudit, irònic i de ploma 

fàcil, ha destacat com a incisiu crític 

de televisió i especialment com a 

entrevistador a “La Contra” de La 

Vanguardia, que comparteix amb Lluís 

Amiguet i Imma Sanchís. També és 

col·laborador habitual a RAC-1 i al 

programa “La Ventana” de la Cadena 

Ser.  

És autor de diversos llibres 

(generalment publicats en castellà i 

català) sobre periodisme, reculls 

d'entrevistes o vivències personals 

(alguns dels quals amb Roser Amills), 

i també de les novel·les El càtar 

imperfecte (2013) i Amor contra 

Roma(2014). L'any 2016 guanyà el 

Premi Ramon Llull de novel·la amb La 

filla del capità Groc, recreació de les 

guerres carlines ambientada al 

Maestrat. L'any 2018 publicà Yo pude 

salvar a Lorca, reconstrucció de 

l'experiència de la Guerra Civil a partir 

de testimonis familiars.   

 

 


