
 

 
A mitjan noranta, tres amics d’infància es 
retroben a Londres després d’un llarg 
període de silenci. Dos d’ells conviuen en 
aquella ciutat on es van instal·lar quan 
van abandonar els estudis. Atrapats en 
una edat ni massa jove ni massa adulta, 
han triat un tipus de vida molt diferent del 
que havien planejat. En rebre la visita del 
tercer, que ja ha acabat la carrera i ha 
començat a establir-se, es reprèn tot un 
triangle d’emocions, de silencis i veritats a 
mitges que pensaven que havien deixat 
enrere, especialment amb la inclusió al 
cercle de la promesa d’un i la companya 
d’un altre. Tots ells arrosseguen una 
culpa que no han acabat de pair, que no 
saben defugir i que, en certa manera, és 
el fil que els uneix, molt més que el temps 
compartit de jocs particulars i música 
alternativa o els llibres que han llegit. 
Junts s’enfronten a les pors de no ser allò 
que esperaven, de fer-se grans, d’aferrar-

se a les arrels o deixar-les anar, i cada un 
se’n sortirà tan bé com pugui. 

 

 

 

         



 

Nascut a Reus, l’any 1972. Pare de dues 

filles. Advocat en exercici i mediador familiar. 

Llicenciat en Dret per la URV. Realitzà el 

Curs per a l’habilitació de l’exercici de 

l’advocacia a l’Escola de Pràctica Jurídica 

Guillem Maria de Brocà, el Curs per a 

l’habilitació en la Mediació Familiar organitzat 

pel CICAC i el COPC, així com el Curs 

d’especialització sobre violència domèstica i 

especialització en la jurisdicció de menors, 

organitzats pel CICAC. 

Col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Reus, n’és membre de la Comissió de 

Llengua de l’ICA Reus a qui ha representat 

en el Ple pel Català al Camp de Tarragona. 

Membre de la Junta de l’associació Advocats 

Voluntaris 1 d’octubre i del col·lectiu Juristes 

per la Independència. 

President de l’AMPA de l’Escola Montsant i 

membre de la Junta territorial de la FAPAC. 

Soci del Centre de Lectura de Reus i membre 

de la seva Escola de Lletres. Vinculat a 

l’escoltisme, actualment en la Comissió de 

Pares de l’AE La Mulassa de Reus. 

Blogaire i escriptor. La seva primera novel·la 

va resultar finalista del 25è Premi Pin i Soler. 

Regidor electe de l'Ajuntament de Reus per 

ERC des de 2019. 

 


