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Que li diguin a l’Àngel Alegre, el protagonista
d’aquesta novel•la, si l’ofici de mediador pot arribar
a ser ben complicat o no. El que inicialment sembla
un cas ben rutinari i senzill —com és la contractació
per fer de mitjancer en la separació d’una amiga de la
seva companya assetjada pel seu marit, un tal Orlando
Pomar— s’embolica de mala manera amb uns quants
cadàvers, un d’ells especialment inquiet, de qui Alegre haurà de desempallegar-se’n.

Que li diguin a l’Àngel Alegre, el protagonista d’aquesta novel•la, si l’ofici de mediador pot arribar a
ser ben complicat o no. El que inicialment sembla un cas ben rutinari i senzill —com és la contractació per fer de mitjancer en la separació d’una amiga de la seva companya assetjada pel seu marit,
un tal Orlando Pomar— s’embolica de mala manera amb uns quants cadàvers, un d’ells especialment inquiet, de qui Alegre haurà de desempallegar-se’n.
Així serà com el protagonista es veu abocat en una carrera esbojarrada de fugides, persecucions i
mentides, i, fins i tot, haurà de disfressar-se del mateix difunt, tot sigui per evitar l’encalçament dels
amics que el persegueixen. I és que res no l’aturarà en l’espiral de delinqüència, perills i correcuites
en què es veu involucrat. Convençut que el seu seràfic aspecte el protegeix, actuarà com el criminal
que suplanta per aconseguir la seva redempció, amb uns propòsits més que sospitosos.
Salvador Casas Busquets (Santa Coloma de Farners, 1953). Des de 1994 escriu ficció; el
seu gènere preferit és la novel•la negra. Ha guanyat el premi del Col•legi d’Advocats de
Mataró amb Temps difunt (2006). Ha publicat també L’impostor accidental (2007), i Samba per a un difunt (2017). Va quedar finalista del IV premi Memorial Agustí Vehí-Vila de
Tiana de novel•la negra amb Un cadàver inquiet. Pertany al grup literari Verum Fictio.

