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JOAN SALA
Els autors d’aquest llibre ja en van fer 
un altre amb el mateix plantejament, 
el 2013, titulat Valents. Ara, com abans, 
repassen la trajectòria vital d’uns joves 
garrotxins que tenen la característica 
de ser persones que ja han obtingut uns 
primers èxits professionals. El periodis-
ta Joan Manuel Robles els fa unes inte-
ressants entrevistes, i el fotògraf Martí 
Albesa, un magnífic retrat. Són disset 
els joves entrevistats, i de fet podríem 
incloure en la llista els dos autors, dels 
quals només coneixem unes poques 
dades biogràfiques impreses a la so-
lapa, tots ells emprenedors de vint-i-
tants anys o de la trentena. Hi ha nois i 
noies d’especialitats molt diverses: des 
de relacionats amb el món del teatre a 

Joves emprenedors 
amb talent

empresaris de diversos rams. Una ho és 
del món del turisme, i dos germans se-
gueixen el negoci familiar d’una potent 
indústria càrnia amb uns nous plante-
jaments. Hi ha la trajectòria d’un músic 
que és alhora pastor d’ovelles i cabres 
que fa formatges; la d’un investigador 
biomèdic que treballa en el departa-
ment de genètica de la Universitat de 
Harvard; una dissenyadora de peces de 
roba per a grans empreses del tèxtil; un 
doctorand vulcanòleg; un exitós i humil 
triatleta; dos futbotlistes; una cantant; 
un informàtic i quatre nois d’un grup 
empresarial de diverses especialitats. 
Expliquen com s’han espavilat, en uns 
casos per obtenir recursos gràcies a una 
oferta que han sabut fer engrescadora a 
partir dels micromecenatges de Verka-
mi, d’altres amb recursos diferents però 
tots amb el treball constant des de molt 
joves. És una alenada d’aire nou davant 
del pessimisme que sovint trobem en 
persones d’aquests segments d’edat. És 
un text molt ben escrit, llegidor i amè, 
que retrata uns joves valents de la co-
marca, aplegats en un llibre que tras-
pua optimisme i ganes de superació. 
Els autors volen donar un testimoni del 
tarannà d’uns garrotxins amb una força 
interior capaç d’emprendre un projecte 
laboral i de vida. I si segueixen així ben 
segur que ho aconseguiran.

Al llarg de la novel·la trobem al-
guns flashbacks que remeten a esce-
nes del passat i que permeten desco-
brir l’origen d’un trauma juvenil fins 
aleshores ocult. 

El lector fa un viatge al costat de la 
protagonista i va accedint progressiva-

ment a l’arrel del conflicte interior que 
viu el personatge, de tal manera que la 
intriga es manté fins al final. 

Teresa Muñoz utilitza un llenguat-
ge planer i entenedor, amb frases cur-
tes, i demostra un gran domini de la 
llengua.
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