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101 contrapunts de lectures

A través d'una obra rellegida o redescoberta, es detecten fre-
qüències significatives i obsessions reveladores. Les 101
notes de lectura de La literatura recordada constitueixen
una sèrie de variacions entorn de diversos motius temàtics:
el retorn, la memòria, la nit, la lectura, la literatura dels
moralistes, el dietari com a forma literària, el realisme literari
i el sorgiment de la novel·la moderna, la crítica literària,
l’Odissea i Anna Karènina, Pla i Carner, Montaigne i Fuster…
101 contrapunts de lectures, una orquestració de motius
que s’encavalquen i s’entrecreuen, combinant-se i destriant-
se contínuament. 
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És professor de llengua i literatura catalanes a l’IES Lluís Vives
de València. Ha publicat alguns llibres que, en part, són resul-
tat de les seves classes de literatura, com ara una antologia
del conte modern, una història de la literatura catalana acom-
panyada d’una selecció de textos i un manual de literatura
universal. El setembre de 2010 va obrir el blog de literatura
la serp blanca, que en molt poc temps va esdevenir un dels
blogs de literatura més llegits, consultats i recomanats per
professors i amants de la lectura. Un any més tard va inaugu-
rar el web de literatura universal amb el mateix títol, en què
sistematitzava els materials publicats al blog. El 2013 va
publicar Un son profund. Dietari d’un curs de literatura uni-
versal (Viena Edicions), guardonat amb el «Premi Ciutat de
Barcelona d'assaig, ciències socials i humanitats 2013» i el
«Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians XXIV».
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