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Una novel·la addictiva sobre els 
límits de la culpa i la innocència

Nadal del 1999. Davant d’Antoine, de 
12 anys, el veí remata el seu gos ferit, 
acte que deixa el nen trasbalsat per 
l’estima que sentia per l’animal. Uns 
dies després, fruit d’aquesta esfereïdora 
escena, Antoine, posseït per la ira i en-
cegat per la ràbia, ataca fatalment un 
amic. 

El nen queda devastat pel que ha fet, 
pel pànic i el desconcert que li genera l’aterridora imatge del com-
pany. Podrà amagar el crim que ha comès sense voler? Durant els 
dos dies següents, la por i l’ansietat que pateix són indescripti-
bles. El cercle s’estreny, i cada hora que passa l’acosta més a la 
seva detenció. Però un esdeveniment imprevist, farà que la situa-
ció canviï d’una manera inimaginable.
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Una revista excepcional de 
pensament contemporani que 
aborda qüestions concretes 
i molt interessants
Amb un nou format i presentació re-

novada, L’Espill, núm. 51, inclou noves 
secciones, com ara la dedicada a l’obra 
d’un artista destacat, en aquest cas 
Perejaume, amb UNA obra seua, un text 
del mateix artista i un assaig de Manuel 

Guerrero. Articles de Salvador Giner sobre Ramon Llull, Terry Ea-
gleton sobre la mercantilització de la universitat, Georgi Marinov 
sobre ciència i creixement econòmic, Paola Lo Cascio sobre el 
procés sobiranista a Catalunya i el final d’un cicle polític, Toni 
Mollà sobre el poder de la comunicació, Gonçal López-Pampló 
sobre l’assaig, Àlex Broch sobre l’obra de Martí Domínguez. «Con-
sideracions intempestives sobre els Països Catalans» és el títol del 
dossier, amb articles d’Antoni Furió, Gustau Muñoz, Pau Viciano, 
Ferran Garcia-Oliver i Antoni Rico. Conversa amb Josep Piera. Die-
tari d’Enric Balaguer. Ressenyes a cura de Vicenç M. Rosselló, 
Carles Cabrera i Javier Ruiz Moscardó. Com a document, la corres-
pondència inèdita entre Josep Iborra i Josep Garcia-Ricart.
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