
 

 

NOTA BIOGRÀFICA 

 

Agustí Colomer Ferràndiz va nàixer a Alcoi l’any 1961. Llicenciat en Dret per la 

Universitat de València, és funcionari del cos tècnic de la Generalitat 

Valenciana. Des de l’any 2010 ocupa el càrrec de lletrat secretari general de 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

En l'àmbit de la narrativa ha escrit la novel·la A trenc d'alba (Viena, 2016), guardonada 

amb el Premi «Vint-i-Cinc d'abril» Vila de Benissa. 

En el camp de l’assaig ha publicat diversos estudis sobre el valencianisme, 

alguns de caràcter històric, com Retrobar la tradició (Saó, 1996) o Temps 

d’acció (Denes, 2008), i altres de caràcter polític, en obres col·lectives com 

Document 88 (Tres i Quatre, 1988), El valencianisme que ve (Saó, 2006), Vida 

amunt i nacions amunt (Publicacions de la Universitat de València, 2008) o La 

independència (Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014). Un altre àmbit 

de reflexió s’ha centrat en el pensament personalista i comunitari, en obres com 

Emmanuel Mounier i Esprit, Europa contra les hegemonies (Premi Cirera i 

Soler, 2001). 

És director de la col·lecció «Rent», de literatura religiosa contemporània en 

valencià, publicada per l’editorial Denes i membre del consell de redacció de la 

revista Qüestions de vida cristiana, editada per Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat i la Fundació Joan Maragall. 

 

 

 

 



 

RESUM DE L’ARGUMENT DE LA NOVEL·LA UN BRI D’ESPERANÇA 

 

Una xiqueta plena de vitalitat, malgrat la malaltia que pateix, esdevé una 

metàfora de l’entusiasme i la fragilitat amb què uns jóvens preparen una 

representació de teatre en valencià en plena dictadura franquista. Han 

d’esquivar tota mena de dificultats: des dels entrebancs de les autoritats fins a 

la indiferència de molts conciutadans. Però això no els dissuadeix de 

mamprendre una empresa que, amb el pas del temps, esdevindrà una fita en la 

recuperació de la cultura valenciana de la postguerra: la representació a Sueca, 

l’11 d’octubre del 1952, de La bona nova a Maria de Paul Claudel. 

Ficció i realitat es barregen en un argument farcit de referències literàries. 

Francesc de Paula Burguera, Joan Fuster, Fermí Cortés, Xavier Casp, Charles 

Péguy o Paul Claudel ens permeten copsar que no hi ha mur prou fort que no 

es bade si hi fiquem un bri d’esperança. 
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És un gran honor per a mi que el jurat del premi Soler i Estruch haja guardonat la meua 

novel·la Un bri d’esperança i m’haja donat l’oportunitat que veja la llum en Edicions 

del Bullent. Vull expressar el meu sincer agraïment i la meua satisfacció per formar ja 

part de l’elenc d’autors que han rebut aquest premi. Aprofite l’ocasió per agrair la tasca 

de l’Ajuntament de Castelló a l’hora de fomentar la cultura i donar suport a la narrativa 

valenciana a través d’uns premis  que s’han convertit en una fita anual i un referent de la 

nostra literatura.  

 


