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Som a l’any 1993. Al costat d’una Barcelona postolímpica i moderna s’hi amaguen també negocis clandestins, crim organitzat i l’arribada de bandes que
pretenen apoderar-se d’un nou mercat emergent: la cocaïna. Sens dubte, és el
preu que cal pagar pel cosmopolitisme.
Mentrestant, un jove Pere Palau, que acaba d’aterrar, somia en guanyar-se un
lloc com a redactor en un diari de renom de la ciutat. Un aparent incendi forestal, una notícia sense gaire importància, el durà a la petita localitat de Vilassís
amb la intenció de fer-hi un reportatge amb un grup de veïns i alcaldes sobre
les seves conseqüències. Ara bé, des del primer moment, en aquesta història
hi ha marro: una parella jove apareix calcinada en un bosc reduït a brases i,
pel que es veu, tot es tracta d’un homicidi. De mica en mica es van complicant
les coses i la mala llet s’escampa arreu: per què els han matat? Què passava en
aquell poble? Qui protegia qui?
A les mans teniu una investigació on no hi ha un pam de net. Un cop més,
l’autor ens sorprèn amb una piràmide de personatges sospitosos, amb el seu
sentit del ritme i la mesura i unes formidables facultats de fabulació. Ara només
cal que esbrineu qui hi té, veritablement, els dits enganxosos.

Un cop més, l’autor ens sorprèn amb una piràmide de personatges
sospitosos, amb el seu sentit del ritme i la mesura i unes formidables
facultats de fabulació.
Rafael Vallbona (Barcelona, 1960), escriptor i periodista, és autor d’una cinquantena de
llibres de tota mena entre novel•les, no ficció, poemaris i llibres de viatges; alguns dels
quals han estat traduïts a diversos idiomes, i d’altres han estat premiats amb l’Amat
Piniella i el Néstor Luján de novel•la històrica, l’Ernest Udina de periodisme, el Ramon
Muntaner de novel•la juvenil o els Jocs Florals de Barcelona, entre d’altres.
Col•laborador habitual a premsa, ràdio i televisió, és també professor a la Facultat de
Comunicació Blanquerna. Després d’El tant per cent (crims.cat n.º 10), Rafael Vallbona
torna amb Dits enganxosos, una novel•la on reapareix el seu personatge, en Pere Palau, amb una nova crònica del desencant periodístic.
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