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Silvestre Vilaplana ha rebut nombrosos premis,
com Alfons el Magnànim, Ciutat d’Alzira o Valencia Negra.
Al setembre, Crims.cat complirà 5 anys i 25 títols

Després de la guerra civil, i en un petit indret del País Valencià, cinc homes són salvatgement executats una nit i soterrats en una fossa comuna. Ningú no sap el parador concret dels cossos fins
que, setanta anys després, l’arqueòloga Júlia Ardid i el seu jove equip intentaran descobrir on són
els cadàvers i qui va assassinar aquells homes per tal de fer justícia i treure a la llum les seves restes.
A les extremes dificultats d’iniciar l’excavació s’hi afegiran coaccions de tota mena: des de polítics i
eclesiàstics interessats en mirar cap a l’altra banda fins a ferides familiars mal tancades que ressorgeixen de l’oblit. I és que ja se sap: tot mort té una història al darrere que potser a algú no li interessa
gaire desvetllar, i ni molt menys saber d’on venim i desenterrar el passat. I més quan resulta que la
fossa no conté només els cadàvers dels cinc homes. Hi ha una sorpresa terrible amagada sota terra
que ho canviarà tot.
Silvestre Vilaplana (Alcoi, 1969). Llicenciat en Filologia Catalana i professor de secundària.
Ha conreat la poesia, l’assaig i la narrativa per a adults i per a joves. Ha guanyat nombrosos
premis com el Premi Nacional de Poesia Miguel Hernández, el Premi Miquel Martí i Pol, o el
Premi Ciutat d’Alzira. En narrativa per a joves ha publicat nombroses obres com La mirada
d’Al-Azraq, Els dimonis de Pandora, Les urpes del diable, Les cendres del cavaller (Premi de
la Crítica Serra d’Or), La frontera negra, Resurrecció (Premi Crítica Samaruc 2012) o La mèdium. També en literatura per a adults, L’estany de foc (Premi Blai Bellver), El quadern de les
vides perdudes (Premi Alfons el Magnànim), Un sepulcre de lletres minúscules (Premi Millor
Novel•la València Negra 2016). Amb Els ossos soterrats va guanyar el III Premi Memorial
Agustí Vehí-Vila de Tiana de Novel•la Negra l’any 2015. Algunes de les seues obres han estat
traduïdes al castellà.

