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Gaspar Garín s’encarrega d’apujar i abaixar la barrera del Port Fòrum de la ciutat de Barcelona. És una
feina tranquil•la i li agrada el torn de nit. Per això li
criden l’atenció els moviments estranys que hi ha al
moll D i l’home amb la cicatriu al front que n’entra i
surt amb un tot terreny a altes hores de la matinada.
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Substàncies de submissió química, cobdícia i abús de
les persones més vulnerables acaben confluint en un
crim inimaginable. Jordi de Manuel ens ho exposa a La
barrera, una història poc corrent i que, de ben segur,
us posarà la pell de gallina.

Gaspar Garín s’encarrega d’apujar i abaixar la barrera del Port Fòrum de la ciutat de Barcelona. És
una feina tranquil•la i li agrada el torn de nit. Per això li criden l’atenció els moviments estranys que
hi ha al moll D i l’home amb la cicatriu al front que n’entra i surt amb un tot terreny a altes hores de
la matinada. Quan el company del torn de dia li explica que ha passejat una parella de mossos pel
port fent preguntes, no se sorprèn gens. Era d’esperar. A partir d’aquell moment, el vigilant estarà a
l’aguait, és evident que al moll D en passa alguna i fa molt mala espina.
El que no sap Gaspar Garín és que la caporal Lídia Sánchez i l’agent Pau Ribó treballen en l’Operació Amnèsia, que situa el Port Fòrum en l’eix calent i essencial del cas: substàncies de submissió
química, cobdícia i abús de les persones més vulnerables acaben confluint en un crim inimaginable. Jordi de Manuel ens ho exposa a La barrera, una història poc corrent i que, de ben segur, us
posarà la pell de gallina.
Jordi de Manuel (Barcelona, 1962) és doctor en Biologia i professor. Ha publicat reculls de contes i relats, així com diverses novel•les per a adults, infants i joves. És
creador de la saga de novel•les i narracions de l’inspector Marc Sergiot. Tres somnis blaus (2000, premi Valldaura), Cels taronges (2001, premi Ciutat de Mollerussa), Cabells porpres (2003, premi Pere Calders), L’olor de la pluja (2006), El raptor
de gnoms (2007), Mans lliures (2009, Premi Ictineu 2010), La mort del corredor de
fons (2013), Mans negres (2017) i Foc verd (2016), publicada a la col•lecció crims.
cat. A La barrera recupera la caporal Lídia Sánchez i l’agent Pau Ribó, mossos
d’esquadra que ja havien aparegut en altres novel•les. www.jordidemanuel.cat

