DOSSIER DE PREMSA
El nou volum de relats de Marta
Romagosa, una de les veus més
genuïnes del relat en català.

L’OBRA
La Polaroid i altres relats és un recull de tretze històries entrellaçades les unes amb les altres a través de personatges tan normals com especials que
parlen de l’excepcionalitat de les coses quotidianes
i de la universalitat de la intimitat. Contes curts i
intensos que no deixaran cap lector indiferent, sagetes que arriben directes al cor per despertar tots
els sentits.
Després de l’èxit de Tots els noms del desig i de
22 homes i un desig, Marta Romagosa torna a
la narrativa catalana amb una nova selecció de
relats intimistes, escrits per ser explicats, quasi
sempre amb una sorpresa argum ental i amb la
particular veu narrativa de l’autora.
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L’AUTORA
Marta Romagosa (Cornellà de Llobregat, 1967)
és periodista i treballa a Catalunya Ràdio des de
l’any 1991. És una de les veus que ha explicat més
notícies, que ha fet més entrevistes i que probablement heu vist en més reportatges de TV3.
Ha estat editora del Catalunya Matí, del Catalunya Vespre i de l’informatiu del migdia, cap de
Cultura dels Serveis Informatius, realitzadora de
programes com El Mirall o l’Opció personal. Ha
format part de l’equip d’El matí de Catalunya Ràdio i actualment presenta cada dia les notícies a
Catalunya Informació. L’any 2011 va rebre el premi
Ràdio Associació de Catalunya a la millor professional. El 2016 es va estrenar amb èxit en la ficció
amb el volum de relats Tots els noms del desig, on
fabulava els desitjos de vint-i-dues dones. El va
seguir 22 homes i un desig, on el gènere masculí
era el protagonista.
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