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Setze històries peculiars i insòlites que 
tenen lloc al Martorell del segle XX 
 
 
L’obra és un recull d’històries presencials que Jordi Benavente ha anat 
recollint i que ara publica Zenobita edicions.  
 

Clicar la imatge  
 
 
 
 
La nit que van ploure bitllets i 
altres històries de Martorell 
 
 
Autor: Jordi Benavente 
 
Pàgines: 130 
Format:  15 x 21cm 
Tiratge: 1.000 exemplars 
PVP: 12 € 
ISBN: 978-84-92571-63-5 
 
 
 
 
 
 
 

L’obra narra històries de drama, passió, superació i heroisme que tenen lloc a Martorell 

i que l’autor ha escoltat “sense reserves, tot orelles, amb els ulls oberts i amb el boli, la 

llibreta i la gravadora encesa”. 

En total, catorze reportatges periodístics (publicats a l’Informador de Martorell o al 

Butlletí Municipal) i dos relats de ficció relacionats amb la història de Martorell, lloc 

d’on és l’autor. Entre aquestes narracions trobem el primer urbano del poble, un 

dibuixant que feia caricatures durant el franquisme, una dona processada per bruixeria, 

un assassí impassible i la nit que van ploure bitllets, entre d’altres. 

http://www.zenobitaedicions.com/�
http://www.zenobitaedicions.com/publicacio.php?op=10&id=128�
http://www.zenobitaedicions.com/autors.php?id=73
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A través de les pàgines d’aquest llibre, l’autor dóna veu les històries dels protagonistes i 

testimonis presencials que aporten pinzellades contextuals de la Inquisició, la Guerra 

Civil i la postguerra.  

Així doncs, Benavente, historiador i periodista, ha volgut desenterrar el passat amb 

aquestes setze històries, narrades d’una manera entretinguda, amena i interessant, que es 

remunten al segle XX, a excepció de la protagonista de “Martorell, 1619: procés per 

bruixeria”, que va viure en el segle XVII, i de les barraques de pagès de “Secrets de 

muntanya”, que se situen en el XIX. 

El llibre presenta relats plens de tendresa i intriga que faran que els lectors s’endinsin en 

les seves aventures com si estiguessin dins la història i, al mateix temps, coneguin les 

diferents situacions que van viure els seus protagonistes.  

A més, els martorellencs s’hi sentiran identificats, ja que poden conèixer els personatges 

de qui es parla o bé haver viscut alguns d’aquests episodis que han deixat una empremta 

especial en el territori on succeeixen.  
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