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«Me van robar, me van intentar matar,
i encara sóc jo lo cabrón!
Només em queda una solució: morir matant!»
Tretze veïns, amos d’una muntanya. Al poble de Tor, tocant a Andorra.
Poderosos que s’enfronten. Interessos, contraban, l’orgull de la força.
Estranys assassinats i sentències que fan créixer la crispació.
Carles Porta ha investigat la història de Tor, la muntanya maleïda. Hi va
anar, la primera vegada, per fer un 30 Minuts per a TV3. I va quedar atrapat.
Durant vuit anys ha tornat repetidament a Tor, per parlar llargament amb
uns personatges difícils, plens d’odi, de por i de secrets.
Les escenes més tenses i també les més grotesques, retrats de personatges
que impressionen per la seva ràbia encesa. Els lectors devoraran aquestes
pàgines amb la passió i l’avidesa que desperten les grans històries.
Porta practica alguns principis del bon periodisme:
l’atreviment, el risc, la tenacitat, la sort, l’humor i la passió.
Llàtzer Moix, La Vanguardia, 2005
Literatura o periodisme? Quina tonteria!
Reportatge de gran categoria.
Joan de Sagarra, La Vanguardia, 2005

255
www.lacampanaeditorial.com

Tor.indd 1

Tor

L’amiga Genial
Elena Ferrante

Tretze cases i tres morts
Carles Porta

374

© DEFOTO

Últims títols d’Edicions La Campana

Carles
Porta

Tor

Tretze cases i tres morts

Carles Porta i Gaset
Vila-sana, Pla d’Urgell, 1963. Després de fer de
periodista al diari Segre i a TV3, on va formar part de
l’equip de reporters del 30 Minuts i va ser director
d’Efecte Mirall, el 2005 va irrompre al panorama literari
català i al reportatge literari amb el llibre TOR, tretze
cases i tres morts. Tant pel que fa a la crítica –«el nostre
Truman Capote», van arribar a escriure– com pel que fa
als lectors –amb més de 50.000 llibres venuts–, TOR es
va convertir en tot un fenomen i va ser traduït al castellà
(Anagrama, 2006) i a l’alemany (Berlin Verlag, 2007).
Ha publicat El club dels perfectes (La Campana,
2010) –premi Pere Quart d’Humor i Sàtira– i Fago en
català i castellà (La Campana 2012), que va rebre el
premi Huertas Clavería. Més recentment ha escrit títols
com L’amic president (La Campana, 2016) o Li deien pare
(Pòrtic/Península, 2016), premi Godó de Reporterisme.
El 2005 Carles Porta va crear una productora
audiovisual que ha fet programes com Picalletres o
Bocamoll, nombrosos reportatges, la pel·lícula Segon
Origen i la sèrie en format podcast Le llamaban padre.
Tant en l’una com de l’altra, Carles Porta ha fet també
de guionista i director. Actualment treballa en una sèrie
de no ficció del seu mític llibre TOR.
Foto contracoberta: © Oriol Riart
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