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Moments estel·lars és el relat convincent de com uns
homes brillants i tenaços, però també somiadors, van
aconseguir assolir uns reptes impossibles que van impulsar
el país endavant. I és que cada un dels protagonistes
d’aquests cinc capítols de la nostra història ens fa venir
ganes de posar-nos drets, aplaudir amb admiració i
demanar a Joan Bosch més «Moments».
«L’he devorat.
La seva lectura, fresca, àgil i apassionant,
m’ha estat molt fàcil i reveladora.»
ANTONI DAURA, Llibreria Parcir
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«Ho van aconseguir
perquè no sabien
que era impossible.»

© Maria Dasca
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Moments estel·lars de Catalunya està evidentment
inspirat en els popularíssims Moments estel·lars de la
humanitat de l’escriptor austríac Stefan Zweig, però els
possibles paral·lelismes s’acaben aquí. De fet, els dos
llibres ni tan sols coincideixen en la intenció. Si Zweig va
voler capturar instants històrics de concentrat dramatisme,
les cinc històries de Joan Bosch encomanen entusiasme
i confiança en el poder de la tenacitat. Escrites amb
una extraordinària suggestió narrativa i amb vivacitat
novel·lística, la intriga ens empeny a llegir fins al final.
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JOAN BOSCH
Barcelona, 1971
Llicenciat en Ciències Físiques, sempre
ha estat vinculat al món de la indústria
a través d’empreses multinacionals. Va
treballar a Boston en una companyia de
biotecnologia en l’època del boom de les
puntcom. Ara ja fa anys que està establert
de nou a Barcelona, on ha continuat
conreant dues de les seves grans passions,
la literatura i la història.

La citació de la coberta «Ho van aconseguir perquè
no sabien que era impossible» s’atribueix tant a Jean
Cocteau com a Mark Twain.
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