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El sindicalista Sisco Alemany és retratat inopor-
tunament mentre crema l’església de Sant Fèlix de 
Sabadell l’estiu de 1909. La publicació de la seva fo-
tografia a la premsa el condemna molt abans de ser 
jutjat. Més de cent anys més tard, un jove okupa és 
trobat mort en una caserna de la Guàrdia Civil aban-
donada. Què tenen en comú l’obrer i l’okupa sepa-
rats per un segle d’història? 

Impost de sang és una novel·la que transcorre en-
tre dues èpoques, la de principis del segle xx i l’actual, 
a la ciutat de Sabadell. El relat de les vicissituds d’un 
grup d’obrers del tèxtil durant la Setmana Tràgica 
s’entrellaça amb la vida del col·lectiu que okupa la 
caserna. Tot i la distància històrica, acabarem desco-
brint que les lluites i els anhels dels joves i la impunitat 
del poder no són tan diferents en una època i en l’altra.  

I si, contràriament al que pronosticava el poeta 
Miquel Martí i Pol, se’ns concedís un segon espai 
d’història per tornar al mateix minúscul territori 
per viure-la?
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E l Fil de la Història és una col·lecció de novel·la 
històrica que proposa un concepte innovador del 
gènere i de la seva relació amb el lector. Mitjançant 

notes de peu de pàgina interactives en format QR, el lector 
pot accedir a la documentació de primera mà que va utilit-
zar l’autor en elaborar l’obra. D’aquesta manera, cada llibre 
permet una doble lectura en paral·lel: la del relat de ficció 
i la de les seves bases documentals. Des de l’absolut respecte 
a l’autoria i al text literari, les signatures digitals faciliten 
que el lector interactuï amb l’obra i que intenti respondre 
aquelles preguntes que tots ens hem fet quan llegim novel·la 
històrica. Per exemple: on acaba el relat històric documentat 
i on comencen les llicències literàries? O, tot un clàssic:
i això, com ho saben?

El novel·lista E. M. Forster va escriure: «Una història [his-
tory] és: el rei va morir i després va morir la reina. Un relat 
[story] és: el rei va morir i després la reina va morir de 
tristesa». El Fil de la Història recull les característiques fun-
dacionals del gènere i les activa utilitzant les noves tecnolo-
gies. Atractiu literari i rigor documental: en definitiva, una 
fórmula nova i vella alhora, i, per tant, del tot imparable.

La primera col·lecció
de novel·la històrica amb
notes de peu de pàgina 
digitals

Agustí Alcoberro
Director de la col·lecció El Fil de la història

Agustí Alcoberro (Pals, 1958) és escriptor
i historiador. És professor d’Història Moderna 
a la Universitat de Barcelona i ha estat direc-
tor del Museu d’Història de Catalunya. Entre 
les seves novel·les destaca Retrat de Carme en 
penombra (Premi Sant Jordi 1988). Com a his-
toriador ha centrat la seva recerca en la guerra 
de Successió, amb obres com L’exili austri-
acista (1713-1747) (2002) i Barcelona 1714. 
Els gravats de la guerra de Successió (2013). 
Ha dirigit un gran nombre de projectes de 
divulgació històrica en els àmbits de l’edició, 
l’ensenyament, la museografia i els mitjans de 
comunicació, i també hi ha col·laborat.
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IMMA CABRÉ HOMET va néixer 
a Sabadell el 1965. És periodista, es-
criptora i mare. Ha obtingut diver-
sos premis literaris, entre els quals, 
les Homilies d’Organyà per El llegat 
de les neandertals (2012), el Gregal 
de novel·la històrica per Els senyors 
del poder (2013), el Premi Helena 
Jubany de narració curta pel re-
cull de contes Gotes que vessen gots 
(2013), el Premi Ferran Canyameres 
de narracions curtes d’Òmnium 
Cultural per Obsessives i perverses 
(2016) i el Certamen Literari de Sant 
Andreu de la Barca pel microrelat 
Aniversari en família (2020).  


