
 

Jordi Cervera Nogués 

Jordi Cervera Nogués (Reus, 1959). Periodista, responsable 
del blog http://blogs.ccma.cat/jordicervera.php premi Vila 
de Martorell al millor blog en català, premi Blocs Catalunya 
al millor blog de Cultura i premi Vila de Lloret al millor blog 
sobre literatura. És autor de Serial Chicken, la primera 
novel·la d’Europa escrita a través de la xarxa Twitter dins la 
BCNegra 2010. 

 
Ha guanyat premis de periodisme com el Reus de 
Comunicació o el “Memorial Máximo Burxa” de Tarragona; 
de poesia com el Pere Badia de Torredembarra; el Miquel 
Martí i Pol de la UAB per Fluix Fluid o el Benet Ribas-Recull 

de Blanes per Tanta xerrameca cansa; de narrativa com el Pin i Soler de Tarragona per Dibuixos 
obscens, el Pere Calders de la UAB per Professions liberals; el Ferran Canyameres de Terrassa 
per Mosques que, a més va aconseguir el Premi a la Millor novel·la negra en català del grup Brigada 
21 i el Premi a la Millor novel·la negra en català pels lectors de la llibreria Negra y Criminal. L’any 
2009 va guanyar el prestigiós premi Edebé de literatura juvenil per la novel·la La mort a sis vint-i-
cinc que s’ha traduït al castellà a l’eusquera i al gallec i que ja porta dotze edicions i que té 
continuïtat amb La mort a dos-cents deu. 
 
Ha publicat, entre altres llibres, novel·les com Ànima de benzina, El triangle blau, Desig de foc (amb 
comentaris de Santi Santamaría) o La música del camaleons; llibres de poemes 
com Pintallavis, Como la vida misma (amb dibuixos de l’etòleg Jordi Sabaté Pi), Noli me tangere, 
Metrònom, Talaiot, Butte, gener a París o A Laura, potser i Vegetals; el monòleg teatral El mort i 
llibres infantils La capsa dels tresors amb Sebastià Serra, Llepafils amb Benjamí Tous o La pilota 
Japler. Ha publicat el primer llibre de poemes que s’ha escrit al voltant del restaurant el Bulli, amb 
pròleg de Ferran Adrià i la distòpia futurista “L’enigma Perucho”, un homenatge a l’escriptor i 
bibliòfil barceloní i al poder dels llibres. Acaba de guanyar el premi de narrativa marinera Vila de 
Cambrils amb el recull Aigua de mar” i publica la sèrie infantil El gat Roc amb il·lustracions de Núria 
Coll. 
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