
Joaquim Brustenga i Etxauri 

 
Joaquim 

Brustenga i 

Etxauri (Santa Eulàlia de Ronçana, 6 de gener de 1951) és un advocat, 
escriptor, poeta visual  i polític català.  
Va néixer la matinada del dia de Reis del 1951. Està casat, té tres fills i tres 

nets. Es va dedicar durant uns anys a la política havent ocupat diversos 

càrrecs públics de responsabilitat, entre els quals, l’alcaldia del seu poble. 

Ha participat en prop de quaranta exposicions col·lectives de poesia visual 

arreu de l’estat espanyol, Andorra, França i Itàlia. Ha publicat el llibre Veure 

o mirar (Tabelaria Edicions, 2008) i figura en nombroses antologies de 

poesia visual. Les més recents:...xyzA-Cdef... Poesia visual argentina i 

catalana (Ediciones Tiempo sur, Argentina i Pont del Petroli, Catalunya, 

2019) i Poéticas experimantales catalanas. Estudio y antología (Ediciones 

del Lirio, México, 2019). 

Els anys 1975 i 1976 va organitzar les Mostres Obertes de Poesia de la 

Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, que van ser promocionades 

amb els cartells que de manera desinteressada van realitzar expressament 

els artistes Joan Pere Viladecans i Joan Hernàndez-Pijuan, respectivament. 
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Activisme polític 

A les eleccions municipals del 2003 es va presentar com a independent en 

el número 3 de la llista de Convergència i Unió del seu poble, Santa Eulàlia 

de Ronçana, i va entrar com a regidor a l'oposició. A les eleccions municipals 

del 2007 i ja com a militant de Convergència Democràtica de Catalunya, va 

encapçalar la llista de CiU i va guanyar les eleccions en vots i regidors, però 

un pacte entre els grups d'Independents-ERC i PSC va donar l'alcaldia als 

republicans. En les eleccions del 2011 va tornar a encapçalar la llista de CiU 

i aquest cop va poder accedir a l'alcaldia. Durant aquest mandat, va ser 

vicepresident de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, vicepresident del 

Consorci de Residus del Vallès Oriental, membre del consell executiu del 

Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, conseller comarcal i 

portaveu de CiU i, finalment, membre del consell executiu de Convergència 

Democràtica de Catalunya al Vallès Oriental. A les eleccions municipals del 

2015 ja no es va tornar a presentar. 
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Va ser alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana entre 2011 i 2015.[1] Foren 

alcaldes de Santa Eulàlia el seu cosí Francesc Brustenga i Galceran (entre 

1973-79 i 1983-87), el seu oncle Josep Brustenga i Oller (entre 1930 i 1934) 

i el seu avi Francesc Brustenga i Màrgens (entre 1904 i 1909). Altres 

avantpassats també foren alcaldes de Santa Eulàlia i batlles de la Baronia 

de Montbui durant els segles XVIII i XIX 
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Publicacions 

 

Poesia visual Veure o mirar, Tabelària Edicions, 2008 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Poesia satírica  
 

 Versos impertinents, Edicions Pont del Petroli, 2018 

  

 Recull de 125 poemes satírics de sis versos  cada  un, en format pentasíl·lab i 
rima assonant. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Contes per a adults  
 

 

 

 

 Roba estesa, Editorial Alpina, 2015 
 
 Recull de 31 contes per a adults. Pròleg de Vicenç 
 Villatoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 Fer safareig, Editorial Alpina, 2018 
 

 

Deu minuts, Premi de novel·la curta “Manuel 
Cerqueda 

Escaler” 2018, de la XLI edició de la Nit 
Literària Andorrana, dotat per Andbank 

 

 

 Ciutadella i altres contes, antologia de 
finalistes del Premi Emili Teixidor 1996. La 
Busca Edicions 

 La dona del quadre i 11 contes 
més, antologia de finalistes del Premi Victor 
Mora de narrativa breu 2015. La Busca 
Edicions. 

 



 

 

  

 L'ombra del capità, Pagès Editors, 2020. 
Premi Fiter i Rossell 2019, convocat pel 
Cercle de les Arts i les Lletres i dotat pel 
govern d’Andorra.  

 

 

 

 

 

Articles d’opinió 

 Col·labora habitualment amb articles d'opinió a la premsa comarcal 

 

 

 

 

 

 

Premis  

 Accèssit al Premi Martí Dot de poesia. 1974 

 Finalista del Premi de contes Emili Teixidor. 1996 

 Finalista del Premi de contes Victor Mora. 2015 

 Premi Manel Cerqueda Escaler de novel·la curta. Andorra. 2018 



 Una novel·la sobre el tràfic d’esclaus, 

guanyadora del Fiter i Rossell 
 Joaquim Brustenga s’endú el premi més destacat de la 42a Nit Literària 

amb l’obra ‘L’ombra del capità’ 
 A. S. 

 LA MASSANA. L'escriptor català Joaquim Brustenga de Santa Eulàlia de 

Ronçana ha guanyat el premi Fiter i Rosell de novel·la, el guardó més destacat 

de la 42a Nit Literària Andorrana i que concedeix el ministeri de Cultura amb 

una dotació econòmica de 10.000 euros. Brustenga ha estat guardonat per l'obra 

'L'ombra del capità', una novel·la que vol posar de manifest la història de la 

pràctica de l'esclavatge que es va viure fa molts anys a Catalunya i amb la qual 

"grans fortunes actuals provenen d'aquí", ha declarat Brustenga. La novel·la 

explica la història d'un jove català que viatja a Cuba gràcies a una beca. Un cop 

allà, descobreix que molta gent autòctona de l'illa porta el seu cognom i 

comença investigar, i descobreix un diari que explica les històries, durant dos 

mesos, d'un vaixell que feia tràfic d'esclaus, i que era un d'un avantpassat seu. 

L'autor explica que el protagonista "viu la culpa del seu avantpassat" llegint el 

diari. 

  

 Aquesta és la segona novel·la que ha escrit Brustenga d'un total de cinc en els 

darrers dos anys, quan va decidir endinsar-se en el món del gènere. "Sempre he 

escrit poesia, i quan em vaig retirar de l'advocacia, vaig decidir endinsar-me en 

aquest món el qual era una temptació" i també "m'imposava respecte", ha 

explicat l'autor, qui amb aquest premi d'aquest dijous, ja ha rebut dos guardons 

amb les seves dues primeres novel·les, ja que l'any passat va rebre el premi de 

novel·la curta. "Reconeixements d'aquest tipus són un estímul i una injecció 

per continuar escrivint", ha indicat. 

  

 Brustenga, juntament amb la resta de guanyadors de la Nit Literària, així com 

amb personalitats polítiques del país, ha rebut el guardó durant l'acte celebrat 

aquest dijous al vespre a l'hotel Sant Gothard de la Massana, i que organitza 

cada any el Cercle de les Arts i de les Lletres. 

  

 Crèdit Andorrà ha concedit dos premis dins aquesta Nit Literària. Per una 

banda, el Grandalla de poesia, dotat amb 3.500 euros, que ha estat adjudicat a 

'A l'ombra de les paraules', escrit per Aureli Trujillo, de Tarragona. Un recull 

de poemes que forma un conjunt d'imatges suggeridores, de sensacions i 

sentiments ordits en harmonia. "És un recorregut pel temps en què transcorre 



la nostra existència, per la memòria que sustenta aquest temps", ha explicat 

Trujillo. 

 Premi Fiter i Rossell de novel·la. Andorra. 2019 

  
 L’ombra del capità a Vilanova i a Matanzas, Cuba 
 Teresa Costa-Gramunt 
  Vilanova i la Geltrú, 27-07-2020  
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 Amb L’ombra del capità (Pagès editors), Joaquim Brustenga (Santa 

Eulàlia de Ronçana, 1951) va obtenir el Premi Fiter i Rossell de novel·la 

2019. 

 Dividida en tres capítols en els quals es creen les bones dosis d’enjòlit 

necessàries per quedar atrapat en la lectura, a L’òmbra del capità 

Joaquim Brustenga hi va desplegant amb habilitat narrativa els 

inconfessables secrets d’una família amb possibles de Vilanova i la 

Geltrú, descendent d’un ric indià que a començaments del segle XIX 

comerciava amb Cuba tot exportant vins i destil·lats i important cotó i 

sucre. 



 Però a vegades els viatges són d’anada i 

de tornada, ja que l’últim descendent 

d’aquesta família acomodada, Lluís Ginebró, 

havent estudiat medicina tropical a la 

universitat de Barcelona obté una beca per 

fer investigació mèdica a la universitat de 

l’Havana. I contra l’opinió de la família viatja 

a Cuba sense sospitar que aquesta estada a 

l’illa caribenya li canviarà la vida. Per 

sorpresa seva a Matanzas coneix una família 

de mestissos cubans, els Ginebró, que 

descendeixen del seu mateix avantpassat, 

Jaume Ginebró. L’avantpassat comú es va 

fer molt ric, però no només amb el comerç 

sinó com a negrer: el seu bergantí, el Virgen de las Nieves, transportava 

negres de les costes africanes per trasplantar-los com a esclaus a Cuba. 

El lector en sap els detalls, cruels i escabrosos, a través de la transcripció 

del diari d’a bord que el capità Jaume Ginebró escriu per a ell mateix i 

que conserva la seva família cubana. 

 Jaume Ginebró, bon pare de família que té una estàtua de bronze a la 

Plaça de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú perquè ha estat molt 

generós amb la seva vila nadiua, és una mala peça que no tem llançar al 

mar qui com a futur esclau ja no serveixi per vendre’l a bon preu, o matar 

qualsevol dels seus mariners o mossos que s’interposin a les seves 

ordres. 

 A L’ombra del capità, de Joaquim Brustenga, hi trobem una història de 

ficció molt ben construïda sobre el comerç d’esclaus per part dels 

negrers. N’hi va haver de catalans, és clar. Per tant, el capità Ginebró, 

que els venia a Matanzas, és un arquetip d’aquest negrer que en el seu 

deliri encara creu que fa un bé a la civilització i al progrés d’Amèrica. La 

psicologia dels negrers, així com la psicologia dels negres procedents 

de diverses nacions africanes, està molt ben estudiada per Fernando 

Ortiz al seu llibre Los negros esclavos (Editorial de las Ciencias sociales, 



1996) i que jo vaig adquirir en el nostre viatge a Cuba l’any 1998. Ortiz, 

que va signar aquest llibre l’any 1916, va ser pioner en l’estudi de les 

societats negres de Cuba, els seus treballs antropològics són de 

referència. «Cuando se compraba o vendía un esclavo, negro de nación, 

no era igual psicológicamente para el comprador un lucumí que 

un congo o un mandinga. Hasta hubo ciertos países de los cuales no era 

lícito traer esclavos a América, como los yolofes, por ser levantiscos y 

de caràcter nada dócil». 

 Una dada a tenir en compte... Faci, doncs, atenció el lector, la lectora 

de L’ombra del capità, de Joaquim Brustenga, una ombra ben allargada 

i que tanta mala consciència crea en el descendent del capità, el jove 

Lluís Ginebró, i que tan bé està dibuixada en el diari d’a bord de 

l’avantpassat. En la seva lectura els lectors trobaran la doble personalitat 

del protagonista Jaume Ginebró: el pare de família i el prohom que fa 

construir escoles a la seva ciutat natal, i el malànima que amb tota mena 

d’arguments justifica les seves accions execrables i sempre donant les 

gràcies a la Marededéu de les Neus que el protegeix. En cap viatge no 

descuida portar un capellà a bord del seu bergantí que digui les misses 

dominicals, resi quan tronen les tempestes i trobi l’ocasió d’enfadar-se 

quan aquest té algun gest pietós inconvenient per als seus interessos.  

 Situem-nos en la Història: així anaven les coses en aquell temps. Per 

aquest motiu, la Tania, descendent mulata del capità Ginebró a 

Matanzas, diu al descendent vilanoví: «Estàs preocupat per la vergonya 

que puguin passar els teus pares, quan ells deuen ser unes bellíssimes 

persones que, igual que tu, sou aliens a la maldat d’un avantpassat que 

es va comportar com un canalla. Has de tenir molt clar que vosaltres no 

sou els criminals. A la meva família mai hem amagat aquesta història, 

mai. És més, hem volgut que se sabés per a vergonya d’aquell infame i 

anem amb el cap ben alt. Condemnem les maldats comeses fa dos-

cents anys per un avantpassat, però no consentim que a nosaltres ningú 

ens retregui res perquè res de dolent hem fet». 

 Els pecats dels avantpassats sempre haurien de ser coneguts pels 

descendents justament perquè no siguin ni justificats ni repetits. Aquesta 



és la reflexió moral de L’ombra del capità, de Joaquim Brustenga, i val 

per a totes i cadascuna de les canallades, barbaritats i actes criminals 

comesos en la història de la humanitat. 

 https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/90032/lombra-del-capita-a-vilanova-i-a-matanzas-cuba.html 

 

 ENTREVISTES 

 “Començar a escriure de gran fa difícil 

que l'editor aposti per tu” 
 Acaba d’endur-se el premi gros de la Nit Literària, amb una novel·la que s’endinsa en la 

foscor del tràfic d’esclaus, que és a l’origen de moltes fortunes catalanes, assegura 
 Alba Doral 

 Andorra la Vella, 19/11/2019 

  

 Joaquim Brustenga (Barcelona, 1951) va dedicar la vida professional a 
l’advocacia. Un cop retirat va tenir temps per conrear la seva autèntica passió, 
l’escriptura. Tocat pel dit de la fortuna, perquè les dues primeres novel·les 
sortides de les seves mans han estat guardonades a la Nit Literària. L’any 
passat va rebre el premi Manuel Cerqueda de novel·la curta amb Deu minuts, 
que situa al Chicago dels anys trenta. Enguany s’ha fet amb el Fiter i Rossell 
amb L’ombra del capità, relat sobre el tràfic d’esclaus com a origen de moltes 
grans fortunes a Catalunya. 

 Per què aquest tema? 
 Bé, no hi ha cap motiu especial, simplement és un tema que m’interessava, 

que és poc conegut, quan es tracta d’una activitat molt freqüent fa dos-cents 
anys. De fet gran part de les fortunes catalanes actuals provenen d’aquí. 

 Serà polèmica? 

 No ho crec. Vaja, era una pràctica habitual i fins i tot legal fins a un cert 
moment: es va prohibir el tràfic d’esclaus però no la tinença. Estem parlant de 
principis del segle XIX, molt al principi. Però es va produir l’efecte contrari al 
desitjat: es va convertir en una activitat de risc però més lucratiu. La marina 
reial anglesa feia de policia marítima i els traficants, quan els veien, llençaven 
la càrrega al mar, els esclaus, perquè no els confisquessin el vaixell. I jutjaven 
la tripulació i normalment penjaven el capità. 

 Tremendo. 

https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/90032/lombra-del-capita-a-vilanova-i-a-matanzas-cuba.html
https://www.diariandorra.ad/tags/autors/alba_doral.html


 Horrorós. Penseu que els transportaven en un bergantí, que és petit, i 200 o 
250 esclaus. Els despullaven i passaven la travessa estirats uns damunt dels 
altres en una mena de prestatges. A penes sortien un cop al dia. I allà feien les 
necessitats, o vomitaven perquè no estaven avesats al mar. Ni sabien el que 
era un vaixell, ni l’home blanc. 

 Miri, els temps no han canviat: recorda aquesta gent morta a 
l’interior d’un camió? 

 I tant! Això és l’esclavatge del segle XXI. És que la malícia de l’home... 

 Anem a la ficció. 
 La novel·la és la lectura del diari de bord d’un d’aquests capitans, Jaume 

Ginebró, de Vilanova i la Geltrú. La lectura la fa un descendent, actual, un noi 
de bona família. Sabien que l’avantpassat comerciava amb Cuba, però 
pensaven en vi, sucre i cotó, no en éssers humans. El dia que el jove obté una 
beca per anar a L’Havana li presenten una noia cubana, negra, que es diu com 
ell, Ginebró. Descobreix que, efectivament, venen del mateix avantpassat. I a 
Cuba guarden els quaderns dels viatges. 

 I aquest quadern és el que lliga tota la trama. 
 Es va llegint el dia a dia de la travessa durant dos mesos; hi ha motins, 

violència, abordatges... Amb una tripulació que són gent sense escrúpols i els 
altres, uns xais. Tota la lectura afecta el protagonista: se li creen dubtes, es 
referma en conviccions i tem com s’ho prendrà la família. Aquí ve una sorpresa 
final, que és el que a mi m’agrada per a les meves novel·les. 

 Quines expectatives té, amb el premi, i la publicació per part de 
Pagès? 

 Dona més visibilitat, per descomptat. Ajuda que se’m conegui. El meu 
hàndicap és que he començat a escriure novel·les molt tard –abans havia fet 
contes, poesia, articles en premsa– i és difícil que un editor aposti per mi, 
perquè no hi ha una producció futura... no hi ha temps material. Pagès és prou 
solvent i coneguda. Així que molt bé. 

 M’ha sorprès amb això. 
 Home, un editor inverteix en un autor, sense saber quina sortida tindrà el 

llibre. Així que penso que busca autors que tinguin un recorregut llarg per 
escriure més i donar més possibilitats de negoci. En un autor jubilat, gran, 
aquest recorregut s’escurça. Bé, això és el que jo penso. 

 

 



 Joaquim Brustenga-Etxauri 
 Teresa Costa-Gramunt 
 Vilanova i la Geltrú, 24-01-2017 
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 Amb Roba estesa (Marcòlic-Editorial 

Alpina), Joaquim Brustenga-Etxauri s’ha 

estrenat com a contista després d’una llarga i 

fructífera trajectòria en el camp de la poesia 

visual. Una mostra escollida de les seves 

creacions poètico-visuals va ser publicada anys 

enrere, el 2008, amb el títol ben significatiu 

de Veure o mirar (Tabelaria edicions). 

 Vaig conèixer Joaquim Brustenga-Etxauri 

l’any 1976. Brustenga va ser l’organitzador de 

les dues Mostres Obertes de Poesia que es van 

realitzar a la Facultat de Dret. Crec recordar que 

vaig llegir a La Vanguardia la invitació a 

participar-hi i m’hi vaig presentar. Vaig trobar-

me amb una persona atenta, cordialíssima; de 

seguida vam fer amistat tot parlant de poesia. 

Tant és així que al cap de pocs dies em va 

convidar a una trobada amb una colla d’amics lletraferits com ell. El dia assenyalat 

em va trucar per telèfon i em va dir que no em podria passar a recollir amb el cotxe 

tal com havíem quedat i que ho faria un membre del grup. Aquest amic ho seria 

durant molt de temps, ja que vam estar casats setze anys i és el pare dels meus 

fills. La trobada d’enamorats de les lletres, a la qual seguirien moltes d’altres, era a 

casa de Núria Soldevila, una de les filles de l’escriptor Carles Soldevila. 

 Joaquim Brustenga-Etxauri sempre ha escrit contes, tot i que s’ha fet un nom com 

a poeta visual. En la primera de les mostres poètiques que va organitzar, la del 

1975, va conèixer tres grans figures del gènere de la poesia visual: Joan Brossa, 

Guillem Viladot i Josep Iglésias del Marquet. Li van deixar una petja profunda: Va 

ser molt gran l’empremta que em varen deixar cada un d’ells i des d’aleshores no 

he parat de construir poemes visuals, imatges per mirar, més enllà de veure. 

 No resisteixo dir en aquest comentari que vaig ser amiga de Guillem Viladot des 

del 1992, l’any en què el vaig conèixer, fins que va morir, l’any 1999. Així és com la 

poesia, la visual i la discursiva, tal com distingia Guillem Viladot que les va practicar 

totes dues, lliga amistats i complicitats literàries. 

 Els contes de Roba estesa haurien plagut a Guillem Viladot, amic com Joaquim 

Brustenga-Etxauri de les paradoxes i dels girs inesperats en el desenllaç dels 



textos, aspecte que posa de relleu el prologuista d’aquest recull, Vicenç Villatoro. 

Com en els poemes visuals, també els contes de Quim Brustenga, com es fa dir en 

aquest llibre d’estrena, provoquen sorpresa, i és que no sempre el que es veu o es 

manifesta és el que és en realitat. Hi ha molt de truc, o de màgia, com li agradava 

a Joan Brossa, en els poemes visuals de Brustenga i que ara es troba verbalitzada 

en aquests contes on les aparences sovint enganyen. 

 En aquest recull de trenta-un contes curts s’hi aplega un ventall acolorit d’històries 

quotidianes que en el moment de cloure-les, de tancar el cercle del relat que sovint 

presenta un ritme de in crescendo, provoquen sorpresa, desconcert, estupefacció, 

estranyesa, però també admiració i meravella. Res que no es pugui donar en la 

vida de cada dia, però que en aquests contes, gràcies a l’habilitat discursiva de 

Brustenga, xoca al lector, en aquest cas, la lectora, fins a commoure-la, fer-li 

exclamar per dins: renoi!, o fer-li obrir els ulls com unes taronges. 

 Molta roba estesa, doncs, en aquestes narracions mínimes plenes d’enjòlit, molt 

de misteri rere fets i paraules. I és que la vida –la literatura sempre n’és un mirall- 

dona voltes i més voltes sobre el mateix eix fins que no es produeix un salt fora de 

la roda i trenca el ritme de la sínia amb una paradoxa que irromp en el discurs lineal, 

lògic, i situa el discurs en una altra dimensió en la qual precisament no hi ha discurs 

sinó com una mena d’il·luminació de la realitat des d’una altra òptica. Situar en 

aquesta altra dimensió-visió de la realitat és un dels patrimonis de la poesia visual. 

Ara, amb Roba estesa ho és també d’aquestes píndoles verbals, de narrativa 

mínima, fruit de la imaginació expressiva de Joaquim Brustenga-Etxauri.  

 

 

 

 

 

 


