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L’autor:  
 

Andreu Claret i Serra va néixer a Acs, Sabartès (França) el 26 d'agost de 1946. És fill de Maria Serra 
i Clotet i Andreu Claret i Casadessús, un polític català, fundador d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, que va ser refugiat a Andorra on era conegut com ‘l'Home de les neus’.  
 
Va estudiar el batxillerat a França, abans de tornar a Catalunya amb la família. Va cursar estudis 
d'Arquitectura i Economia a la Universitat de Barcelona. En ser expulsat de la universitat per dos 
anys, es va llicenciar en periodisme estudiant a l'Escola de Periodisme de l'Església de Barcelona 
(CIC). 
 
Va començar a treballar al diari Tarrasa Información i al gabinet de comunicació del Cercle 
d’Economia. Va ser delegat del setmanari Cambio16 a Catalunya de 1973 fins a 1977, quan el van 
expulsar per denunciar la censura d’una entrevista que havia fet a Lluís María Xirinacs.                                 
Fou un dels promotors de l'Agència Popular Informativa (API), clandestina, que informava de les 
activitats de l'oposició antifranquista catalana. Va ser redactor del setmanari Mundo i sotsdirector 
del setmanari La Calle, editat a Madrid, de 1978 a 1980. 
 
Després d'una anys dedicat a la política, va tornar al periodisme com a delegat de l'Agència EFE a 
l'Àfrica subsahariana i, posteriorment, com a director d'aquesta Agència a Centroamèrica i a 
Catalunya. Ha estat col·laborador regular d'El matí de Catalunya Ràdio, i dels diaris                                              
La Vanguardia i Avui. Actualment, col·labora a El Periódico. 
 
Militant del PSUC des de l'any 1963, va ser detingut en dues ocasions i empresonat a la Model de 
Barcelona durant tres mesos. Va participar activament en els moviments socials antifranquistes i 
en les activitats de l'Assemblea de Catalunya. Nomenat membre del Comitè Central del PSUC l'any 
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1977, va ser elegit secretari polític del Comitè de Barcelona. Va ser director del setmanari Treball, 
òrgan del PSUC, i de la revista teòrica del partit, Nous Horitzons. Va ser membre de la direcció del 
Partit Comunista d’Espanya, des del 1983 fins al 1986 en què va deixar tota activitat política per 
tornar al periodisme. 
 
L'any 2000 va ser anomenat director general de l'Institut Català de la Mediterrània (ICM).                              
Sota el seu mandat, l'ICM es va transformar en Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed),                        
un consorci participat per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri 
d'Afers Exteriors del govern espanyol. Va dirigir la revista Afkar-Ideas, dedicada al Magrib i l'Anuari 
de la Mediterrània, publicats per l'IEMed. L'any 2008 va ocupar  la plaça de director executiu de la 
Fundació Euromediterrània Anna Lindh, una institució de la Unió per la Mediterrània participada 
per 42 països i creada per promoure el diàleg intercultural a la Mediterrània. Va dirigir aquesta 
institució, amb seu a Alexandria (Egipte), fins l’any 2015. 
 

Obres de ficció:  
 

• 2008  El secret del brigadista, Columna, Barcelona. 

• 2017 Venjança, Columna, Barcelona. 
 

(Les dues han estat traduïdes al castellà) 

 

L’obra: 
 

El 1938, un brigadista nord-americà desapareix durant la batalla de l'Ebre, 

prop de la Fatarella. Setanta anys després, la Barbara Stein, la seva néta, 

hi viatja per descobrir les circumstàncies de la seva mort. El seu propòsit 

s'estronca a causa d'un misteriós assassinat en què es veu involucrada, i 

que activa records traumàtics de la República --com la mort de 34 

camperols per milícies anarquistes--, la guerra civil i la repressió 

franquista. En enfrontar-se a aquesta situació, la Barbara descobrirà la 

fascinadora història d'amistat, intriga i traïció que va viure el seu avi en 

companyia d'un nen de la Fatarella. 

Per saber-ne més: 
 

• Els fets de la Fatarella a la Viquipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Fets_de_la_Fatarella  
 

• Un article de l'autor sobre els fets de la Fatarella: 
https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20170120/fatarella-als-fets-maig-per-andreu-
claret-5753607  

 

• Una entrevista amb l'autor: https://www.europapress.es/cultura/noticia-andreu-claret-
recupera-hechos-fatarella-novela-memoria-historica-amistad-20080407154641.html  

 

• Una altra entrevista, aquest cop a tv3: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-
324/entrevista-a-andreu-claret-escriptor-periodista-i-analista-
internacional/video/5571632/  


