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L’autor 

Francesc Gisbert (Alcoi, 1976) és un reconegut autor de narrativa infantil i 
juvenil, amb més de 50 llibres publicats de tots els gèneres. La seua obra ha 
rebut distincions com el Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, el 
Premi Barcanova, el Premi Josep M. Folch i Torres o el Premi de Literatura 
Infantil Carmesina de la Safor, entre altres. També ha publicat novel·les per al 
públic adult, com ara Els lluitadors, Premi Enric Valor de Novel·la, Un món de 
bojos, Premi Ciutat de Sagunt o, recentment, Una vida per estimar, Premi 
Ciutat d'Elx. A més a més, col·labora habitualment en premsa, amb articles de 
divulgació cultural, i és autor de molts materials didàctics per a l'ensenyament 
de la llengua. 

 

L’obra 

Els pares d’Alícia l’envien a un campament perdut a la muntanya perquè no 
poden tindre’n cura durant l’estiu. Allí, la xiqueta coneixerà tres companys de 
tenda molt especials: Vladi, Anna i Lluís, a més d’Elionor. Amb ells compartirà 
l’aventura de descobrir què s’amaga al poble fantasma de Cova Negra. Una 
tomba misteriosa, una desaparició fa més de cinquanta anys, una mina 
abandonada, la llegenda d’un tresor de l’època dels àrabs, un castell, una 
residència d’ancians, un pou... I un munt de peripècies! 

5 x 5, que es publicarà en primavera amb el nom d’El campament d’Aniràs i no 
Tornaràs, és una novel·la breu que combina intriga i aventura. Un relat ple 
d’acció i misteri en què els protagonistes, que al principi no s’avenen, 
descobriran la importància de l’amistat i de la cooperació per a superar aquesta 
divertida aventura. 

 

Declaracions de l’autor 

 

«La novel·la és un homenatge als llibres de colla, però amb personatges amb 
molt de caràcter que no deixen indiferent el lector. Hi ha una trama detectivesca 
en la qual cada personatge haurà de traure el millor de si mateix. A la vegada, 
és una novel·la que ens parla d'història, d'amistat, d'ecologia i 
d'autosuperació». 



«Pretenia escriure una història que combinara l'aventura amb la investigació 
detectivesca, on els protagonistes foren cinc xiquets i xiquetes molt diferents 
entre sí. Al principi sembla que es passaran la història barallant-se, però a poc 
a poc, van descobrint el valor de l'amistat i de la cooperació». 


