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Universos és un relat íntim que conta la 
història d’una colla de joves a l’institut 
de secundària amb unes complicades re-
lacions personals, com ha de ser a eixa 
edat, i com aquestes relacions condicio-
nen la seua edat adulta més enllà del que 
seria desitjable . Com va ser la teua èpo-
ca a l’institut? Com eren les històries que 
vas viure allà? També portaves un diari? 
Recordes amb qui somniaves de jove? Al 

llibre s’explica la retrobada d’aquesta colla en la maduresa 
i com es desencadena un fet tràgic predestinat des del pri-
mer capítol. Per als personatges d ‘“universos” és més impor-
tant el viatge que el final. Un viatge trufat, també, de bones 
cançons … El llibre va estar escrit en gran parte durant l’es-
tiu de 2019 en estreta col·laboració amb un grup de persones 
lectores voluntàries que anaven comentant cada capítol se-
gons s’escrivia. Amb els seus comentaris i suggeriments el 
relat va créixer i es va anar adaptant no sols a la imaginació 
de l’autor sinó també a la de tota la colla col·laborativa.
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David Oliver (1970) és 
cap d’equip de vendes, va 
néixer i viu a Carcaixent. 
La seua passió és inven-
tar històries, ha participat 
en obres col·lectives com 
el projecte Històries Veï-
nals amb els relats curts 
conjunts “Com hi ha món” 
i “L’altra”, una història en 
“Impostures” i un relat en 
la recopilació “Micro-relats 
per la igualtat”. És autor 
també del bloc Fantasia i Erotisme (www.atreviments.blogspot.com) on 
hi ha escrits curts que li permeten interactuar amb lectores i lectors. Al-
tres llibres de David són “Maduresa”, “Cremallera”, “Alícia” i “Firenze”. 
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EL PETIT EDITOR som una editorial independent valenciana que cerca la 
multidisciplinaritat dels textos literaris.

Vam nàixer en 2014 i des de llavors, el nostres llibres sempre volen anar 
més enllà del paper. Arran dels que hem publicat han nascut exposicions 
pictòriques, teatralitzacions i recitals poètics. Els llibres d’El Petit Editor 
sempre van acompanyats d’una activitat connexa, en forma de paraula 
o d’imatge. Més que una editorial, El Petit Editor és un projecte cultural 
amb quatre branques estructurades: edició de llibres i audiollibres, cre-
ació i producció d’espectacles poètics i narratius, edicions i produccions 
gràfiques (llibres de falles, llibres de festes…) i gravació i realització de 
discos.

Som persones vinculades a la cultura. La nostra és una tasca cultural 
constant i, per això, i perquè ens creiem el nostre treball i ens apassio-
na dedicar-nos-hi, sempre estem muntant i organitzant actes, activitats 
i presentacions. Quan presentem un llibre sempre aportem alguna activi-
tat connectada, bé siga en format recital poètic, bé amb una lectura dra-
matitada de textos, una petita obra teatral…

Des de la literatura fins a la música i el teatre… El Petit Editor és una pla-
taforma sociocultural en la que editem llibres, creem espectacles propis 
(Cartes a Ovidi, Ovidianes, Poeròtica, Contapoemes, Petit Ovidi…) i fem 
programació cultural per a entitats, associacions, ajuntaments, etc.

Igualment, des de la nostra editorial ens sumem a projectes d’altres col-
lectius i n’organitzem de propis com el Festival Invers de poesia i música 
a Carcaixent i Urbaescenes (teatre al carrer).

Ens pode trobar en presentacions, signatures de llibres, produccions dis-
cogràfiques, audiollibres... i en la nostra web

www.elpetiteditor.es


