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Úbeda, Jaen, 1956 

Periodista i llicenciat en història per la Universitat de 
Granada. Reconegut articulista i guanyador dels premis 
González-Ruano de Periodisme i Mariano de Cavia l’any 
2003. Els seus articles estan recopilats en : El Robinson 
Urbano, 1984, Diario del Nautilus, 1985 i Las apariencias, 

1995. 

Pel que fa a la seva obra narrativa, destaca : Beatus Ille (Seix Barral, 1986 i 
1999), El invierno en Lisboa (Seix Barral, 1987 y 1999),  Premi de la Crítica i  
Premi Nacional de Literatura, ambdós el 1988, Beltenebros (Seix Barral, 1989 i 
1999), El jinete polaco (1991; Seix Barral, 2002), guanyadora del  Premi 
Planeta en 1991 i  Los misterios de Madrid, Premi Nacional de Literatura el 
1992. Membre de la RAE des de  1995.  

El dueño del secreto 

L’argument de l’obra es basa en les peripècies personals d’un jove estudiant 
durant la seva estada a Madrid. Ambientada en els últims anys del franquisme, 
desvetlla una societat gris que espera el final de la dictadura. Un final que 
arribarà només amb la mort del dictador.  La descripció històrica que fa l’autor 
de la situació social i política del país és un dels al·licients de la lectura, sense 
deixar de banda la prosa, el vocabulari i la qualitat de l’estil de Múñoz Molina. 

Les il·lusions i els somnis no realitzats, la mediocritat i la nostàlgia  i l’anàlisi 
psicològica dels personatges són els eixos vertebradors de la novel·la. 

El personatge principal del qual l’autor no ens desvetlla mai el nom, és el 
narrador de la història sobre una conspiració frustrada contra el règim en la 
qual el protagonista va participar. És un personatge covard, tímid  i  de caràcter 
dèbil. La seva personalitat contrasta amb els altres dos personatges principals:  
Ataúlfo Ramiro Retamar, que representa el excés de diners i plaers que el 
protagonista no es pot permetre  i  Ramón Tovar, amic del poble, i que 
representa el fanatisme i el radicalisme ideològic i irracional.  
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