
Shaun Tan 

Emigrantes i La Ciudad 

latente 
 
Aquest autor australià de novel·la 

gràfica, àlbums il·lustrats i contes 
va publicar “Emigrantes” el 2006. 
Es tracta d’un viatge a través de les 
experiències d’un emigrant, que 
deixa enrere família i país per 
endinsar-se en un món desconegut i nou. D’una 
bellesa dura i culpidora és una història explicada 

des de la mirada del migrant i per tant el lector 
ho viu com a propi. “La ciudad latente” és el 

darrer recull  de contes il·lustrats  sobre la 
relació del ser humà, els animals i el seu entorn, 
sempre amb la seva lúcida mirada crítica. 
 
 

Ngugi Wa Thiong’o  

A la Casa de l’Intèrpret  

 
Segon volúm de les seves memòries. El curs 
passat vàrem llegir “Somnis en temps de 

guerra”, el primer volum. Ens va 

interessar i agradar tant que aquest 
any seguim amb el segon volum del 
qual la crítica ha dit: “Aquesta obra 
és una celebració de la implacable 
determinació de la joventut i el poder 

de l’esperança. Ngũgĩ escriu la 
descoberta de la seva passió pel coneixement, 
la lectura i la mirada crítica per explicar la seva 
història i la història d’una nació. Tot això fa 
d’aquest relat un testimoni imprescindible de les 
experiències que el convertirien en un dels 
pensadors més importants de la nostra época”. 

 
 
Montserrat Roig 

Els Catalans als camps nazis 
 

“Aquest és, sens dubte, el llibre més impactant 
de Montserrat Roig. A banda d’oferir una mostra 
excel·lent de la pràctica periodística de l’autora, 
constitueix un document pioner i de primer 
ordre per conèixer l’experiència dels republicans 

 en els camps de concentració nazis durant la 
Segona Guerra Mundial. L’obra, publicada el 

1977, recull tots els testimonis a què Roig va 

poder accedir i els ordena en un text escrit a 
favor de la memòria històrica i que 
aspira a un objectiu definit: 
començar a trencar el silenci imposat 
pel franquisme als qui, després de la 
derrota de 1939, van haver de patir 

l’infern de la deportació”. Neus Real  

 

 
 

Amos Oz 

Una historia d’amor i de 
foscor 
 
Tràgic, còmic i absolutament sincer, aquest 
llibre de memòries és alhora una gran saga 
familiar i l'autoretrat d'un escriptor que va ser 
testimoni del naixement d'una nació i en va 
viure la seva història turbulenta. És la història 
d'un noi que creix a Jerusalem als anys 

quaranta i cinquanta, en un petit 
apartament ple de llibres en dotze 
idiomes i rodejat de parents que en 

parlen gairebé la mateixa 
quantitat. Un relat de cultures i 
vides en conflicte, de sofriment i 
perseverança, d'amor i de foscor. 

 
 

Premi literari Setè Cel 
 
Tertúlies i valoració critica de les tres novel·les 

finalistes a aquest premi d’obra editada durant 
el 2019 d’autors catalans 

 

Totes les sessions a les 19:30h 
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 Us presentem els llibres que hem 

triat per aquest curs les persones del grup 

de lectura “Estovalles blanques”. Hem 

procurat fer una selecció d’obres 

importants, d’autors d’aquí i d’allà, d’ara i 

d’abans, triades per ser lectures potents 

que donen sentit al fet de compartir amb 

altres persones  les pròpies reflexions que 

genera la bona literatura.  

 

 Aquest any el fil conductor de la 

majoria de lectures és la memòria. La 

memòria del territori de la infància, o del 

que hem estat obligats a abandonar per 

causes diverses. A vegades narrat com 

experiència personal i d’altres com a procés 

col·lectiu.  

 

 També seguim dedicant el mes 

d’octubre al teatre, com a proposta lectora 

però també escènica, aprofitant el festival 

de Temporada Alta.  

 

 I per primera vegada dedicarem una 

sessió no a un llibre concret sinó a l’obra 

completa d’un autor. Així ens trobarem la 

vigília de Sant Jordi de 2020 per parlar de 

l’obra de Jesús Moncada, tal vegada el 

narrador més important de la generació de 

postguerra. La unitat temàtica i estilística 

de la seva obra sembla que faci interessant 

i enriquidor de parlar-ne a partir de les 

diverses lectures dels seus llibres. 

Grup de lectura 
 

ESTOVALLES BLANQUES 
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 Després de més de quinze anys de 

realitzar les trobades a la biblioteca Iu 

Bohigas, a partir d’aquest any ho farem a 

l’Ateneu Popular de Salt, a cinquanta 

metres d’on érem. Esperem que aquest 

petit canvi ens ajudi a obrir-nos a noves 

persones. Tothom hi és convidat, es pot 

venir a qualsevol sessió, no cal apuntar-se, 

només cal haver llegit el llibre proposat 

(que nosaltres facilitem) i tenir ganes de 

compartir la lectura, us hi esperem. 

 

 

Teatre 
 
Tertúlia de les dos obres que haurem vist i 

llegit. Segurament hi haurà trobades amb les 
directors, les dates encara estan per concretar. 

  
Teatre de Salt  18 oct 
Nou-cents, el pianista de l’oceà d’Alessandro 
Baricco que porta a escena Cascai Teatre 
(Marcel Tomàs). 

 

El Canal  19 oct 
La mort i la primavera de Mercè Rodoreda i 
dirigida per Joan Ollé. 
 
 

Josep Carner 

La Creació d’Eva i altres 
contes 

 

Amb Toni Sala  
Sessió a la Biblioteca Iu Bohigas 
 

Quan es parla de Josep Carner es tendeix massa 
a polaritzar l'escriptor entorn del «príncep dels 
poetes», com l'anomenaven fa cent anys, i 
s'oblida o es deixa en segon terme la seva 
extraordinària prosa, ingredient 
essencial de la seva personalitat 
literària. La creació d'Eva i altres 

contes, la primera edició de la qual 
sortí a l'Editorial Catalana el 1922, es 
tracta d'un recull de vint-i-quatre 
contes. 

 Nawal El Saadawi 

Dona al punt zero 
 

Escrita a partir d’una història real, 
Dona al punt zero relata la vida 
d’una dona. Acusada d’haver 
assassinat un home espera al 
corredor de la mort mentre explica 
la seva existència marcada per 
l’explotació: filla maltractada; 

obligada a casar-se amb un parent 
ja vell; treballadora humiliada 

contínuament; prostituta sotmesa a un 
proxeneta. Cada nova etapa li ensenya a la 

Firdaus una amarga veritat: només és lliure qui 
no desitja res ni té por de res. 
 

 
John Berger 

Puerca tierra 
 

Fa uns anys vàrem tenir la immensa sort de 
llegir “Puerca tierra” dies abans que John Berger 
visités la biblioteca Iu Bohigas. Amb la relectura 
del primer volum de “De sus fatigas” iniciem un 

seguit de lectures que fan referència al tema del 
record del passat i la pèrdua del 
propi espai, bàsicament com a 

conseqüència del fet d’emigrar. 
Crònica del gran viatge que les 
generacions europees del segle 
passat van realitzar del món rural a 
les ciutats. Aquest primer volum 
ens endinsa en el mon pagès, sense 

idealitzacions i en forma de paràbola. 
 
 

Xuan Bello  

Història universal de 

Paniceiros 
 
Un llibre especial, un d'aquells regals literaris 
que t'arriba només de tant en tant. Intens, 
poètic...; paraules plenes que ens apropen al 

nostre propi món universal, al passat que anem 

 recreant, als llocs mítics, a la nostra 
història viscuda o inventada, als 

petits detalls que conformen la vida. 

Llegir i rellegir aquest llibre és un 
plaer. Xuan Bello escriu en asturià, 
una llengua que només parlen uns 
pocs, i ens parla del seu poble, Paniceiros, un 
llogaret amb una quarantena d'habitants.  
 

 
Bernardo Atxaga  

Obabakoak 
 

Va ser la primera gran novel.la 

escrita íntegrament en euskera que 
va obtenir reconeixement 
internacional. Són relats 
independents que configuren un 
tapís de la realitat del món rural 
basc. Montxo Armendáriz s’ha basat 

en aquesta obra per portar a les 
pantalles cinematogràfiques l’univers literari de 
Bernardo Atxaga. Bermado Atxaga (pseudònim 
de Joseba Irazu) va néixer a Asteasu (Gipuzkoa) 
el 1951. 
 

 

Jesús Moncada  

Tota l’obra 
 
Jesús Moncada (Mequinensa, Baix 
Cinca, 1941 - Barcelona, 2005) 

narrador i traductor. En la seva 
obra recrea, a cavall entre el 
realisme i la fantasia, el passat 
mític de l'antiga població de 
Mequinensa –negada sota les 

aigües del riu Ebre. Autor dels llibres de contes, 
Històries de la mà esquerra (1981), El Cafè de 

la Granota (1985) i Calaveres atònites (1999) i 
de les novel·les, Camí de sirga (1988), La 
galeria de les estàtues (1992) i Estremida 
memòria (1997). Volem apropar-nos a la 
literatura de Moncada llegint tota la seva obra, 
cadascuna de nosaltres un text diferent i 

compartir l’experiència. Pensem que és una 
forma d’aprofundir en l’obra d’un dels grans 
narradors de la literatura catalana. 
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