
Lectures curs 2020-21 

Grup de lectura Estovalles blanques - Salt 

 

Us presentem, un any més, les lectures que farem enguany el grup de lectura Estovalles 

blanques el proper curs 2020-21. És una tria sense fil conductor i feta per les quinze persones 

que habitualment assistim a aquestes tertúlies literàries. Curiosament i per primera vegada hi 

ha tantes obres d’autors com d’autores. També és l’any que hi ha més obres d’assaig (Steiner, 

Mèlich, Berga, Feixes). Seguim apostant  per la literatura que permet la reflexió literària, obres 

que no deixen indiferent i que propicien unes tertúlies estimulants.  

El grup de lectura Estovalles blanques és un espai obert a tothom, on no cal apuntar-s’hi ni 

assistir a totes les sessions. Només cal haver llegit el llibre del mes i voler compartir amb la 

resta de lectors del grup les reflexions de la pròpia lectura. Ens trobem a l’Ateneu Popular de 

Salt el tercer dijous de cada mes, al vespre. Us hi esperem. 

 

17 de setembre. Rosa Font i Massot, La dona sense ulls 

 

 
 

 
L’obra pictòrica d’Ángeles Santos Torroella, i en particular el 
seu quadre Un món, és l’origen de la ficció literària de la 
novel·la La dona sense ulls. La producció pictòrica d’aquesta 
artista, sobretot la que correspon a la seva primera joventut, 
va connectar amb els nous corrents pictòrics que sorgien a 
l’Europa dels anys vint i va enlluernar la intel·lectualitat de 
l’època per la seva força creadora i la seva singularitat.  
Aquesta novel·la vol ser un reconeixement a la vida i a l’obra 
artística de moltes dones ignorades o silenciades.  

 

22 d’octubre. George Steiner, Errata 

 

 

El febrer d’aquest 2020 ens deixava el darrer gran humanista 
europeu. Com a modest homenatge i alhora amb la voluntat 
de seguir fent viu el seu llegat, ens proposem rellegir “Errata”, 
un del seus llibres més amables.  En aquest text s’hi troben  
vivències i qüestions que han marcat la seva trajectòria 
intel·lectual. Incisiu, i de vegades provocador, Steiner desgrana 
qüestions com el multilingüisme i la traducció, el bé i el mal, la 
decadència de la cultura occidental, la música, la relació entre 
el mestre i el deixeble, la desaparició de l’excel·lència i la 
banalització de la cultura, el problema jueu, l’epistemologia 
humanística i l’hermenèutica, per acabar amb una anàlisi 
sorprenent sobre el significat de la ciència i la raó, de l’ateisme 
i la religió.  

 



19 de novembre. Toni Sala,  Persecució  

 

 

 

"Vaig sortir un any amb un home, fins que vaig saber que 
havia matat la seva dona. Va dir-m'ho ell mateix. Feia deu 
anys, amb un ganivet, i havia passat per la presó. No vaig 
poder escoltar-lo més. El vaig acompanyar fins a la porta, li 
vaig donar la jaqueta i ell va obrir i va marxar. 
Em vaig ficar al llit vestida. Al matí havia canviat els llençols 
per ell, la coixinera feia olor de suavitzant i vaig quedar com 
narcotitzada pel perfum de les flors estampades als llençols, 
de les flors de la samarreta i els pantalons que no m'havia tret. 
L'olor de les garlandes a la pantalla del llum de la tauleta, l'olor 
de les sanefes de les parets, dels rams de les cortines, de les 
corones de flors al mosaic. Vaig adormir-me en un núvol de 
pètals, com si la morta fos jo." 

 

17 de desembre. Irene Solà,  Canto jo i la muntanya balla.  

 

 

 

Una novel·la en què prenen la paraula dones i homes, 
fantasmes i dones d’aigua, núvols i bolets, gossos i cabirols 
que habiten entre Camprodon i Prats de Molló. Una zona 
d’alta muntanya i fronterera que, més enllà de la llegenda, 
guarda la memòria de segles de lluita per la supervivència, de 
persecucions guiades per la ignorància i el fanatisme, de 
guerres fratricides, però que encarna també una bellesa a la 
qual no li calen gaires adjectius. Un terreny fèrtil per deixar 
anar la imaginació i el pensament, les ganes de parlar i 
d’explicar històries. Un lloc, potser, per començar de nou; un 
lloc per a una certa redempció. 

 

17 de desembre. Maria Climent, Gina 

 

 

 

Maria Climent (Amposta, 1985) és escriptora i traductora. 
Aquesta és la seva primera novel·la. on ens presenta la Gina, 
una dona d’uns trenta anys que acaba de tornar a la terra de la 
seva infància, al Delta de l’Ebre. L’autora utilitza aquesta 
tornada per explicar-nos la vida del seu personatge a través 
d’una sèrie de records que uneixen passat i present.  
Amb la Gina connectareu ràpidament gràcies al to fresc i 
lleuger d’una novel·la que, malgrat tractar temes molt 
dolorosos, mai no cau en el victimisme ni perd el sentit de 
l’humor. La història, escrita en la varietat pròpia del delta de 
l’Ebre, acaba esdevenint la història d’una amiga explicada en 
un cafè qualsevol, gràcies a la perícia de l’escriptora per 
plasmar els meandres de la vida amb franquesa i vitalitat. 

 

  



21 de gener. Philip Roth. El teatre d’en Sabbath 

 

 

 

No es tracta només del fet que l'artrosi l'hagi allunyat des de 
fa temps dels seus estimats titelles, ni que la seva amant 
Drenka acabi de morir i la seva ex alcohòlica dona no el 
suporti. Aquesta excepcional obra, còmica i lasciva,  convida a 
acompanyar el protagonista quan, perdut i desorientat, veu 
arribar l'hora d'enfrontar-se amb els errors del passat. El 
viatge de tornada l'obligarà a enfrontar-se als seus propis 
buits, i a ser conscient d'una vegada per totes d'allò amb què 
els ha estat omplint durant tot aquests temps. 

 

18 de febrer. Natalia Ginzburg, Lèxic familiar 

 

 

 

Lèxic familiar és el retrat dels Levi, família jueva i antifeixista 
que va viure a Torí, de 1930 fins a 1950. La Natalia, una de les 
filles del professor Levi, va escriure un llibre fascinant, una 
narració autobiogràfica que reflecteix la història de la Itàlia 
antifeixista, on les anècdotes quotidianes es barregen amb 
reflexions profundes sobre la llibertat i la consciència de si 
mateixa. Amb aquest llibre, el talent de Natalia Ginzburg 
arriba a la seva expressió més lliure. Hi trobem una novel·la 
precursora de la narrativa del jo, on la matèria literària es 
conjuga a partir de la pròpia vida i la realitat de l’autora. 
 

 

18 de març. Siri Hustvedt, Alló que vaig estimar 

 

 

 

Passejant per les galeries del SoHo (Nova York), l’historiador 
de l’art Leo Hertzberg queda fascinat per un quadre i comença 
a buscar-ne l’autor. Entre els dos homes sorgirà una profunda 
amistat que els unirà per a tota la vida, tant a ells com a les 
seves famílies. 
Trenta anys després, en Leo recorda la seva vida: el seu 
matrimoni, la seva amistat amb en Bill, el pintor; el naixement 
d’en Matt (el seu fill) i el d’en Mark (el fill d’en Bill), les 
segones núpcies d’en Bill amb la Violet, el seu èxit dins del 
món de l’art... i poc a poc anirà ens anirà desvelant foscos 
secrets guardats durant massa anys. 

 

 

 
 

 



22 d’abril. Joan-Carles Mèlich, La sabiduria de lo incierto 

 

 

 

En acabar la lectura d’aquest llibre ara fa un any vaig pensar 
en el grup de lectors que configurem “Estovalles blanques”, i 
vaig tenir clar que volia compartir la lectura amb tot el grup. 
És un assaig que defensa la lectura de la bona literatura i la 
capacitat transformadora dels grans textos literaris. Mèlich 
defensa un corrent de pensament que cerca més les preguntes 
que les respostes segures; que busca la incertesa, el 
pensament lliure, crític, tot cercant què és el què ens defineix 
com humans. 
Segur que la seva lectura i les seves recomanacions lectores 
ens obriran nous camins com a grup. 

 

20 de maig. Miquel Berga, Quan la història et crema la mà  

 
 

 

 
Amb el professor Berga, l’any 2019, vàrem compartir tertúlia 
al voltant del seu recull d’articles “Un aire anglès” i del llibre 
“Homenatge a Catalunya”, d’Orwell. 
Amb “Quan la història et crema la mà” tornem als textos i  
treballs de Berga al voltant d’Orwell. En aquesta obra, 
ressegueix com en un joc de miralls, l’experiència personal de 
W. H. Auden i G. Orwell. La participació d’aquests en el 
conflicte de la guerra civil espanyola fou ben diferent però 
deixà en tots dos una petjada profunda a la seva vida i obra. 
Miquel Berga, una vegada més, ens acompanyarà en la tertúlia 
al voltant del seu llibre.  

 

17 de juny. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad 

 

 

 
Cap explicació, cap referència, no cal. Tothom coneix, ha sentit 
parlar, sap coses d’aquesta gran novel·la. Tothom l’ha llegit? 
Potser no, segurament moltes persones no ho han fet i 
d’altres ja fa tant temps que la vàrem llegir i per tant potser no 
ens trobarem davant d’una relectura sinó d’una nova primera 
lectura. Una recuperació que feia temps que volíem fer i 
comentar. 

 

 

 

  



22 de juliol. Ngugi wa Thiongo, Neix un teixidor de somnis: el despertar 

d’un escriptor 

 

 

 
Tercer volum de les memòries del ja proper Ngugi. Després de 
llegir i gaudir-ne dels dos primers, en aquesta darrera entrega, 
ens endinsem en el món universitari de l’Uganda dels anys 
cinquanta. Temps de descolonització, de lluites polítiques i de 
creixement definitiu de l’autor com a escriptor. En paral·lel el 
compromís polític dels seus contemporanis i d’ell mateix en 
uns moments convulsos i en plena guerra freda. 
 

 

20 d’agost. Txell Feixes, Dones valentes 

 
 
 
 
 

 

 
Un homenatge a les dones que no s’han sotmès i que estan 
canviant la història de l’Orient Mitjà. 
En aquesta regió hi ha una revolució en marxa, persistent i 
determinada com cap altra: comença just quan neix una nena, 
i continua en la seva infantesa, joventut, plenitud i vellesa. És 
la revolució de les dones. La seva és una lluita sense treva ni 
final contra el patriarcat secular que domina la política, la 
cultura i la societat. De vegades, la lluita és per la pura 
supervivència; d’altres, una lluita conscient i organitzada —
política— per guanyar i defensar drets tan bàsics com el dret a 
néixer, el dret a avortar, el dret a una educació, a una feina 
digna, a defensar-te de qui et vol destruir, a conservar allò que 
encara no t’han pogut manllevar...el dret a existir. 
La mirada de la periodista Txell Feixas Torras, corresponsal de 
TV3 i Catalunya Ràdio a l’Orient Mitjà, és sensible a les 
històries de les dones valentes i anònimes que potser no 
troben espai als informatius, però que commouen, empoderen 
i expliquen millor que cap altra notícia els canvis que vindran i 
que fa temps que truquen a la porta dels països àrabs. 
 
 
 

 

 

 

 


