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20 D’OCTUBRE
20:30 BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL

• Escrita l’any 1954 va ser un escàndol a França pel tractament de la sexualitat femenina i la

manera epícurea de viure

• La jove Cécile passa les vacances d’estiu en companyia del seu pare, un vidu atractiu i

seductor, amant de les relacions ocasionals, en una mansió a la costa mediterrània.

• Pseudoautobiogràfica. Françoise Sagan va viure al límit i al marge de la societat benestant a

la qual pertanyia.

• Pel·lícula de 1958 amb David Niven, Deborah Kerr i Jean Seberg.

• Hedonisme i despreocupació aparent que amaguen una gran solitud i insatisfacció.



17 DE NOVEMBRE
20:30 BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL

• Escrita l’any 1965 no va tenir èxit de seguida tot i que més endavant va triomfar i avui és considerada

novel·la de culte.

• William Stoner, un jove virtuós i discret, fill d'uns camperols de Missouri, amb gran esforç dels seus pares és

enviat a la Facultat d'Agricultura. Aviat, però, s'adona que la seva verdadera vocació són les lletres.

• Pseudoautobiogràfica: John Williams també va ser professor de la Universitat de Missouri tota la vida.

• Parla de la vida diària i de la complexitat de tot allò que fem i decidim. Sota un aparent conformisme hi

trobem una lluita interior excepcional i l’heroisme de sobreviure emocionalment a totes les adversitats. No és

només una història explicada de manera magistral sinó la vida d’una persona, de tots nosaltres.

• La literatura com a manera d’explicar-nos al mon i la docència com a capacitat de transcendir.



15 DE DESEMBRE
20:30 BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL

• Antologia

• Any Felícia Fuster.

• Espectacle poètic. “Només el gran desert dels telegrames muts” amb Blanca Llum Vidal i Tònia Passola

• Felícia Fuster poeta, pintora i traductora catalana que va viure a París des del 1951.

• 1984 queda finalista del Carles Riba i suposa la seva descoberta

• Maria Mercè Marçal la va qualificar de “prodigi inesperat”

• Meditació i introspecció al voltant de temes existencials.



19 DE GENER
20:30 BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL

• Finalista Pulitzer 2012

• L'Ava Bigtree viu a Swamplàndia!, parc temàtic de caimans propietat de la seva família. Quan la mare mor,

arriba el caos. El pare desapareix, la germana s'enamora d'un individu estrany i s'escapa a l'inframon, i el

germà gran se'n va a treballar al parc rival.

• Primera novel·la de Karen Russell.

• Novel·la onírica que a vegades recorda Garcia Marquez per l’exhuberància dels paisatges i un cert realisme

màgic.

• Hi ha un descens físic que implica un descens psicològic causat per un dolor intens. Viatge per l'Estígia, la

llacuna que tant Virgili a l’Eneida com Dant a l’infern descriuen com un dels quatre rius del mon subterrani

que passa per la part mes profunda de l’infern.



16 DE FEBRER
20:30 BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL

• Poc després de la mort del seu pare, Lucy, una jove anglesa de vacances a Cornualla, coneix el senyor

Wemyss, un vidu que li dobla l’edat i que l’ajuda a resoldre els tràmits de la seva nova vida. Desemparada i

innocent, accedeix a la seva petició de casament.

• Escrita el 1921 per Elizabeth Von Armin se la considera antecedent de Rebecca de Daphne du Maurier:

també hi ha una primera esposa morta, Vera, que dona títol a la novel·la i una intimidant mansió, The

Willows, que actua com un personatge més i on tot traspua el record de Vera.

• Pseudoautobiogràfica està basada en el desastrós segon matrimoni de l’autora amb Frank Russell.

• Elizabeth von Armin ha escrit altres novel·les molt lluminoses.



16 DE MARÇ
20:30 BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL

• El Macbett de Ionesco (1972) converteix el Macbeth de Shakespeare en un relat còmic d’ambició,

corrupció, covardia i excés. La confirmació dels impulsos destructors d’una humanitat que es mou per la

convicció que només qui té poder pot ser lliure.

• Teatre de l’absurd. Ionesco despulla el poder i els seus mecanismes a través de l’humor, l’exageració i

la paradoxa.

• Programació del TNC pel març. Sala petita. Llegir el teatre.

• Posada en escena dirigida per Ramon Simó amb Anna Alarcon, Laia Alsina, Pep Ambrós, David Anguera,

Pepo Blasco, Joan Carreras, Josep Julien, Jordi Martínez i Xavi Ricart.

• El dia 1 d’abril de 2022 hi ha un col·loqui a la sala petita del TNC.



20 D’ABRIL
20:30 BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL

• Distopia. Situada en una geografia ambigua posa en dansa una parella de nois que han crescut en una zona

militaritzada, marcats per unes condicions de vida precàries i per la intolerància de l’entorn cap al seu desig.

• Presència de l’autor no confirmada.

• Escrita el 2021. Exercici de comprensió íntima d'un passat extrem i traumàtic i cartografia sentimental d'un

present convuls.

• Premi Anagrama de novel·la en català 2021. Te quatre llibres publicats, dos de poesía, un d’assaig i aquesta

novel·la.

• Escriptor de 23 anys nascut a Tarragona.



18 DE MAIG
20:30 BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL

• Sàtira brillant que juga amb la por més íntima de l’ésser humà: la mort

• Escrita l’any 2005 per José Saramago, premi Nobel de Literatura 1998

• En un país indeterminat la gent deixa de morir. L'eufòria col·lectiva aviat dóna pas a la desesperació i el

caos, ja que el temps no s'atura i la societat queda condemnada a una vellesa eterna i al col·lapse.

• Davant una aturada de la mort es desencaden greus problemes socials, econòmics, polítics i morals.

• Sectors que van a la ruina: hospitals, funeràries, asseguradores.

• Reflexió filosòfica al voltant de la mort i de la vida. Té sentit la vida sense la mort? El valor de la vida

està relacionat amb la possibilitat de perdre-la?



15 DE JUNY
20:30 BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL

• Abans de morir, la Magda, la dona del Tomàs, planejava un viatge a Vladivostok. Dos anys després, superat

el dolor més intens, ell intenta trobar sentit al seu dia a dia com a vidu i jubilat fent tot el que ella va deixar

pendent: llegeix els llibres que ella va deixar pendents.

• Autor confirmat

• Escrita l’any 2021. Amb un to brutalment honest, Lluís Oliván fa un retrat d’una vellesa agredolça i

d’una vida plena de contradiccions i de moments de vitalitat, i ens demostra que mentre seguim fent via

podem afirmar que encara som vius.

• Dolor, pèrdua. Segones oportunitats.



20 DE JULIOL
20:30 BIBLIOTECA MIQUEL MARTÍ I POL

• Hamnet és la història d’una dona i el seu xoriguer, del fill d’un guanter que fuig de la vida que li tocava

per casar-se amb la dona que estima i dedicar-se al teatre i del fill de tots dos que donarà nom a una de

les obres de teatre més cèlebres de tots els temps: Hamlet

• Hipnòtica, magistral i terriblement íntima.

• Hamnet habita la història de Shakespeare, la fa créixer i l’enriqueix de manera que altera definitivament

l’experiència lectora.

• Retrat lluminós i vivíssim d’un matrimoni poc convencional, del vincle indestructible entre dos germans

bessons i del dolor d’una pèrdua irreparable, devastadora i tristíssima.

• Maggie O’Farrel, escriptora i periodista irlandesa. Ha escrit diverses novel·les i relats breus.


