Grup de Lectura
Resum de les opinions del Grup de Lectura en la trobada del 16 de març de 2009 sobre
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CALAVERES
ATÒNITES, de
Jesús Moncada:

Aquest recull de narracions situades a la Mequinensa de la dècada de 1950 va agradar

GENER
(dilluns,
dia 20) del Grup, i també als lectors que s’acostaven per primera
majoritàriament
als components
vegada
a
l’obra
de
Moncada,
els Verd
quals, /
enAnagrama,
línies generals,2013,
no van128
quedar
gens decebuts amb
• 14, Jean Echenoz, Raig
pg.
la literatura i les ambientacions del gran autor del Baix Cinca.

FEBRER (dilluns, dia 17)
la manera
de construir
redactat Kawakami,
de Moncada, Quaderns
a partir d’oracions
sovint
•EsElvacellloar
és blau,
la terra
blanca,elHiromi
Crema,
complicades,
plenes,
però, de frases fetes i girs de la parla local que, sobretot en la veu
2009, 216
pg.
d’uns personatges sempre peculiars, configuren un text de gran bellesa i d’un estil fresc i
agradable de llegir.

MARÇ (dilluns, dia 24, quart dilluns del mes per coincidència acte)
•Va
Personas
John
Tusquets,
2013,
472 —es
pg. va qualificar de
ser molt como
generalyo,
l’elogi
queIrving,
va merèixer
el pròleg
del llibre
genial— on s’explica l’arribada al poble del secretari del jutjat, Mallol Fontcalda, i se situa

ABRIL
dia 28,
quart dilluns
perquè
tercer
és Pasqua)
el lector(dilluns,
en l’ambient
mequinensà
a partir de
del mes
personatge
queelno
hi pertany,
ja que
•Fontcalda
Terra inhòspita.
Barcelona
2048,
M.
Dolors
Millat,
Edicions
del
és barceloní.
Periscopi, 2013, 350 pg. (Ens visitarà l’autora)
Es va dir que Calaveres atònites és una obra divertida, que és plaent de llegir i que fa riure i

molt a causa
de lesdia
situacions
MAIG
(dilluns,
19) rocambolesques, surrealistes per a alguns, que descriuen les
narracions,
i que també
se li Torrent,
va retreureBromera,
una certa exageració
•seves
Gràcies
per latot
propina,
Ferran
200 pg. en segons quins

punts argumentals, com seria el cas de Leucofrina i el seu grup activista MAV
(“Majordones
Al Vaticà”).
JUNY
(dilluns,
dia 16) També cal dir, però, que molts membres del Grup d’origen no
urbà
van
coincidir
a
queSebastià
el que explica
Moncada no
s’allunya 2013,
gens de 230
la realitat
• Nocturn de Santtestimoniar
Felip Neri,
Bennasar,
Meteora,
pg.
viscuda
als
pobles.
(Ens visitarà l’autor)
Una component del Grup que va conèixer personalment Moncada va fer notar la seva

JULIOL
(dilluns,
dia 21
+ sopar
final
temporada)
timidesa com
a persona,
fet que
contrasta
amb
les narracions d’aquest llibre, més aviat
•extravertides
La veritat isobre
el cas Harry Quebert, Jöel Dicker, La Campana, 2013,
incisives.
688 pg.

De l’obra, també se’n va destacar la ironia, gairebé omnipresent en els relats, i el sarcasme

SETEMBRE
(dilluns, dia
15)eclesiàstic o polític. Es va valorar la traça de Moncada a
constant en les referències
al món
•l’hora
Les torres
Coiaa Valls,
Ediciones
B, 448molt
pg.prim
(Ensi, visitarà
de creardel
unacel,
història
partir d’un
fil argumental
al seu torn, es va
criticar
que l’argument de les narracions ben sovint no es recorda o costa de recordar amb
l’autora)
nitidesa, ja que l’ambient —el món literari de Moncada i la seva Mequinensa— sembla
diluir el nucli (dilluns,
argumentaldia
de les
històries, com si estiguessin faltades de més densitat.
OCTUBRE
20)

• Estimada vida, Alice Munro, Club Editor, 2013, 344 pg. (Ens visitarà
Aquest
del món literari de Moncada pot provocar la sensació,
laprotagonisme
traductora,aclaparador
Dolors Udina)

segons els lectors que coneixien més d’una obra seva, d’estar llegint sempre el mateix
llibre, ja que les connexions entre els reculls de relats de Moncada són molt fortes, com ho
NOVEMBRE (dilluns, dia 17)
són també, tot i que amb un altre to, amb la seva gran novel·la Camí de sirga.

• Herències col·laterals, Lluís Llort, Ed. La Magrana, 2014. (Ens visitarà
l’autor)
DESEMBRE (dilluns, dia 15)
• Vida privada, Josep M. de Sagarra, LaButxaca, 408 pg.

