El club de lectura consta de 2 sessions, d’una
hora de durada cadascuna; totes dues comencen
un dimecres a les 18:00 h a la sala d’actes de la
Biblioteca Joan Triadú:

Club de lectura
per a parelles lingüístiques

2 d’octubre
9 d’octubre

I el proper llibre …
La primera quinzena de novembre ens tornem a
trobar. A partir del 9 d’octubre tindrem disponible:
Adreça desconeguda
de Kathrine Kressmann Taylor

Llegim i enraonem de ….

E L CAFÈ DE LA GRANOTA
DE

J ESÚS M ONCADA

L’autor i l’obra
Jesús Moncada i Estruga (1941-2005) va
néixer a la vila de Mequinensa -a la Franja
d’Aragó- en plena postguerra, una vintena d’anys
abans no quedés negada aquesta vila sota les
aigües d’un gran embassament.
Estudià magisteri a la ciutat de Saragossa i
anà a viure a Barcelona, a la vila de Gràcia.
Treballà durant anys al món editorial, a la casa
Montaner y Simón.
L’any 1971 rebé el Premi Joan Santamaria
per un recull de relats, Històries de la mà esquerra.
Ja el 1985 publicà El cafè de la granota. Es
consagrà com a autor de renom amb la novel·la
Camí de sirga, l’any 1988.
Morí l’any 2005 als 64 anys.

A internet ...
http://www.jesusmoncada.cat/
http://www.escriptors.cat/autors/moncadaj/

Vista panoràmica de
l’antiga Mequinensa
desapareguda sota les
aigües

Obres de Jesús Moncada
Cabòries estivals i altres proses volanderes
Calaveres atònites
Camí de sirga
Estremida memòria
La galeria de les estàtues
Històries de la mà esquerra

... per conèixer Jesús Moncada:
“Amb Moncada a Mequinensa”.
Dins: Serra d’Or. Núm. 590, febr. 2009 p. 20-31
“La creació del món”.
Dins: Serra d’Or. Núm. 550, oct. 2005 p. 37-49

Portada de l’edició en polonès de
‘Històries de la mà esquerra’

Jesús Moncada : su universo literario. Ramón Acín
(coord.). Saragossa : Gobierno de Aragón;
Mequinensa : Ajuntament de Mequinensa, 2005

