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Dissabte, 23 de gener de 2021
A les 11 h
Biblioteca de l’MMB

FUNCIONAMENT
CLUB DE LECTURA
VIRTUAL
El club de lectura de la Biblioteca MMB el forma
un grup de persones interessades en la lectura i
la conversa de temes marítims.
Objectius:

•
•
•
•

Fomentar l’hàbit de lectura de temes marítims i la reflexió crítica.
Crear un punt de trobada virtual per a les persones interessades en
conversar sobre llibres..
Obrir un espai de diàleg.
Apropar la Biblioteca de l’MMB en moments de distanciament social físic.

Per tal d’aconseguir un bon funcionament del club i una sessió enriquidora es
recomana:

•
•

Respectar les opinions i el torn de paraula.
Exposar les idees de forma sintètica

La sessió del club de lectura del proper 23 de gener a les 11 del matí consistirà
en debatre la lectura d’Atando cabos de Annie Proulx. Per accedir-hi cliqueu a:
ClubLecturaMMB.
Cal fer la reserva a través de la web del Museu www.mmb.cat.
Les places són limitades, si us plau, contacteu amb la Biblioteca de l’MMB
enviant un correu a busquetsfr@mmb.cat i us passarem el codi d’accés.

Desitgem que tingueu una bona lectura i
que gaudiu de la sessió de col·loqui

Autora
Edna Annie Proulx va néixer als Estats Units d’Amèrica, a Norwich, Connecticut,
l’any 1935. Va publicar el primer conte als 53 anys.
Viu en un ranxo a Wyoming. Hi té una biblioteca ordenada en les següents
categories: aigua, foc, comerç de pell, marítim, viatges fluvials, tanques, textils,
rodeo, animals, aire lliure, mort i guerres amb els indis.
Lectora voraç, no deixa de llegir ni menjant. Pensa idees per a les seves obres
mentre camina o condueix.
Quan era joveneta triava els llibres pel color de la coberta. Va agafar de la biblioteca Bounty de Charles Whitney, que tenia les cobertes beige, li va agradar tant
que va associar aquell color als llibres bons i només llegia llibres de color beige.
Més informació a la pàgina web de la seva editoria: pàgina web de la seva editorial: www.simonandschuster.com/authors/Annie-Proulx/8544

Obres
Ha escrit assaig, novel·la i relats curts. Escriu sobre comunitats rurals.
Novel·les:
Postcards (1992)
The Shipping News (1993)
Accordion Crimes (1996)
The Old Ace in the Hole (2002)
Bad dirt (2005)
Fine just the way it is (2009)
Bird Cloud: A memoir of a place (2011)
Barkskins (2016)
Llibre de relats: Close Range (2000)
El seu relat curt Brokeback Mountain publicat a The
New Yorker va ser adaptat al cinema el 2005.

The Shipping News (1993)
És la segona novel·la de Proulx, amb ella va
guanyar el Premi Pulitzer (1994) i el National Book Award.
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Escrit amb una prosa d’estil fresc i senzill, amb frases curtes, inacabades, sovint sense verb. Estil sec i abrupte com la costa de Terranova. Tot i així l’autora
sap crear una ambientació inhòspita, fer d’una petita vila un lloc ben viu i teixir
els caràcters dels diferents personatges. A part, es podria dir que abusa de les
comparacions.
La novel·la explica la història de Quoyle que, després de la mort de la seva
dona, emprèn un viatge cap a les remotes,fredes i solitàries terres d’una petita
població de Terranova acompanyat per les seves filletes Bunny i Sunshine i
la seva tieta Agnis. Allà refarà la seva vida, anirà desfent nusos o lligant caps.
Superarà el seu passat, coneixerà la història tèrbola dels seus avantpassats i
es relacionarà amb diversos personatges de la comunitat.
Un llibre fred per l’ambient i esperançador pel seu final.
L’obra està divida en 39 capítols. Cada capítol s’inicia amb el dibuix d’un nus
i sovint amb la explicació extreta del llibre The Ashley Book of knots, anomenat col·loquialment “la Bíblia dels nusos”. Algunes definicions d’inici de
capítol són extretes de The Mariner’s Dictionary.
L’autora juga amb els nusos i els diversos significats. Precisament, el capítol 1 es titula Quoyle”, el cognom del protagonista i de tota la seva peculiar
família. Els seus avantpassats tenen molt mala fama a Killick-Claw, el poble
portuari d’on són originaris. Se’ls considera una família boja i dolenta.
La versió original conté molta terminologia local que no s’aprecia en la traducció al castellà.
Traduïda al castellà, l’any 1995, com a Atando cabos. Al 2001 es va fer un
film basat en aquesta novel·la, protagonitzada per Julianne Moore, Kevin
Spacey, Cate Blanchett i Judi Dench.

El protagonista i la resta de personatges
Quoyle, Coil vol dir bobina. És el protagonista de la novel·la, no sabem el seu
nom, només el cognom. Descobrirem com li pesa el seu passat, sobretot la
seva infantesa.
Quoyle trobarà feina al diari local, al The Gammy Bird. En aquell indret es
relacionarà amb personatges ferits per diversos esdeveniments del passat,
pèrdues, traïcions. Veurem quins mecanismes adopten per sobreviure i
superar els tràngols. Justament, al diari, “obligats” per l’amo, els treballadors
reviuen els seus traumes ja que redacten notícies de successos similars als
que ells han patit.
L’ubicació desolada, l’oceà furiós, el sol, el vent, la neu la casa dels Quoyle
són els elements inanimats que tenen gran protagonisme. El paisatge és un
personatge més.

Temes per parlar
Les relacions humanes. La infantesa. El passat.
El maltractament, els abusos i com marquen la vida. Els recursos per superar-los.
L’homosexualitat i l’assumpció de l’heterosexualitat dels personatges a les novel·les.
La vida a Terranova, l’escenari, el fred, les tempestes, l’ambient.
Les traduccions amb més o menys fidelitat a l’obra, exemple: Gammy Bird.
La influència cinematògràfica.
Les Shipping News, la premsa i els seus lectors.Les fake news, el sensasionalisme.
La vida i la mort i llur sentit. Els infants i la mort.
Els secrets.
Les desgràcies i la manera d’afrontar-les.
L’evolució del protagonista.
Els títols dels capítols extrets de The Ashley Book of knots, The Mariner’s Dictionary.

Llibres citats a la novel·la
Joseph and Charles Darwin, The Last Grain Race, The Ashley Book of knots.

Més informació
• An interview with Annie Proulx” Bookslut
www.bookslut.com/features/2005_12_007310.php
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A COMPLETAR PEL LECTOR
Primeres frases del llibre:

THE SHIPPING
NEWS
E. Annie Proulx

Paraules que, per a tu, defineixen el llibre.

Aspectes que vols comentar.

Frases que vols recordar.
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Personatges: Quoyle i la seva evolució al llarg de la novel·la, la tieta
Agnis i el seu esperit independent, altres personatges.

Què en penses del final, t’agrada? Què creus que ens ha volgut
transmetre l’autora?

El que més t’ha agradat.

El que menys t’ha agradat.
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T’ha semblat:
Gens interessant
Acceptable
Molt interessant
Imprescindible

La recomanaràs a:
perquè:

ENLLAÇOS
D’INTERÈS
Catàleg
http://biblioteca.mmb.cat
Imatges
http://www.flickr.com/photos/bibliotecammb
Novetats, sumaris de revistes i altres inspiracions
http://www.pinterest.com/bibliotecammb
Biblioteca digital
https://archive.org/details/bibliotecammb
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BIBLIOTECA
DE L’MMB

Consulta presencial a la
biblioteca amb cita prèvia:
telèfon 933 429 920
informacio@mmb.cat
www.mmb.cat

@museumaritim

