
Col·laboren: 

Organitzen: 

PROPERES LECTURES 

 
  

 
28 de JUNY 

En nadar dos pájaros  
Flann O'Brien 

 

 

29 de maig de 2018 

a les 19.30 hores 
 

AMB LA PRESÈNCIA DE L’AUTOR 

Baltasar Casanova 

G i n e r ,  L a  C a v a ,  

1949.              

 Filòleg i escriptor. 

Ha publicat Des de les 
Quatre carreteres (1996), 

Històries Del Delta (1998), I Pandora destapà 
la caixa, 1999. 1949-1999 Història de la 
parròquia de la Cava  (1999), Cercle en 
aigües tranquil·les (2001) i el Darrer Llaüt del 
Delta (2004) i les col·lectives Arbreda 
ebrenca (2010) i  Un riu de crims (2011), 

amb Agustí Bertomeu ha publicat Arri matxo 
entra fora (2002) i Vocabulari de 
boca (2003). 

Finalista del Permi Josep Cid i Mulet 1990, 
amb l’obra I Pandora destapà la caixa, i 
guanyador del Terra de Fang 1998 amb      

La dolça història de Cintín; també guanyador 
del  Vila de Santa Bàrbara 1999, Cercle en 
aigües tranquil·les, i del Premi Òmnium 
Cultural del Vallès Oriental de novel·la 2010, 

Salabror de riu. 

Col·labora en premsa comarcal i provincial i 
en guions de Programes de jazz. 

 

Baltasar Casanova 

 



L’autor d’aquesta novel·la, amb un llenguatge –clar, 

precís i metafòric- fora dels cànons establerts per la 
norma, a l’estil deltaic, encarna, d’una banda, l’Àngel 

Guimerà que enfrontava, amb els seus personatges, la 

natura amb el poder jeràrquic, representat des de la 

ciutat. D’altra banda, recorda –amb molta sensibilitat- 
Sebastià Juan Arbó, per la temàtica i el paisatge, pel 

desenvolupament en un espai deltaic desemparat amb 

un desencadenant tràgic; amb la perfecta simbologia 

de “les palometes”, que marquen els diferents estats 
d’ànim i la diversitat de les situacions, a vegades, 

monòtones, altres, canviants en tota l’obra. I, molt 

lligat a Arbó. S’hi aprecien també pinzellades 

“russistes” de F. Dostoievski quant al tractament 
psicològic dels personatges, així com el mateix 

determinisme d’Émile Zola. 

 Una novel·la ebrenca, tant pel tractament lingüístic 
que dóna vida  als personatges com al propi espai. 

 

 

Si t'agrada llegir i compartir de forma 
distesa les emocions que et desperta la 
lectura amb altres lectors i lectores i 
sovint amb els autors,vine al Club de 
Lectura de la biblioteca Marcel·lí 
Domingo de Tortosa. 

 Salabror de riu de Baltasar Casanova, situa el 

relat en els foscos anys 40 de postguerra, entre La 
Cava i Tortosa. Ens mostra el drama i la fatalitat on 

viuen sotmesos els personatges de l’ambient rural. 

Sembla com si la natura cobrés un preu massa alt 

per deixar-nos viure a la seva vora. El Delta de l’Ebre 
és el marc d’aquesta història tràgicament familiar, on 

la insalubritat del medi, el difícil o nul accés a 

l’educació, una certa innocència dels més pobres, i la 

manca d’escrúpols dels dotats de poder, assenyalen 
clarament els perdedors. 

Els derrotats abans de començar la partida viuen al 

Delta, en una barraca enmig del fang  –representen 

la natura més humana i innocent-; l’encarregat sense 
escrúpols, a Tortosa—el poder de la ciutat; i  l’amo 

“lo de veritat”, a Barcelona –molt llunyà-. 

El llibre comença amb un silenci solemne: 
“Aquell dia tot era silenci, absència del vent que tants 

de dies havia penetrat les barraques aprofitant totes 

les escletxes que deixa el fang sec entre el canyís.” 

Fang que amara, fang omnipresent, fang premonitori 
de la tragèdia. 

Baltasar Casanova va rebre el Premi Josep Saperas i 

Martí de narrativa de Granollers, 2010 per Salabror 

de riu. 

 

 

Salabror de riu 
 


