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Primavera, estiu, etcètera 

 

La protagonista, una jove que després de 
quedar-se sense feina i sense parella torna 
al poble on va créixer. Com cada any per 
Tots Sants, l'Èlia de cal Pedró torna al   
poble per fer la visita de rigor al cementiri i 
passar uns dies amb son pare i sa tieta. 

 Amb 34 anys fets, la parella l'acaba de 
deixar i la crisi fa estralls en el despatx    
d'arquitectura on treballa a Barcelona. Ara 
es disposa a aprofitar el pont per posar    
ordre, si més no, als pensaments.  

Després de l'exili universitari i laboral l'Èlia 
s'adona que amb l'edat s'hi sent cada cop 
més còmoda, entre qui va ser la seva gent. 
I quan una està tan ben disposada i            
atenta, pot ser que comenci a veure i a 
entendre coses que fins ara li havien       
passat desapercebudes.  

 

 
  
 

 

 

PROPERES LECTURES 
 
 24 d’octubre: Crònica d’una mar    

desapareguda, Miquel Reverté 

  

 28 de novembre: El Mar, Blai  
Bonet 

 

 

19 de setembre de 2019 
a les 19.30h  



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. 

 

Marta Rojals 
 

Marta Rojals (La Palma d’Ebre, 1975). 
Escriptora, articulista i arquitecta catalana.  

Es llicencià en arquitectura  per la Universitat 
Politècnica de Catalunya on s'especialitza en 
teoria, història i crítica, la qual cosa li permet 
traduir i editar publicacions d'arquitectura.  

Ha col·laborat amb VilaWeb, les revistes 
L’Avenç i Descobrir  i el diari Ara , així com a 
la publicació satírica Illegal Times.  

El 2011 debutà amb la novel·la Primavera, 
estiu, etcétera. La novel·la va gaudir d'una 
gran acceptació tant pel públic com de la 
crítica, arribant fins a la tretzena edició. 

El gener del 2014 va publicar la seva segona 
novel·la, L'altra, enmig d'una gran 
expectació i un ràpid reconeixement per la 
crítica. El març de 2015 va publicar amb        
l'editorial Sembra No ens calia estudiar tant, 
una selecció d'articles d'opinió publicats 
prèviament a VilaWeb.  

 

  

 

Obra 

 2011 — Primavera, estiu, etcètera 

     (Barcelona: La Magrana) 
 2014 — L'altra (Barcelona: La Magrana) 

 2015—No ens calia estudiar tant           
(Carcaixent: Sembra) 

 2018– El cel no és per a tothom (Anagrama) 

 


