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ÀGORA  
Club de lectura       Llegir  compartint  és llegir més vegades....

Divendres, 18 de març,  17.30    

Sala dʼactes, Biblioteca Municipal de Vinaròs 

“Res no es pot amagar”                    
                                    de Conxa Solans

    Presenta el llibre : Rosa Roca  . Assistència de l’autora

               



L’OBRA

L’Àngela,  protagonista  de  “Res no es pot  amagar” va  créixer  en una ciutat  prop de
Barcelona dins l’ambient d’una família benestant. Les seves il·lusions de joventut es trenquen en
el moment  quan el  seu pare concerta per  a ella  un matrimoni de conveniència.  En els anys
anteriors a la República, la dona continuava sotmesa al sistema patriarcal, que obligava a les
dones a passar de la tutela del pare a la del marit. Obra guanyadora del X Premi literari Delta
2019-2020.

“Res no es pot amagar” està ambientada en mig de les dues guerres mundials, “que és
una època de la que m’interessa molt la situació de la dona, crec que la dona que va néixer
a finals del segle XIX i va traspassar al segle XX va viure un moment molt interessant per a
mi, em crida molt l’atenció les diverses fases que van viure primer passant una guerra
mundial, després una República, i després una Guerra Civil”.

Solans tenia com objectiu en aquesta novel·la parlar sobre el sentiment de culpa: “Crec
que la majoria de persones que han viscut intensament, i fins i tot les que no, acaben
barrejant moltes coses quan han viscut molt anys, i entre elles hi ha un sentiment de culpa
que pot remetre a àmbits  molt  diversos de la  vida i  a  persones de vides normals,  no
necessàriament a vides èpiques”.

Solans  va  escriure  aquesta  novel·la “en molt  poc  temps,  la  vaig  escriure com una
mena de desfogament i, per exemple, no em va suposar un esforç de documentació tan
gran com el que em va suposar la meva anterior novel·la”. De fet, l’escriptora confessa que li
agrada “escriure de manera planera, no sé escriure elaboradament, vaig directa al tema. A
més, la meva formació no va ser en català, i he après a escriure el català que parlo”

L’AUTORA

Conxa Solans Roda és llicenciada en Història Moderna per la Universitat de
Barcelona, sòcia i membre actiu del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat.
Directora de l’Oficina d’Ocupació de Sant Vicenç dels Horts de 1993-2007. S’ha
dedicat a la recerca i divulgació històrica de Molins de Rei i del Baix Llobregat. Té
diverses  publicacions  sobre  Molins  de  Rei  i  Begues  durant  l’època  moderna  i
contemporània. Ha publicat articles a revistes i llibres d’història. Al 2019 va publicar
la seua primera novela , Aquella Norton. 

El seu llibre Res no es pot amagar va ser l’obra guanyadora del X Premi
literari Delta 2019-2020.




