
INSCRIPCIONS OBERTES a la biblioteca.  

També les podeu fer per correu electrònic:  

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 

 

DISSABTE 15 DE JUNY 
DE 2019 A LES 11 h 
 

Sortida al Parc Ecohistòric del 

Pont del Diable 
Places limitades. Inscripció prèvia. 

 

Biblioteca Pública de Tarragona,   

Fortuny, 30, 43001 Tarragona 

 

Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544 

bptarragona.cultura@gencat.cat 

 

HORARI: 

Dilluns de 15 h a 20 h  

Dimarts a divendres de 10 h a 20 h  

Dissabte de 10 h a 14 h 

 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOG CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 

BLOG BIBLIOTECA & TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

 

CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 
 

 

 

 
 

Escriure la natura 
 

Henry David Thoreau 

Sue Hubbell 

d 

 
CLUB DE LECTURA  

Conductors: Dolors Gironés 

                        Esteve Masalles 

MAIG - JUNY 

2019 

http://www.facebook.com/newyorkpubliclibrary
http://www.twitter.com/nypl


DIMARTS 14 DE MAIG 2019 a les 18.30 h 
 

Walden o la vida als boscos,  

de Henry David Thoreau  
 

“Vaig marxar del bosc per una raó tan bona com 

per la que hi vaig anar.” 
                                        
 

L’obra més coneguda de Thoreau, el gran pensador 

espiritualista, teòric de la desobediència civil, el pare 

de l’ecologisme, l’home que es posa a prova vivint sol 

enmig del bosc a Concord (Massachusetts). L’experi-

ment l’inicia el 4 de juliol de 1845, dia que es retira a viure dos anys a una 

cabana rústica, construïda amb les seves pròpies mans, al costat de la lla-

cuna Walden, a prop de la casa familiar, per portar una vida senzilla i sal-

vatge en plena naturalesa, cultivant un hort i sent autosuficient produint els 

seus propis recursos. El temps transcorre al ritme dels canvis d’estació, com 

si només passés un any. No es tracta ni d’una novel·la ni d’una verita-

ble autobiografia, sinó d’una crítica del món occidental: cada capítol 

aborda un aspecte de la humanitat sota l'estil del pamflet o de l'elogi. Con-

tinua sent, en definitiva, un dels llibres essencials per a la consciència ecolò-

gica arreu del món.  

 

Henry David Thoreau (Concord, Massachussets 1817 - 1862), escriptor, assa-

gista i filòsof amb una gran influència en el món intel·lectual del seu temps i 

en generacions posteriors. Un dels pares de la literatura estatunidenca, fa 

amistat amb l’escriptor transcendentalista Ralph Waldo Emerson. El 1846 

Thoreau es nega a pagar impostos com a protesta contra l’esclavitud a 

Amèrica, motiu pel qual és empresonat: aquest episodi el porta a escriu-

re Desobediència civil(1849), text en què estableix la doctrina de la resistèn-

cia passiva que més tard influirà en destacats activistes del segle XX 

(Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela, entre d’altres). Proper als 

postulats del transcendentalisme, el seu reformisme parteix de l’individu 

abans que de la col·lectivitat, i defensa una forma de vida que privilegiï el 

contacte amb la naturalesa.    

DIMARTS 18 DE JUNY 2019 a les 18.30 h 

 

Un año en los bosques,  

de Sue Hubbell 
 

“Al ser humana, soy una gran entrometida: 

manipulo, altero, modifico. Eso no es ni bue-

no, ni malo, sólo humano.”  

 
 

Avui en dia aquest llibre, que ha rebut innumera-

bles elogis al llarg de dècades, és considerat un 

clàssic de la nature writing, escola literària iniciada per Susan Fenimore Coo-

per i popularitzada per Henry David Thoreau, i del moviment del decreixe-

ment. Desencantada de la societat de consum estatunidenca, a principis 

dels anys 70 tant ella com el seu home opten per una vida més propera a la 

natura. Amb les lectures de Thoreau al capdavant, s’instal·len en una gran-

ja enmig dels boscos de les muntanyes Orzak al Mitjà Oest dels Estats Units. 

Poc temps després, el marit decideix abandonar-la i tornar a la civilització. 

Absolutament sola, reconstrueix la seva estructura vital amb l’ajuda de la 

contemplació de la fauna i la flora que l’envolta.   

Sue Hubbell (Kalamazoo, Michigan 1935 – Bar Harbor, Maine 2018), Periodis-

ta i biòloga de formació, ha treballat de llibretera i de bibliotecària. De fer-

mes conviccions pacifistes, el 1973 decideix canviar radicalment de manera 

de viure: redueix els ingressos i les despeses per tal de pagar els menys im-

postos possibles a un govern que finança la Guerra del Vietnam. Se’n va a 

viure a un lloc remot de Missouri. Hi crea un petit negoci d’apicultura res-

pectuós amb el benestar animal i el medi ambient. D’aquesta experiència 

en surt el llibre Un año en los bosques. Ha col·laborat habitualment amb pu-

blicacions com The New Yorker, The New York Times i Times Magazine. Altres 

llibres que ha escrit no traduïts al català o castellà: Book of Bees: And How 

to Keep Them (1989), Far-Flung Hubbell: Essays from the American Ro-

ad (1995),  Shrinking the Cat: Genetic Engineering Before We Knew about 

Genes (2001), etc.   


