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Guia de lectura 
La botiga vintage Astor Place
A cura de l’autora, Stephanie Lehmann.

1. Quan l’Amanda visita per primera vegada l’apartament de la Jane Kelly per comprar-li 
roba, pensa: “És curiós com els estils de l’època dels nostres pares tendeixen a atreure’ns 
amb una seductora aura de nostàlgia”. A quina època es refereix?

2. D’una dona de la classe social de l’Olive, l’any 1907, s’espera que esdevingui esposa i 
mare; per això el seu somni de treballar resulta xocant per als amics i familiars. Com a de-
pendenta d’una botiga li ofereixen salaris baixos i poques oportunitats d’ascendir. Tot i això, 
l’Olive persisteix en el seu somni. Com ho manifesta el personatge? Quines diferències hi 
ha entre l’Olive i l’Amanda a l’hora d’afrontar els canvis? En què difereixen els seus reptes?

3. Quan l’Amanda se sotmet a la sessió d’hipnosi, el doctor Markoff li demana que pensi en 
un lloc que la faci sentir “molt feliç i còmoda”, però té problemes per decidir-se per un. Per 
què creus que li costa tant? Quin lloc triaries tu? 

4. L’Olive no vol ni pot dependre de l’ajuda econòmica dels homes –des del seu pare fins a 
un possible marit– mentre que l’Amanda accepta diners del seu amant. Quina de les dues 
dones et sembla més moderna?

5. La fascinació de l’Amanda per la histò-
ria té molt a veure amb una col·lecció de 
llibres de Time-Life, anomenada This Fa-
bulous Century (p. 88) que tenia quan era 
petita. Pensa: “solia  estudiar a fons cada 
paraula i observar les il·lustracions setina-
des com si els meus ulls fossin escàners, 
provant d’interioritzar-ne cada detall i 
veure-hi més enllà per trobar respostes a 
preguntes que ni tan sols sabia formular”. 
Hi ha algun llibre en la teva vida que t’ha-
gi provocat efectes semblants?

6. La mèdium Lola Cotton sembla posar-
se en contacte amb la mare de l’Olive i li 
diu: “Vol que vostè sàpiga. . . que no s’ha 
de sentir culpable. Ella la perdona”. L’Oli-
ve s’ho pren amb escepticisme. Està tan 
centrada en els seus projectes i ambicions 
que no és capaç de fer front als senti-
ments amb relació a la mort de la mare?
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7. Tot i que sap que no ho hauria de fer, l’Amanda continua veient-se amb en Jeff. Per què 
creus que se li fa tan difícil posar fi a aquesta aventura? Et sembla que té una personalitat 
massa feble? El fet que l’Amanda i en Jeff hagin tingut una relació abans que ell es casés 
influeix en la teva opinió sobre l’affair? 

8. Com a dona soltera de principis del segle xx, l’Olive no es pot allotjar sola en un hotel, 
als bars i restaurants hi ha zones només per a dones, desaproven la idea que treballi i les 
actituds respecte a la sexualitat tan conservadores de l’època la converteixen en una igno-
rant sense cap mena de preparació. Cap al final de la novel·la, l’Olive pensa: “Potser arribarà 
el dia que les dones existiran al món en igualtat amb els homes”. Creus que ja ha arribat 
aquest dia? Si no ho creus, penses que algun dia arribarà?

9. En un moment donat, l’Amanda es pregunta si la seva vida està “governada per la nostàl-
gia” (p. 117). Pensa: “El passat no marxa i prou; perdura. De fet, se’n poden tocar i veure les 
restes, i mentre aquests records sobreviuen, el passat és present. I del futur això no es pot 
dir. No és aquí de cap manera. No pot ser; no ha arribat encara. I quan arriba, és present, 
però fugaçment, abans de convertir-se en passat. Mai no es pot palpar el futur”. Hi estàs 
d’acord? Creus que l’Amanda passa massa temps mirant enrere en el passat? Per què se li fa 
tan difícil deixar-ho amb en Jeff? Què la convenç, finalment?

10. El tema del canvi constant i imparable i la necessitat d’adaptar-se a les noves circums-
tàncies és present al llarg de tota la novel·la. Val la pena deixar el passat enrere? Sempre és 
millor el que és nou? És possible trobar un equilibri entre preservar el que val la pena del 
passat i alhora evolucionar i innovar d’una manera moderna?

11. Al final de la novel·la, no sabem si la Jane Kelly llegirà el diari, si l’Amanda continuarà la 
seva relació amb en Rob ni si l’Olive i l’Angelina obriran una botiga de barrets. Què creus 
que passarà amb els personatges? 

Més idees: 
La roba i la moda vintage són un element central en el llibre. Demaneu als membres del 
vostre club de lectura que portin un element vintage que tingui un significat especial per a 
ells. O que duguin fotografies antigues dels pares o avis i es fixin en el que portaven. Qual-
sevol objecte que desperti nostàlgia funcionarà. Feu que, per torns, cada membre expliqui 
la importància de la peça i el que significa. 

Demaneu als membres del vostre club de lectura que pensin en una botiga o grans ma-
gatzems  on recordin haver anat a comprar quan eren petits. Aquesta botiga, continua al 
mateix lloc? Què recorden sobre les compres que hi feien? 


