RECOMANACIONS DE LLIBRES PER SANT JORDI 2021, FETES PELS NOSTRES SOCIS/ES
Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta

TÍTOL DEL LLIBRE
AUTOR/A
Al país del núvol
blanc
Sarah Lark
Aloma
Mercè Rodoreda
Aprendre a parlar
amb les plantes
Marta Orriols

PER QUÈ EL RECOMANES?
Una aventura on es troba amor, aventura, odi, dolor...... amb una lectura
agradable

RECOMANAT PER...
M.Teresa Pacheco Mollfuleda
Gemma Farré Vilà

Parla del proces d'acceptacio de la perdua del company de vida d'una
manera realista, positiva i sense victimisme.

Fina Masdeu

Es una novel.la sobre dones treballadores de generacions passades que van
haver de marxar dels seus pobles per anar treballar a la fabrica, a la
ciutat...Emigracio catalana i espanyola. A mes te un vocabulari ric i
respectuos amb la parla autoctona de les protagonistes
Fina Masdeu

Argelagues

Gemma Ruiz

Cartes Perdudes

Maria de la Pau Janer

Cluny Brown
Comerçes
emblemàtics de
Barcelona

Margery Sharp

Molt entretinguda i divertida, ajuda en els temps actuals, ens distreura

Cristina Giménez Romero

Esteve Vilarrúbies

És nostalgic

Jaime Marti

Dime quién soy

Julia Navarro

Dues vides

Perquè l'he llegit i em va agradar molt.

Anna Maria Ferrer Calaff

Em va agradat molt. Enganxa.

Marga Elias
Es un retrat de l'Europa i de l'Índia entre 1930 i 1960. Magníficament escrit.
Aquest autor té altres dos llibres fantàstics: Una música constant i Un buen
Elvira Cardona Miret
partido.

Seth Vikram
Diversos autors(no us
Diverses narracions curtes ,tenen com a fil conductor el riu Ebre.NO
espenteu te 172 pàgines
contaminem els rius
El brogit de l'Ebre sols)

Rosa Corominas i Agut

El fill del xofer
El infinito en un
junco
El olvido que
seremos
Els coloms de la
Boqueria
Josep
L'amor et farà
immortal
La casa de foc

Jordi Amat

Retorn a la situació política 40 anys enrera. Posada en marxa de Tv3 de la
mà d'un ésser molt intel·ligent però malvat.

Tònia Minguell

Irene Vallejo

Assaig entre recerca i divulgació sobre el naixement dels llibres. Està molt
documentat i, malgrat tot, és molt amè i pedagògic.

Gustavo Gallardo

Héctor Abad Faciolince

Esperanza Mora

Encara l'estic llegint i el trobe apassionant.

Empar Bertomeu
Jordi Basté i Marc Artigau
Jean Louis Milesi Audrey Perquè s'ha de saber la vida dels exiliats republicans als Camps de Refugiats
d'Argelés-sur-mer i d'altres llocs
Guillermina Varela
Rebmann

Ramon Gener
Francesc Serés

La Danza de los
Tulipanes
Ibon Martín
La dona de la seva
vida
Xavier Bosch
La dona de la seva
vida
Xavier Bosch
Hubert Reeves. Joël de
La història més
Rosnay, Yves Coppens, i
bella del món
Dominique Simonnet
La hora de las
gaviotas

Ibon Martin

La huella del mal

Manuel Rios San Martin

La llacuna

Coneix la vida i situació de Colombia finals s.XX i XXI

Bàrbara Kingsolver

Música, memòria i vida
Esperanza Mora
Podreu veure la vida d'una nena i del professor que arriba per fer-li classes i
Guillermina Varela
com aquest profe va coneixent la vida de la vall
Es una novel.la de suspens que t'enganxa des del començament i es mantè
durant tot el llibre practicament. El final una mica fluix. Jo el vaig disfrutar.
Perquè tots els llibres que he llegit d´ell m´han agradat molt.
És un llibre on hi ha una part d'intimitats i una part de trama d'intriga

Pilar Robusté
Marta Grau
Fina Cercós Sender

Recorre la história des d'el Bing Bang fins la nostre humanitat.
Jacint Mestre
Si us agrada la novela negra aquesta us enganxarà des de la primera
paraula. I la descripció del paisatge és un punt afegit
Aurora Giralt Palos
Mercedes Ribera Soler
Està molt ben escrit i parla ďaspectes de la història ďAmèrica del Nord
pocpoc coneguts coneguts, entre ďaltres la persecució dels comunistes.

Helena Vernet Ferré

Es una auténtica maravilla .La autora se ha documentado muy bien y
emana puro realismo.
Me ha encantado

La madre de
Frankenstein

Almudena Grandes

La trena

Laetitia Colombani

La vida a ratos

Juan José Millàs

L'agulla daurada

Montserrat Roig

Mª Angosto González de Langarica
El vaig comprar sense adonar-me'n que era un diari. Quan el vaig començar
vaig pensar "què he comprat"? I tan com anava llegint més m'agrada. És
Empar Bertomeu
genial.
Tracta d'una vivència a Rússia , i com nosaltres varem estar fa anys, és un
reflexe de la societat d'aleshores. I descriu molt be paisatges, creus estar
Nuria Prades
allà.

John Steinbeck

Fa poc que l'he llegit i encara que coneixia la història per la fabulosa
pel·lícula de John Ford, el llibre té molta poesia a pesar de les desgràcies
que ens explica. I ens parla de moltes coses : de la pobresa, de la família, de
l'amistat, de la solidaritat i al mateix temps de la insolidaritat, de la
explotació. I perque per desgràcia em recorda molt a la època que estem
vivint actualment amb tanta gent obligada a deixar-tot endarrera i anar a
altres llocs a buscar-se la vida
Maria Eugènia Cantó

Irene Vallejo

Tracta de la història dels llibres explicant un munt de coneixements sobre la
Història Antiga amb un estil que manté l'interès i la curiositat sobre el tema. Margarida Pons Santotomás

Las uvas de la ira
L'infinit dins d'un
jonc

No me llames loca Josep Maria Girona
Patria
Seguiré els teus
passos
Sobre los huesos
de los muertos
Tandem
Tàndem
Toda Pasión
Apagada

Fernando Aramburu

Juulia Alcázar Angla
Te acerca a la realidad en el País Vasco en la época en que ETA estaba muy
Pablo Pol
activa. Ahora afortunandamente ya ha desaparecido.

Care Santos

Olga Tokarczuk

Victoria Téllez

Rosa Maria Herrera

Maria Barbal
María Barbal

Actual y profundo
L'autora pallaressa ens parla de segones oportunitats a l'edat adulta. Està
ben escrita i estructurada
És molt tendra i m'ha agradat molt.

Vita Sackville-West

Una aristòcrata anglesa, quan queda vídua després de 70 anys de
matrimoni, la seva actitud sorprén als seus sis fils....Deliciosa!

Rosanna Tocchetto
Fina Masdeu
Montserrat Aldrich
Dolors Farreres Treserras

Tota una vida per
recordar
Nuria Prades
Vides catalanes
que han fet
història

Narra la història de Disney Studis des de 1932, quan la protagonista entra a
treballar-hi com a animadora i també les seves vivències personals. Llibre
Dolors Farreres Treserras
molt agradable de llegir

Tracta la història mundial de Catalunya d'una forma molt didàctica

Borja de Riquer

Andreu Gerona

