17

ALIANÇA PER A
ACONSEGUIR
ELS OBJECTIUS

LITERÀRIES

TERTÚLIES
MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado
C. Bisbe Urquinaona, núm. 19-21
Tel. 93 636 96 97
www.bibliotecarfjcastelldefels.org
adreces electròniques:
biblioteca@castelldefels.org
b.castelldefels@diba.cat

Totes les tertúlies (excepte els 15 minuts
comptats) requereixen inscripció i disposeu
d’exemplars dels llibres per recollir-los a la
biblioteca.

2n semestre 2022

Programació
Un club de LECTURA i DESCOBERTA per a infants de 7 a 10 anys on llegirem
llibres de coneixements i farem tallers pràctics al voltant del tema protagonista
d’aquell mes. Hi ha dos grups d’edat segons cursin 3r o 4t de primària.
Ciència, literatura, creativitat, poesia, societat... qualsevol tema és susceptible de
ser el centre d’interès del nostre CLUB 7-10. Descobriu-los amb nosaltres
Ens trobarem un dilluns al mes a les 18 h.
Tortugues al Baix Llobregat.
19 de setembre.
Sessió conjunta de 3r i 4t de primària.

Ser o no ser un llibre.
17 octubre
Sessió 3r de primària.
24 octubre.
Sessió 4t de primària.

La ciència del cervell.

Del 12 de setembre al 16 de desembre.
Activitat diària de dilluns a divendres a les 17.30 h.
Infants a partir de 4 anys.
Sala infantil..
Una estona de lectura de contes de 15 minuts de durada. Durant aquest temps el
personal de la biblioteca llegirà llibres tant del fons d’imaginació com del de
coneixements i cadascú ho farà amb el seu estil i la seva manera de fer, la qual cosa
donarà com a resultat una gran di-versitat de formes i colors en tots els textos...
varietat com a la vida mateixa!
La transmissió oral de contes és una eina molt valuosa que, a més d’estimular
l’adquisició d’hàbits lectors dels més menuts, també els permet ampliar vocabulari,
habituar-se a escoltar i, sobretot, desenvolupar la seva capacitat d’imaginació.

14 novembre.
Sessió 3r de primària.
21 novembre
Sessió 4t de primària.
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Benvingut al Club 11-14! Que per què ens diem així? Hi ha qui diu que és perquè
aquest club de lectura és per a nois i noies d’11 a 14 anys. Però... i si el nom és a
més a més una clau que obre una porta secreta? Juntament amb la bloguera i
bibliotubera Anna Pardos (Mixa), des-cobrirem llibres fantàstics, superarem reptes
literaris i passarem una bona estona!
T'esperem un dilluns al mes a les 18h.

Des de la biblioteca et proposem una lectura mensual en català o castellà, i
organitzem una trobada per a conèixer l'autor/autora de l'obra. És un moment
per a compartir opinions i emocions que ens ha despertat el llibre. Amants de la
lectura ens trobem per a endinsar-nos a descobrir tresors literaris de diversos
gèneres.
T'esperem un cop al mes a la Sala Margarida Xirgu a les 18.30 h.

26 de setembre llegim Mira de Tina Vallès.
La Mira té deu anys, és curiosa de mena i molt crítica amb el món que l’envolta. I
és molt tímida. Exageradament. A ella el que li agrada és dibuixar, i amb un llapis
a la mà les hores li passen volant. Per això, quan els pares la matriculen a
l’acadèmia de ball del poble, li cau el món a sobre. Però la Mira també és orgullosa
i accepta el repte: qui sap si al final ballar l’ajudarà a perdre la vergonya.

20 de setembre llegim Nosaltres després amb presència de l’autora, Sílvia
Soler.
Una novel·la sobre el pas del temps, l'amor i els daltabaixos que cada vida
comporta; amb quatre personatges principals, dos homes i dues dones, que
coneixem quan són joves, quan la vida està pràcticament per estrenar, però amb
una infantesa singular. Ambientada a Barcelona i escrita amb un estil detallista,
quasi cinematogràfic.

24 d’octubre llegim El Fantasma de Sir Lawrence de Miquel Arguimbau.
Pot un fantasma resoldre els problemes d’en Lluís? El noi es recupera de la pèrdua
del pare, el curs escolar no li va gaire bé i la noia que li agrada li fa poc cas. Però
malgrat això en Lluís té un objecte que l’endinsa en un món d’aventures... Quin
deu ser? Quin és el motiu pel qual el fantasma d’un militar menorquí que va néixer
l’any 1783 reclama l’atenció d’un jove del segle XXI? Vols esbrinar-ho?
28 de novembre llegim Cartes a Shakespeare d’Elia Espinosa.
Quan la mare de la Margo mor, aparentment de manera accidental, el seu món es
desfà. Però poc després, la Margo coneix un noi misteriós que li explica que havia
treballat amb els seus pares i li demana ajuda per trobar un llibre que ells
custodiaven. A través d’un seguit de pistes i endevinalles relacionades amb les
principals autores i autors de la literatura anglesa, la Margo i en Noah hauran de
completar un recorregut per la Gran Bretanya si volen trobar el que busquen.

T’agrada el còmic?
Doncs aquest és el teu club!
Per a nois i noies de 9 a 14 anys. Ens trobarem un dimecres al mes amb l’Alejo
Valdearenas, un expert en la matèria que ens endinsarà al món del còmic europeu,
manga, americà…
T'esperem un dimecres al mes a les 18h.
21 de setembre llegim Astroboy d’Osamu Tezuka.
Aquestes són les famoses aventures d’Astroboy, el poderós robot creat per Osamu
Tezuka (conegut entre els aficionats al còmic asiàtic com “El rei del Manga”).
19 d’octubre llegim Las Varamillas de Camille Jourdy.
Un relat iniciàtic on la protagonista, la Jo, fuig de la seva família reconstituïda, cap
al bosc. Un bosc misteriós, boig i ple de varamillas, una mena de ponis acolorits i
atrapats per un Minino capritxós, dèspota i mancat d’afecte.
16 de novembre llegim Aurore d’Enrique Fernández.
Els déus antics han abandonat al poble d’ Aurore i una estranya força la ha arrastrat
al món dels esperits. Sols fent una cançó podrà retornar l’equilibri a la seva terra...

Tertúlia creada per descobrir a autors novells que s'estan fent un lloc en el món
editorial. Són trobades en petit format, on comptarem amb la complicitat dels
autors, i compartirem el plaer de conèixer la seva obra.
T’esperem a la Sala Margarida Xirgu a les 18.30 h.
3 de novembre llegim L’amo amb la presència de l’autor, Miquel Adam.
Sempre lúcida i a estones esperpèntica, plena d’humor i escrita amb un ritme
agilís-sim, L’amo és una novel·la intel·ligent i amarga, un monument literari a la
petitesa, la mediocri-tat moral d’un amo i la misèria vital de qui s’hi sotmet per
guanyar-se les garrofes, i una dissec-ció implacable de la precarietat laboral en
general i en el sector cultural en particular. L’estil, la veu inconfusible del Miquel
Adam, pot amb tot.

Junt amb el Teatre Nacional de Catalunya, ens aproparem al món del teatre a
partir d'alguna de les obres que actualment estan en escena. Gaudirem d'un
ampli ventall d'obres de diversos gèneres, per a què apassionats del teatre i la
lectura, puguem conèixer de prop el que s'amaga darrere de les escenes teatrals.
A més, només per ser membres del club, gaudireu d'un descompte del 15% en
tota la programació de les obres teatrals del TNC!
Tertúlies moderades pel personal de la Biblioteca a les 19h.
13 d’octubre llegim Zona inundable de Marta Barceló.
Sant Llis, octubre del 2018. Després de quatre hores de pluja intensa, un torrent es
desborda, inunda un petit poble de Mallorca i causa onze morts, diversos ferits i
molts danys materials.
Ben aviat es desencadena una onada de reaccions: una explosió de solidaritat
sense precedents i una cobertura mediàtica que cada vegada planteja més
dubtes. Es podria haver evitat la tragèdia? Van funcionar els protocols
d’emergència? Per què es continua edificant als llindars dels torrents?
24 de novembre llegim Moriu-vos: una creació de Cultura i Conflicte. Direcció
Joan Arqué Solà i Sol Picó.
Una dona que viu sola i que ja no té força per obrir els brics de llet. Un cor de gent
gran d’una residència que somia ballar com Pina Bausch. Un vigilant de pàrquing
que controla vells i no cotxes. Moriu-vos ens parla de la vellesa en una societat
que l’aparta i l’ignora, però també ens parla de rebel·lia, de memòria, de formes
d’evasió, de fantasia i de records.

19 d’octubre llegim Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, modera
Francesc Ponsa, especialista en l’autor. Tertúlia especial en el centenari del
naixement de José Saramago.
Una novel·la i un autor que ens alerten sobre la responsabilitat de tenir ulls quan
altres els han perdut. Un home parat davant d’un semàfor en vermell es queda
cec de sobte; és el primer cas d’una ceguera blanca que s’estén de forma
fulminant... internats en quarantena o perduts a la ciutat els cecs han de
sobreviure a qualsevol preu. L’autor ens obliga a parar, tancar els ulls i mirar i
reflexionar sobre l’ètica de l’amor i la solidaritat.
15 de novembre llegim L’Obscur adéu de Teresa Lanza amb la presència de
l’autor, Toni Hill. Tertúlia especial dins del cicle d’activitats “Tastant la
foscor... “.
Una novel·la intrigant i torbadora sobre la hipocresia, l’amistat, la immigració i els
privilegis. Un suïcidi inexplicable. Un misteri la veritat del qual no la saben ni els
morts. Existeixen pocs llocs tan plàcids com aquest enclavament proper a
Barcelona, d’avingudes amples, jardins cuidats i cases amb piscina. Un entorn
idíl·lic on, en aparença, no passa mai res. Fins que un matí el dia desperta envaït
per una plaga d’esqueles ben estranyes. Cinc dones recorden a la víctima, la jove
hondurenya que netejava les seves cases, i cap d’elles ha aconseguit oblidar la
notícia del seu suïcidi, fa gairebé un any. El que totes ignoren, i ningú sospita, és
que l’ombra de la noia continua vagant per les seves llars a la recerca de respostes.
14 de desembre llegim El temps de les cireres de Montserrat Roig, a càrrec de
l’escriptor Jordi Nopca. En el marc del projecte Clàssics catalans d’Espais
Escrits.
L’obra va ser Premi Sant Jordi el 1976 i en ella l’autora fa una mirada crítica a la
burgesia catalana i un magnífic retrat social de tota una època.
Després d'haver viscut durant dotze anys a França i Anglaterra, la Natàlia torna a
la Barcelona dels anys setanta, on retroba el passat i el present de la seva família:
uns personatges que enmig de la grisor de l'època busquen desesperadament el
sentit de les seves vides. Una crònica que reflecteix la crisi de valors provocada pel
resultat de la guerra, el franquisme, la repressió i la desintegració del pensament
polític i ideològic que tot plegat provocà i un retrat de tres generacions d'una
família a partir de la qual es fa una mirada crítica a la burgesia catalana i un
magnífic retrat social de tota una època.

Tertúlia d'obres en anglès i francès de caràcter bimensual, moderades per
especialistes en llengua i literatura anglesa i francesa. Dirigit a persones que
vulguin practicar i adquirir fluïdesa.
Properes tertúlies en anglès moderades per Rosa M. Cano, a les 19 h.
11 d’octubre llegim The Appeal de Janice Hallett.
When tragedy affects the members of a theatre group, the community joins them
to raise funds to save the life of their child. Then, a dead body is found, and soon,
an arrest is made. In the run-up to the trial, two young lawyers sift through the
material—emails, messages, letters—with a growing suspicion that the killer may
be hiding in plain sight. The evidence is all there, between the lines, waiting to be
uncovered in this modern epistolary novel.
13 de desembre llegim Educated de Tara Westover.
Educated is a remarkable memoir of a young woman raised in a survivalist family
in Idaho who strives for education while still showing great understanding and
love for the world she leaves behind. She started college at the age of 17 having
had no formal education. She explores her struggle to reconcile her desire to learn
with the world she inhabited with her father.
Properes tertúlies en francès moderades per Sylvie Oussedik a les 19 h.
26 de setembre llegim La vie d’une autre de Frédérique Deghelt.
Et si demain au réveil vous trouviez à vos côtés un type que vous reconnaissez
vaguement, des enfants inconnus et quand vous vous regardiez dans le miroir
vous vous trouviez bien changé ? Qu'est-ce que vous penseriez?
28 de novembre llegim La vie devant soi de Romain Gary.
Combien de fois dit-on aux jeunes qu'ils ont la vie devant soi. Mais est-ce vrai ? Ou
le chemin est-il déterminé à l'avance malgré eux ? D'après vous, quel avenir
attend Momo?
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19 d’octubre llegim Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, modera
Francesc Ponsa, especialista en l’autor. Tertúlia especial en el centenari del
naixement de José Saramago.
Una novel·la i un autor que ens alerten sobre la responsabilitat de tenir ulls quan
altres els han perdut. Un home parat davant d’un semàfor en vermell es queda
cec de sobte; és el primer cas d’una ceguera blanca que s’estén de forma
fulminant... internats en quarantena o perduts a la ciutat els cecs han de
sobreviure a qualsevol preu. L’autor ens obliga a parar, tancar els ulls i mirar i
reflexionar sobre l’ètica de l’amor i la solidaritat.
15 de novembre llegim L’Obscur adéu de Teresa Lanza amb la presència de
l’autor, Toni Hill. Tertúlia especial dins del cicle d’activitats “Tastant la
foscor... “.
Una novel·la intrigant i torbadora sobre la hipocresia, l’amistat, la immigració i els
privilegis. Un suïcidi inexplicable. Un misteri la veritat del qual no la saben ni els
morts. Existeixen pocs llocs tan plàcids com aquest enclavament proper a
Barcelona, d’avingudes amples, jardins cuidats i cases amb piscina. Un entorn
idíl·lic on, en aparença, no passa mai res. Fins que un matí el dia desperta envaït
per una plaga d’esqueles ben estranyes. Cinc dones recorden a la víctima, la jove
hondurenya que netejava les seves cases, i cap d’elles ha aconseguit oblidar la
notícia del seu suïcidi, fa gairebé un any. El que totes ignoren, i ningú sospita, és
que l’ombra de la noia continua vagant per les seves llars a la recerca de respostes.
14 de desembre llegim El temps de les cireres de Montserrat Roig, a càrrec de
l’escriptor Jordi Nopca. En el marc del projecte Clàssics catalans d’Espais
Escrits.
L’obra va ser Premi Sant Jordi el 1976 i en ella l’autora fa una mirada crítica a la
burgesia catalana i un magnífic retrat social de tota una època.
Després d'haver viscut durant dotze anys a França i Anglaterra, la Natàlia torna a
la Barcelona dels anys setanta, on retroba el passat i el present de la seva família:
uns personatges que enmig de la grisor de l'època busquen desesperadament el
sentit de les seves vides. Una crònica que reflecteix la crisi de valors provocada pel
resultat de la guerra, el franquisme, la repressió i la desintegració del pensament
polític i ideològic que tot plegat provocà i un retrat de tres generacions d'una
família a partir de la qual es fa una mirada crítica a la burgesia catalana i un
magnífic retrat social de tota una època.

Tertúlia d'obres en anglès i francès de caràcter bimensual, moderades per
especialistes en llengua i literatura anglesa i francesa. Dirigit a persones que
vulguin practicar i adquirir fluïdesa.
Properes tertúlies en anglès moderades per Rosa M. Cano, a les 19 h.
11 d’octubre llegim The Appeal de Janice Hallett.
When tragedy affects the members of a theatre group, the community joins them
to raise funds to save the life of their child. Then, a dead body is found, and soon,
an arrest is made. In the run-up to the trial, two young lawyers sift through the
material—emails, messages, letters—with a growing suspicion that the killer may
be hiding in plain sight. The evidence is all there, between the lines, waiting to be
uncovered in this modern epistolary novel.
13 de desembre llegim Educated de Tara Westover.
Educated is a remarkable memoir of a young woman raised in a survivalist family
in Idaho who strives for education while still showing great understanding and
love for the world she leaves behind. She started college at the age of 17 having
had no formal education. She explores her struggle to reconcile her desire to learn
with the world she inhabited with her father.
Properes tertúlies en francès moderades per Sylvie Oussedik a les 19 h.
26 de setembre llegim La vie d’une autre de Frédérique Deghelt.
Et si demain au réveil vous trouviez à vos côtés un type que vous reconnaissez
vaguement, des enfants inconnus et quand vous vous regardiez dans le miroir
vous vous trouviez bien changé ? Qu'est-ce que vous penseriez?
28 de novembre llegim La vie devant soi de Romain Gary.
Combien de fois dit-on aux jeunes qu'ils ont la vie devant soi. Mais est-ce vrai ? Ou
le chemin est-il déterminé à l'avance malgré eux ? D'après vous, quel avenir
attend Momo?

Benvingut al Club 11-14! Que per què ens diem així? Hi ha qui diu que és perquè
aquest club de lectura és per a nois i noies d’11 a 14 anys. Però... i si el nom és a
més a més una clau que obre una porta secreta? Juntament amb la bloguera i
bibliotubera Anna Pardos (Mixa), des-cobrirem llibres fantàstics, superarem reptes
literaris i passarem una bona estona!
T'esperem un dilluns al mes a les 18h.

Des de la biblioteca et proposem una lectura mensual en català o castellà, i
organitzem una trobada per a conèixer l'autor/autora de l'obra. És un moment
per a compartir opinions i emocions que ens ha despertat el llibre. Amants de la
lectura ens trobem per a endinsar-nos a descobrir tresors literaris de diversos
gèneres.
T'esperem un cop al mes a la Sala Margarida Xirgu a les 18.30 h.

26 de setembre llegim Mira de Tina Vallès.
La Mira té deu anys, és curiosa de mena i molt crítica amb el món que l’envolta. I
és molt tímida. Exageradament. A ella el que li agrada és dibuixar, i amb un llapis
a la mà les hores li passen volant. Per això, quan els pares la matriculen a
l’acadèmia de ball del poble, li cau el món a sobre. Però la Mira també és orgullosa
i accepta el repte: qui sap si al final ballar l’ajudarà a perdre la vergonya.

20 de setembre llegim Nosaltres després amb presència de l’autora, Sílvia
Soler.
Una novel·la sobre el pas del temps, l'amor i els daltabaixos que cada vida
comporta; amb quatre personatges principals, dos homes i dues dones, que
coneixem quan són joves, quan la vida està pràcticament per estrenar, però amb
una infantesa singular. Ambientada a Barcelona i escrita amb un estil detallista,
quasi cinematogràfic.

24 d’octubre llegim El Fantasma de Sir Lawrence de Miquel Arguimbau.
Pot un fantasma resoldre els problemes d’en Lluís? El noi es recupera de la pèrdua
del pare, el curs escolar no li va gaire bé i la noia que li agrada li fa poc cas. Però
malgrat això en Lluís té un objecte que l’endinsa en un món d’aventures... Quin
deu ser? Quin és el motiu pel qual el fantasma d’un militar menorquí que va néixer
l’any 1783 reclama l’atenció d’un jove del segle XXI? Vols esbrinar-ho?
28 de novembre llegim Cartes a Shakespeare d’Elia Espinosa.
Quan la mare de la Margo mor, aparentment de manera accidental, el seu món es
desfà. Però poc després, la Margo coneix un noi misteriós que li explica que havia
treballat amb els seus pares i li demana ajuda per trobar un llibre que ells
custodiaven. A través d’un seguit de pistes i endevinalles relacionades amb les
principals autores i autors de la literatura anglesa, la Margo i en Noah hauran de
completar un recorregut per la Gran Bretanya si volen trobar el que busquen.

T’agrada el còmic?
Doncs aquest és el teu club!
Per a nois i noies de 9 a 14 anys. Ens trobarem un dimecres al mes amb l’Alejo
Valdearenas, un expert en la matèria que ens endinsarà al món del còmic europeu,
manga, americà…
T'esperem un dimecres al mes a les 18h.
21 de setembre llegim Astroboy d’Osamu Tezuka.
Aquestes són les famoses aventures d’Astroboy, el poderós robot creat per Osamu
Tezuka (conegut entre els aficionats al còmic asiàtic com “El rei del Manga”).
19 d’octubre llegim Las Varamillas de Camille Jourdy.
Un relat iniciàtic on la protagonista, la Jo, fuig de la seva família reconstituïda, cap
al bosc. Un bosc misteriós, boig i ple de varamillas, una mena de ponis acolorits i
atrapats per un Minino capritxós, dèspota i mancat d’afecte.
16 de novembre llegim Aurore d’Enrique Fernández.
Els déus antics han abandonat al poble d’ Aurore i una estranya força la ha arrastrat
al món dels esperits. Sols fent una cançó podrà retornar l’equilibri a la seva terra...

Tertúlia creada per descobrir a autors novells que s'estan fent un lloc en el món
editorial. Són trobades en petit format, on comptarem amb la complicitat dels
autors, i compartirem el plaer de conèixer la seva obra.
T’esperem a la Sala Margarida Xirgu a les 18.30 h.
3 de novembre llegim L’amo amb la presència de l’autor, Miquel Adam.
Sempre lúcida i a estones esperpèntica, plena d’humor i escrita amb un ritme
agilís-sim, L’amo és una novel·la intel·ligent i amarga, un monument literari a la
petitesa, la mediocri-tat moral d’un amo i la misèria vital de qui s’hi sotmet per
guanyar-se les garrofes, i una dissec-ció implacable de la precarietat laboral en
general i en el sector cultural en particular. L’estil, la veu inconfusible del Miquel
Adam, pot amb tot.

Junt amb el Teatre Nacional de Catalunya, ens aproparem al món del teatre a
partir d'alguna de les obres que actualment estan en escena. Gaudirem d'un
ampli ventall d'obres de diversos gèneres, per a què apassionats del teatre i la
lectura, puguem conèixer de prop el que s'amaga darrere de les escenes teatrals.
A més, només per ser membres del club, gaudireu d'un descompte del 15% en
tota la programació de les obres teatrals del TNC!
Tertúlies moderades pel personal de la Biblioteca a les 19h.
13 d’octubre llegim Zona inundable de Marta Barceló.
Sant Llis, octubre del 2018. Després de quatre hores de pluja intensa, un torrent es
desborda, inunda un petit poble de Mallorca i causa onze morts, diversos ferits i
molts danys materials.
Ben aviat es desencadena una onada de reaccions: una explosió de solidaritat
sense precedents i una cobertura mediàtica que cada vegada planteja més
dubtes. Es podria haver evitat la tragèdia? Van funcionar els protocols
d’emergència? Per què es continua edificant als llindars dels torrents?
24 de novembre llegim Moriu-vos: una creació de Cultura i Conflicte. Direcció
Joan Arqué Solà i Sol Picó.
Una dona que viu sola i que ja no té força per obrir els brics de llet. Un cor de gent
gran d’una residència que somia ballar com Pina Bausch. Un vigilant de pàrquing
que controla vells i no cotxes. Moriu-vos ens parla de la vellesa en una societat
que l’aparta i l’ignora, però també ens parla de rebel·lia, de memòria, de formes
d’evasió, de fantasia i de records.

19 d’octubre llegim Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, modera
Francesc Ponsa, especialista en l’autor. Tertúlia especial en el centenari del
naixement de José Saramago.
Una novel·la i un autor que ens alerten sobre la responsabilitat de tenir ulls quan
altres els han perdut. Un home parat davant d’un semàfor en vermell es queda
cec de sobte; és el primer cas d’una ceguera blanca que s’estén de forma
fulminant... internats en quarantena o perduts a la ciutat els cecs han de
sobreviure a qualsevol preu. L’autor ens obliga a parar, tancar els ulls i mirar i
reflexionar sobre l’ètica de l’amor i la solidaritat.
15 de novembre llegim L’Obscur adéu de Teresa Lanza amb la presència de
l’autor, Toni Hill. Tertúlia especial dins del cicle d’activitats “Tastant la
foscor... “.
Una novel·la intrigant i torbadora sobre la hipocresia, l’amistat, la immigració i els
privilegis. Un suïcidi inexplicable. Un misteri la veritat del qual no la saben ni els
morts. Existeixen pocs llocs tan plàcids com aquest enclavament proper a
Barcelona, d’avingudes amples, jardins cuidats i cases amb piscina. Un entorn
idíl·lic on, en aparença, no passa mai res. Fins que un matí el dia desperta envaït
per una plaga d’esqueles ben estranyes. Cinc dones recorden a la víctima, la jove
hondurenya que netejava les seves cases, i cap d’elles ha aconseguit oblidar la
notícia del seu suïcidi, fa gairebé un any. El que totes ignoren, i ningú sospita, és
que l’ombra de la noia continua vagant per les seves llars a la recerca de respostes.
14 de desembre llegim El temps de les cireres de Montserrat Roig, a càrrec de
l’escriptor Jordi Nopca. En el marc del projecte Clàssics catalans d’Espais
Escrits.
L’obra va ser Premi Sant Jordi el 1976 i en ella l’autora fa una mirada crítica a la
burgesia catalana i un magnífic retrat social de tota una època.
Després d'haver viscut durant dotze anys a França i Anglaterra, la Natàlia torna a
la Barcelona dels anys setanta, on retroba el passat i el present de la seva família:
uns personatges que enmig de la grisor de l'època busquen desesperadament el
sentit de les seves vides. Una crònica que reflecteix la crisi de valors provocada pel
resultat de la guerra, el franquisme, la repressió i la desintegració del pensament
polític i ideològic que tot plegat provocà i un retrat de tres generacions d'una
família a partir de la qual es fa una mirada crítica a la burgesia catalana i un
magnífic retrat social de tota una època.

Tertúlia d'obres en anglès i francès de caràcter bimensual, moderades per
especialistes en llengua i literatura anglesa i francesa. Dirigit a persones que
vulguin practicar i adquirir fluïdesa.
Properes tertúlies en anglès moderades per Rosa M. Cano, a les 19 h.
11 d’octubre llegim The Appeal de Janice Hallett.
When tragedy affects the members of a theatre group, the community joins them
to raise funds to save the life of their child. Then, a dead body is found, and soon,
an arrest is made. In the run-up to the trial, two young lawyers sift through the
material—emails, messages, letters—with a growing suspicion that the killer may
be hiding in plain sight. The evidence is all there, between the lines, waiting to be
uncovered in this modern epistolary novel.
13 de desembre llegim Educated de Tara Westover.
Educated is a remarkable memoir of a young woman raised in a survivalist family
in Idaho who strives for education while still showing great understanding and
love for the world she leaves behind. She started college at the age of 17 having
had no formal education. She explores her struggle to reconcile her desire to learn
with the world she inhabited with her father.
Properes tertúlies en francès moderades per Sylvie Oussedik a les 19 h.
26 de setembre llegim La vie d’une autre de Frédérique Deghelt.
Et si demain au réveil vous trouviez à vos côtés un type que vous reconnaissez
vaguement, des enfants inconnus et quand vous vous regardiez dans le miroir
vous vous trouviez bien changé ? Qu'est-ce que vous penseriez?
28 de novembre llegim La vie devant soi de Romain Gary.
Combien de fois dit-on aux jeunes qu'ils ont la vie devant soi. Mais est-ce vrai ? Ou
le chemin est-il déterminé à l'avance malgré eux ? D'après vous, quel avenir
attend Momo?

Benvingut al Club 11-14! Que per què ens diem així? Hi ha qui diu que és perquè
aquest club de lectura és per a nois i noies d’11 a 14 anys. Però... i si el nom és a
més a més una clau que obre una porta secreta? Juntament amb la bloguera i
bibliotubera Anna Pardos (Mixa), des-cobrirem llibres fantàstics, superarem reptes
literaris i passarem una bona estona!
T'esperem un dilluns al mes a les 18h.

Des de la biblioteca et proposem una lectura mensual en català o castellà, i
organitzem una trobada per a conèixer l'autor/autora de l'obra. És un moment
per a compartir opinions i emocions que ens ha despertat el llibre. Amants de la
lectura ens trobem per a endinsar-nos a descobrir tresors literaris de diversos
gèneres.
T'esperem un cop al mes a la Sala Margarida Xirgu a les 18.30 h.

26 de setembre llegim Mira de Tina Vallès.
La Mira té deu anys, és curiosa de mena i molt crítica amb el món que l’envolta. I
és molt tímida. Exageradament. A ella el que li agrada és dibuixar, i amb un llapis
a la mà les hores li passen volant. Per això, quan els pares la matriculen a
l’acadèmia de ball del poble, li cau el món a sobre. Però la Mira també és orgullosa
i accepta el repte: qui sap si al final ballar l’ajudarà a perdre la vergonya.

20 de setembre llegim Nosaltres després amb presència de l’autora, Sílvia
Soler.
Una novel·la sobre el pas del temps, l'amor i els daltabaixos que cada vida
comporta; amb quatre personatges principals, dos homes i dues dones, que
coneixem quan són joves, quan la vida està pràcticament per estrenar, però amb
una infantesa singular. Ambientada a Barcelona i escrita amb un estil detallista,
quasi cinematogràfic.

24 d’octubre llegim El Fantasma de Sir Lawrence de Miquel Arguimbau.
Pot un fantasma resoldre els problemes d’en Lluís? El noi es recupera de la pèrdua
del pare, el curs escolar no li va gaire bé i la noia que li agrada li fa poc cas. Però
malgrat això en Lluís té un objecte que l’endinsa en un món d’aventures... Quin
deu ser? Quin és el motiu pel qual el fantasma d’un militar menorquí que va néixer
l’any 1783 reclama l’atenció d’un jove del segle XXI? Vols esbrinar-ho?
28 de novembre llegim Cartes a Shakespeare d’Elia Espinosa.
Quan la mare de la Margo mor, aparentment de manera accidental, el seu món es
desfà. Però poc després, la Margo coneix un noi misteriós que li explica que havia
treballat amb els seus pares i li demana ajuda per trobar un llibre que ells
custodiaven. A través d’un seguit de pistes i endevinalles relacionades amb les
principals autores i autors de la literatura anglesa, la Margo i en Noah hauran de
completar un recorregut per la Gran Bretanya si volen trobar el que busquen.

T’agrada el còmic?
Doncs aquest és el teu club!
Per a nois i noies de 9 a 14 anys. Ens trobarem un dimecres al mes amb l’Alejo
Valdearenas, un expert en la matèria que ens endinsarà al món del còmic europeu,
manga, americà…
T'esperem un dimecres al mes a les 18h.
21 de setembre llegim Astroboy d’Osamu Tezuka.
Aquestes són les famoses aventures d’Astroboy, el poderós robot creat per Osamu
Tezuka (conegut entre els aficionats al còmic asiàtic com “El rei del Manga”).
19 d’octubre llegim Las Varamillas de Camille Jourdy.
Un relat iniciàtic on la protagonista, la Jo, fuig de la seva família reconstituïda, cap
al bosc. Un bosc misteriós, boig i ple de varamillas, una mena de ponis acolorits i
atrapats per un Minino capritxós, dèspota i mancat d’afecte.
16 de novembre llegim Aurore d’Enrique Fernández.
Els déus antics han abandonat al poble d’ Aurore i una estranya força la ha arrastrat
al món dels esperits. Sols fent una cançó podrà retornar l’equilibri a la seva terra...

Tertúlia creada per descobrir a autors novells que s'estan fent un lloc en el món
editorial. Són trobades en petit format, on comptarem amb la complicitat dels
autors, i compartirem el plaer de conèixer la seva obra.
T’esperem a la Sala Margarida Xirgu a les 18.30 h.
3 de novembre llegim L’amo amb la presència de l’autor, Miquel Adam.
Sempre lúcida i a estones esperpèntica, plena d’humor i escrita amb un ritme
agilís-sim, L’amo és una novel·la intel·ligent i amarga, un monument literari a la
petitesa, la mediocri-tat moral d’un amo i la misèria vital de qui s’hi sotmet per
guanyar-se les garrofes, i una dissec-ció implacable de la precarietat laboral en
general i en el sector cultural en particular. L’estil, la veu inconfusible del Miquel
Adam, pot amb tot.

Junt amb el Teatre Nacional de Catalunya, ens aproparem al món del teatre a
partir d'alguna de les obres que actualment estan en escena. Gaudirem d'un
ampli ventall d'obres de diversos gèneres, per a què apassionats del teatre i la
lectura, puguem conèixer de prop el que s'amaga darrere de les escenes teatrals.
A més, només per ser membres del club, gaudireu d'un descompte del 15% en
tota la programació de les obres teatrals del TNC!
Tertúlies moderades pel personal de la Biblioteca a les 19h.
13 d’octubre llegim Zona inundable de Marta Barceló.
Sant Llis, octubre del 2018. Després de quatre hores de pluja intensa, un torrent es
desborda, inunda un petit poble de Mallorca i causa onze morts, diversos ferits i
molts danys materials.
Ben aviat es desencadena una onada de reaccions: una explosió de solidaritat
sense precedents i una cobertura mediàtica que cada vegada planteja més
dubtes. Es podria haver evitat la tragèdia? Van funcionar els protocols
d’emergència? Per què es continua edificant als llindars dels torrents?
24 de novembre llegim Moriu-vos: una creació de Cultura i Conflicte. Direcció
Joan Arqué Solà i Sol Picó.
Una dona que viu sola i que ja no té força per obrir els brics de llet. Un cor de gent
gran d’una residència que somia ballar com Pina Bausch. Un vigilant de pàrquing
que controla vells i no cotxes. Moriu-vos ens parla de la vellesa en una societat
que l’aparta i l’ignora, però també ens parla de rebel·lia, de memòria, de formes
d’evasió, de fantasia i de records.

19 d’octubre llegim Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, modera
Francesc Ponsa, especialista en l’autor. Tertúlia especial en el centenari del
naixement de José Saramago.
Una novel·la i un autor que ens alerten sobre la responsabilitat de tenir ulls quan
altres els han perdut. Un home parat davant d’un semàfor en vermell es queda
cec de sobte; és el primer cas d’una ceguera blanca que s’estén de forma
fulminant... internats en quarantena o perduts a la ciutat els cecs han de
sobreviure a qualsevol preu. L’autor ens obliga a parar, tancar els ulls i mirar i
reflexionar sobre l’ètica de l’amor i la solidaritat.
15 de novembre llegim L’Obscur adéu de Teresa Lanza amb la presència de
l’autor, Toni Hill. Tertúlia especial dins del cicle d’activitats “Tastant la
foscor... “.
Una novel·la intrigant i torbadora sobre la hipocresia, l’amistat, la immigració i els
privilegis. Un suïcidi inexplicable. Un misteri la veritat del qual no la saben ni els
morts. Existeixen pocs llocs tan plàcids com aquest enclavament proper a
Barcelona, d’avingudes amples, jardins cuidats i cases amb piscina. Un entorn
idíl·lic on, en aparença, no passa mai res. Fins que un matí el dia desperta envaït
per una plaga d’esqueles ben estranyes. Cinc dones recorden a la víctima, la jove
hondurenya que netejava les seves cases, i cap d’elles ha aconseguit oblidar la
notícia del seu suïcidi, fa gairebé un any. El que totes ignoren, i ningú sospita, és
que l’ombra de la noia continua vagant per les seves llars a la recerca de respostes.
14 de desembre llegim El temps de les cireres de Montserrat Roig, a càrrec de
l’escriptor Jordi Nopca. En el marc del projecte Clàssics catalans d’Espais
Escrits.
L’obra va ser Premi Sant Jordi el 1976 i en ella l’autora fa una mirada crítica a la
burgesia catalana i un magnífic retrat social de tota una època.
Després d'haver viscut durant dotze anys a França i Anglaterra, la Natàlia torna a
la Barcelona dels anys setanta, on retroba el passat i el present de la seva família:
uns personatges que enmig de la grisor de l'època busquen desesperadament el
sentit de les seves vides. Una crònica que reflecteix la crisi de valors provocada pel
resultat de la guerra, el franquisme, la repressió i la desintegració del pensament
polític i ideològic que tot plegat provocà i un retrat de tres generacions d'una
família a partir de la qual es fa una mirada crítica a la burgesia catalana i un
magnífic retrat social de tota una època.

Tertúlia d'obres en anglès i francès de caràcter bimensual, moderades per
especialistes en llengua i literatura anglesa i francesa. Dirigit a persones que
vulguin practicar i adquirir fluïdesa.
Properes tertúlies en anglès moderades per Rosa M. Cano, a les 19 h.
11 d’octubre llegim The Appeal de Janice Hallett.
When tragedy affects the members of a theatre group, the community joins them
to raise funds to save the life of their child. Then, a dead body is found, and soon,
an arrest is made. In the run-up to the trial, two young lawyers sift through the
material—emails, messages, letters—with a growing suspicion that the killer may
be hiding in plain sight. The evidence is all there, between the lines, waiting to be
uncovered in this modern epistolary novel.
13 de desembre llegim Educated de Tara Westover.
Educated is a remarkable memoir of a young woman raised in a survivalist family
in Idaho who strives for education while still showing great understanding and
love for the world she leaves behind. She started college at the age of 17 having
had no formal education. She explores her struggle to reconcile her desire to learn
with the world she inhabited with her father.
Properes tertúlies en francès moderades per Sylvie Oussedik a les 19 h.
26 de setembre llegim La vie d’une autre de Frédérique Deghelt.
Et si demain au réveil vous trouviez à vos côtés un type que vous reconnaissez
vaguement, des enfants inconnus et quand vous vous regardiez dans le miroir
vous vous trouviez bien changé ? Qu'est-ce que vous penseriez?
28 de novembre llegim La vie devant soi de Romain Gary.
Combien de fois dit-on aux jeunes qu'ils ont la vie devant soi. Mais est-ce vrai ? Ou
le chemin est-il déterminé à l'avance malgré eux ? D'après vous, quel avenir
attend Momo?
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2n semestre 2022

Programació
Un club de LECTURA i DESCOBERTA per a infants de 7 a 10 anys on llegirem
llibres de coneixements i farem tallers pràctics al voltant del tema protagonista
d’aquell mes. Hi ha dos grups d’edat segons cursin 3r o 4t de primària.
Ciència, literatura, creativitat, poesia, societat... qualsevol tema és susceptible de
ser el centre d’interès del nostre CLUB 7-10. Descobriu-los amb nosaltres
Ens trobarem un dilluns al mes a les 18 h.
Tortugues al Baix Llobregat.
19 de setembre.
Sessió conjunta de 3r i 4t de primària.

Ser o no ser un llibre.
17 octubre
Sessió 3r de primària.
24 octubre.
Sessió 4t de primària.

La ciència del cervell.

Del 12 de setembre al 16 de desembre.
Activitat diària de dilluns a divendres a les 17.30 h.
Infants a partir de 4 anys.
Sala infantil..
Una estona de lectura de contes de 15 minuts de durada. Durant aquest temps el
personal de la biblioteca llegirà llibres tant del fons d’imaginació com del de
coneixements i cadascú ho farà amb el seu estil i la seva manera de fer, la qual cosa
donarà com a resultat una gran di-versitat de formes i colors en tots els textos...
varietat com a la vida mateixa!
La transmissió oral de contes és una eina molt valuosa que, a més d’estimular
l’adquisició d’hàbits lectors dels més menuts, també els permet ampliar vocabulari,
habituar-se a escoltar i, sobretot, desenvolupar la seva capacitat d’imaginació.

14 novembre.
Sessió 3r de primària.
21 novembre
Sessió 4t de primària.

