
ADULTS 

 

Vacances d’hivern. Bernard MacLaverty. 

Després d’anys de convivència, 
un matrimoni empren un viatge a 
Amsterdam. És un viatge curt, 
però servirà per posar de 
manifest diferències de criteri i 
d’actitud. Una dissecció de la 
vida matrimonial. 

 

La nit de Damballah. Jordi Solé.   

Una novel·la negra on es 
barregen la corrupció, l’ambició, 
el poder i la màgia negra. Una 
visió molt dura de la vida 
barcelonina actual. 
Personatges ben dibuixats i 
ambients molt ben descrits. 

 

La memòria de l’aigua. Montse Barderí.   

Guanyadora del premi 
Prudenci Bertrana, l’autora 
sabadellenca, narra en 
aquest llibre la vida de tres 
generacions de dones d’una 
mateixa família. Des de l’àvia 
que va viure a finals del segle 
XIX, fins l’actualitat. 

 

 

 

 

Largo pétalo de mar. Isabel Allende. 

Durant la Guerra Civil molts 
catalans van poder emigrar cap a 
Xile gràcies a la tasca del poeta 
Pablo Neruda. Un cop allà es van 
integrar plenament en la vida civil 
i cultural xilena. Una gran feina 
de documentació de l’autora.  

 

Un perfecto caballero. Pilar Eyre. 

En aquesta ocasió la 
periodista Pilar Eyre centra 
la seva història en la 
posguerra espanyola i la 
situa a Sabadell i en el món 
de les empreses tèxtils.   

 

 

Terra alta. Javier Cercas. 

Una novel·la policíaca que 
transcorre entre el passat i el 
present del protagonista, un 
mosso d’esquadra exdelinquent. 
El protagonista és un 
personatge molt interessant i la 
trama ben lligada. 

 

 

 

 

La capsa vermella. Antoni Campañà. 

En unes obres d’enrunament 
a St. Cugat van aparèixer 
dues capses plenes de 
fotografies dels anys de la 
Guerra Civil. Ara se’n publica 
una selecció. Interessant 
testimoni de la vida en guerra. 

 

Mares i pares “influencers”. Eva Bach / 
Montse Jiménez. 

Un llibre que vol ajudar a 
mares i pares  a compartir 
més espais amb els seus fills 
adolescents. Ajudar-los a 
saber quan cal acompanyar 
els fills en en els seus 
aprenetatges vitals i en com 
fer-ho sense sobreprotegir-los. 

 

   

 

BON NADAL I BONES LECTURES! 

 

 

 

 


