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  Qui s’atreveix  a desafiar allò aparentment  
“impossible”?

  Què fa que algú a qui li pinten tot negre, trobi l’energia 
per continuar endavant i capgirar el seu destí? Com ho 
fa?

  Aquesta guia recull un seguit de llibres i pel·lícules 
on persones i personatges agafen les regnes de les 
seves vides per endreçar-les, redreçar-les, donar-los 
sentit... Són exemples de caràcters que encaren la vida 
amb passió, voluntat, esforç i resiliència, malgrat les 
circumstàncies adverses.

  Són persones que, actuen amb enginy enmig d’una 
guerra, esmolen l’humor i la intel·ligència, decideixen 
creuar fronteres, desafien la natura... saben encaixar 
amb valentia una malaltia, es donen segones 
oportunitats davant de contratemps emocionals i, si 
cal, es reinventen professionalment. Desafien la vida 
i, moltes vegades, la seva lluita o aposta personal ha 
permès avançar en drets polítics i socials.

  Són persones amb actituds dignes de prendre’n 
exemple. Persones que encaren la vida amb positivitat 
i valentia. Ens encoratgen a mirar el món amb força i 
optimisme, i ens demostren que, com diu la cançó, a 
vegades, ens en sortim.

  Una bona mostra de llibres que no són d’autoajuda, 
perquè de valents i valentes, si ens hi fixem, la vida 
ens en mostra molts exemples. I des d’aquí els volem 
donar a conèixer.

  Cada document va acompanyat de la inicial de la 
biblioteca on podeu trobar-lo:

  P  Biblioteca Can Pedrals

  R  Biblioteca Roca Umbert

  F  Biblioteca Frederica Montseny
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SOBREVIURE A LA BARBÀRIE 

  La dita diu que “l’esperança és l’últim que es perd”, 
però ben segur que no és el primer que es troba enmig 
de la guerra i l’extermini. Els protagonistes d’aquestes 
experiències doloroses fan aflorar la força, la 
solidaritat i l’enginy per escapar de l’horror i de la por, 
i ens demostren que no es pot destruir tot. Sempre 
resten els valors d’allò que ens fa humans.

NOVEL·LES 

 P R BOL, Aher Arop. El nen perdut que sabia el que volia.
L’Aher és un nen sudanès que des dels 4 anys viu en 
un camp de refugiats a Etiòpia. No té ni una mare ni 
un pare que el cuidin, però aviat té molt clara una 
cosa: no tindrà futur si no estudia. Aquest llibre ens 
explica d’una manera sincera, directa i senzilla, la vida 
extraordinària d’aquest heroi des que tenia 4 anys fins 
que en va tenir 19.

 P R F HOSSEINI, Khaled. Mil sols esplèndids.
Malgrat la violència constant de la guerra a 
l’Afganistan, la Mariam i la Laila  encarnen un crit a 
l’esperança i a l’amistat com a forces per sobreviure. 
Elles són totes les dones que han sobreviscut a 
l’horror del pitjor Afganistan.

 P R ITURBE, Antonio G. La bibliotecària d’Auschwitz.
Eren els camps de l’horror, l’infern. Una adolescent 
de catorze anys, Dita, hi custodià clandestinament 8 
llibres que serviren per instruir i alhora protegir el mig 
miler de nens que hi van malviure. La literatura serà 
alhora la cuirassa amb què la Dita intentarà protegir-se 
de l’horror que l’envolta.

 P R F MANKELL, Henning. El secreto del fuego.
Diu el mateix autor que la Sofia és una persona 
invencible. Li va esclatar una mina antipersona.

 P R F MARTÍ, Carme. Un cel de plom.
Neus Català és l’última supervivent catalana dels 
camps de concentració nazis. En aquesta biografia 
novel·lada per Carme Martí, Català recorda la dolorosa 
experiència al mateix temps que explica com va poder 
sortir-se’n.

HISTÒRIES REALS

 P BEAH, Ishmael. Un largo camino: memorias de un 
niño soldado. RBA, 2008.
Com es veu la guerra a través dels ulls d’un nen 
soldat? Com es pot convertir un nen en un assassí? 
Com pot deixar de ser-ne? Ishmael va viure un infern, 
però ara és capaç de parlar del seu passat amb 
serenitat. 
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 P R F GHULAM, Nadia; Agnès ROTGER. El secret del meu 
turbant. Columna, 2010.
La Nàdia va néixer a l’Afganistan; als 8 anys la va ferir 
una bomba i un cop recuperada esmolà l’astúcia de 
fer-se passar per noi per poder sobreviure als carrers 
de la seva ciutat. Ara la Nàdia viu a Catalunya.

 P R MONTELLÀ, Assumpta. Elisabeth Eidenbenz: més enllà 
de la maternitat d’Elna. Ara llibres, 2011.
Basant-se en els valors cristians, la vida d’Elisabeth va 
ser arriscada, intensa i de gran solidaritat i amor als 
altres. El 1939 va crear la maternitat d’Elna.

 P R F MONTELLÀ, Assumpta. La maternitat d’Elna: bressol 
dels exiliats. Ara Llibres, 2007.
El llibre parla del que va ser capaç de fer una persona 
molt jove, Elisabeth Eidenbenz, per salvar les dones 
republicanes exiliades d’haver de patir el part en les 
pèssimes condicions higièniques, alimentàries i de 
salut dels camps de refugiats francesos.

 P R F ROIG, Montserrat. L’agulla daurada. Edicions 62, 1993.
La segona part del llibre, emotiva i punyent, ens parla 
sobre el setge de Leningrad durant l’ocupació nazi a 
partir de nombrosos testimonis. L’autora ens relata 
la fam i el fred espantós, l’horror i les estratègies de 
supervivència, que durant el setge havien passat a 
formar part de la vida quotidiana de centenars de 
milers de persones. I aleshores comença a admirar 
aquella gent i a estimar-la.

 P STROUMSA, Jacques.Tria la vida. Columna, 1999.
L’autor, jueu sefardita, va sobreviure als camps de 
l’horror nazi. Ens explica, amb simplicitat i emoció, 
les dures proves que va haver de suportar i la seva 
participació com a violinista a l’orquestra d’Auschwitz. 
Un testimoni de coratge,  supervivència i dignitat.

PEL·LÍCULES

 F Hotel Rwanda.
L’any 1994 esclata la guerra civil a Rwanda. Els odis 
entre diferents ètnies provoquen grans matances i 
molta violència. El nostre protagonista juntament amb 
la seva família i els seus veïns comencen una fugida 
desesperada.

 P R F La lista de Schindler.
Schindler fou un industrial i home de negocis que 
va convertir la seva fàbrica de municions, situada a 
l’actual Polònia, en un escut humanitari per evitar 
la deportació de més de 1.000 jueus als camps 
d’extermini nazi.

 F R El pianista.
Polanski ens narra la història d’un brillant pianista 
polonès d’origen jueu que, gràcies al seu talent, 
evita ser deportat, però que acaba vivint al gueto de 
Varsòvia.
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 P R F La vida es bella.
És una història que ens presenta l’enginy de Guido per 
transmetre al seu fill Giosue una visió positiva de la 
vida tot i l’horror diari del camp de concentració nazi 
on són presoners.

 P R F La vida secreta de las palabras.
En una plataforma petroliera, al mig del mar, un home 
pateix un accident que el deixa cec. Una dona, solitària 
i misteriosa, serà l’encarregada de cuidar-lo durant la 
seva recuperació. Una història que parla del pes del 
passat sobre les persones i el poder de l’amor en les 
circumstàncies més terribles.
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ENCARAR UNA DISCAPACITAT O 
UNA MALALTIA 

  Vèncer una addicció pot ser complicat, però no 
impossible. Patir un accident o una malaltia són fets 
que poden canviar les nostres vides i les de tota una 
família de manera dràstica. Tanmateix, l’actitud amb 
què les viuen els personatges d’aquestes històries pot 
ajudar-nos a afrontar el dia a dia d’una malaltia, una 
discapacitat o una addicció.

NOVEL·LES

 P R F ALLENDE, Isabel. El cuaderno de Maya.
La Maya té dinou anys i ha tingut experiències que 
ningú de la seva edat hauria d’haver viscut: ha estat 
violada, és addicta a tot el que es pugui col·locar, 
arriba a prostituir-se per unes dosis de droga... A poc 
a poc, gràcies a una sèrie de persones, recuperarà el 
seny i les ganes de viure.

 F FISHER, Carrie. Postals des del límit.
Història de Carrie Fisher i la seva superació de 
l’alcohol, les drogues i els antidepressius. És la crònica 
d’una voluntat per redreçar la vida, on profundes 
reflexions plenes d’ironia i humor ens mostren camins 
farcits de sorpreses que apareixen quan un mateix 
busca el seu nord.

 P R F HADDON, Mark. El curiós incident del gos a mitjanit.
Christopher Boone és tot un expert en matemàtiques 
de quinze anys, però pateix una forma lleu d’autisme. 
Mai no ha anat sol més enllà de la botiga de la 
cantonada, fins que la mort del gos de la seva veïna 
l’obliga a conèixer més el món que l’envolta.

 P NEL·LO, David. Setembre a Perugia.
Quan l’Hug se’n va a Itàlia per fer-hi una estada i 
treballar en una nova traducció, coneix en Paolo, un 
personatge amb mobilitat reduïda però amb un gran 
coratge.

 P F OE, Kenzaburo. Un amor especial: vivir en familia con 
un hijo disminuido.
L’Hiraki va néixer amb greus lesions cerebrals. La 
música és la seva forma d’expressar-se i comunicar-se 
amb el món que l’envolta.

 P R F PALACIO, R. J. Wonder.
L’Auggie va néixer amb la cara deformada, però ell 
és un nen normal i ho vol demostrar a tots els qui 
l’envolten.

 P RICHARDSON, C. S. El final de l’alfabet.
Una història d’amor tendra i apassionada entre dues 
persones que decideixen gaudir intensament de la 
vida fins a l’últim sospir quan a ell se li detecta una 
malaltia terminal.
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 P R F SERRA, Màrius. Plans de futur.
Recrea lliurement el peculiar entorn familiar del 
matemàtic figuerenc Ferran Sunyer, tetraplègic i 
autodidacte, que va assolir projecció internacional 
malgrat les seves limitacions físiques i els entrebancs 
de la universitat franquista

 R SHCWALBE,Will. El Club de lectura del final de la teva 
vida.
En Will i la seva mare, malalta de càncer, saben que 
el temps de què disposen per estar junts no durarà 
per sempre. Per això volen aprofitar-lo al màxim i 
compartir el que més els apassiona: la lectura. 

 P STORK, Francisco X. Marcelo en el món real.
En Marcelo té disset anys i és un noi una mica 
especial. Tot i que es perd si el deixen sol en un lloc 
que no coneix, aquest estiu haurà de superar una 
prova de foc: treballar durant les vacances al despatx 
del seu pare com a noi del correu.

HISTÒRIES REALS

 R F BAUBY, Jean-Dominique. La escafandra y la mariposa. 
Bronce, 2008.
En Bauby, redactor en cap de la revista Elle, ha perdut 
la mobilitat del cos excepte la de l’ull esquerre. El 
parpelleig és per a ell l’única manera de comunicar-
se. I parpellejant escriu aquest llibre on ens convida 
a compartir els seus pensaments, somnis, records i 
reflexions.

 P CUESTA MUSSARRA, Maria. La meva anorèxia. Pòrtic, 
2010.
Una noia jove ens ofereix el testimoni sincer i honest 
d’una greu anorèxia, que finalment ha aconseguit 
superar.

 P R F ESPINOSA, Albert. El món groc: si creus en els 
somnis, es faran realitat. Rosa dels Vents, 2008.
“Durant deu anys vaig estar malalt de càncer. És 
curiós, però la força, la vitalitat i les troballes que fas 
quan estàs malalt serveixen també per a quan estàs 
bo, en el dia a dia” ens diu l’autor.

 P R F FRANC, Isabel. Alícia en un món real. Norma, 2010. 
[còmic].
L’Alícia que us presentem no viu al país de les 
meravelles. Ha passat per una experiència que és real 
i comuna per a moltes dones: un càncer de mama. 
No obstant això, gràcies al seu esperit lluitador, 
esbojarrat i positiu ha sabut capgirar la situació. El seu 
lema és molt clar: la vida després del càncer ja mai no 
és igual... però ve a ser el mateix.
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 P R GALLARDO, María ; Miguel GALLARDO. Maria i jo. La 
Galera, 2008. [còmic].
Un còmic que l’autor dedicà a la seva filla amb autisme 
i que sorgí dels dibuixos i apunts que anava prenent 
mentre passaven unes vacances a les Canàries. Un 
llibre que ens ensenya a mirar i contemplar altres 
maneres de concebre el món a partir de l’autisme.

 P ISAACSON, Rupert. El niño de los caballos: la 
búsqueda de un padre para sanar a su hijo. Urano, 
2009.
L’autor, un entrenador de cavalls, ens descobreix un 
viatge ple d’emocions i dificultats per trobar una forma 
d’ajudar en Rowan, el seu fill autista. El nen no es 
comunica, fins que un dia comença a fer-ho amb els 
cavalls. Mongòlia serà el seu destí, on aprèn a viure i 
gaudir entre els cavalls.

 P R F MARCHETTO, Marisa Acocella. CancerVixen: mi lucha 
contra el càncer. Ediciones B, 2007. [còmic].
La protagonista és una il·lustradora de còmics amb  
èxit, fama, diners i bastant famosa a Nova York, a 
qui un bon dia detecten un càncer. Lluitarà contra la 
malaltia i afrontarà el dia a dia amb vitalitat i energia 
positiva. 

 R NEWMAN, Alexander. Stephen Hawking. La 
Tempestad, 2004.
Considerat un dels físics teòrics més brillants del s. 
XX, aquest científic, severament discapacitat a causa 
d’una malaltia degenerativa, ha aconseguit  mantenir 
la seva alta activitat científica i pública. És un símbol 
del triomf de la intel·ligència i de l’amor a la vida.

 P R F PEDROSA, Elisabet. Criatures d’un altre planeta: 
crònica d’una lluita contra la síndrome de Rett. Dèria, 
2008.
Un dietari, un viatge a través del dolor d’una mare que 
es transformarà finalment en una gran oportunitat per 
reformular-se i convertir la discapacitat de la filla en un 
gran sí a la vida.

 P R F SERRA, Màrius. Quiet. Empúries, 2008.
L’autor ens explica, sense drames ni colors, set anys 
de la vida del seu fill Lluís, que té una encefalopatia 
greu que els metges no saben tractar. El nen passa la 
major part del dia quiet. A través del relat d’aquest 
llibre, l’autor va poder entendre el seu fill i relacionar-
s’hi millor.
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PEL·LÍCULES

 P R F Bicicleta, cullera, poma
A Pasqual Maragall li detecten Alzheimer. Aquest 
documental ens mostra dos anys d’afrontament de la 
malaltia, el seu dia a dia amb metges i tractaments, i 
els canvis que provoca en els hàbits de la seva família.

 P R F El discurso del rey
El rei Jordi VI és tartamut i li costa molt parlar en 
públic. Amb l’ajut d’un logopeda i la seva força de 
voluntat aconseguirà parlar bé i, a través d’un vibrant 
discurs radiofònic, serà capaç d’encoratjar els britànics 
en la seva lluita contra l’Alemanya nazi durant la 
Segona Guerra Mundial.

 R Intocable
En Philippe ha patit un accident que l’ha deixat en 
cadira de rodes; no es val per ell mateix però vol 
viure. Driss, el noi que l’haurà d’assistir les 24 hores, 
l’ajudarà a fer-ho i entre ells es crearà una gran 
complicitat.

 P R F Planta 4a
Un grup de nois adolescents ingressats a la 4a planta 
d’un hospital comparteixen les seves pors i les seves 
il·lusions per afrontar la malaltia.

 F R Yo, también
En Daniel és el primer europeu amb síndrome de Down 
que aconsegueix un títol universitari. Aconseguirà 
també una feina, i allà s’enamora de la Laura.
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VIURE I LLUITAR PER UNA CAUSA

  La lluita contra els rols establerts, els perjudicis 
socials i les injustícies, i la voluntat d’aconseguir la 
igualtat de gènere, de raça... 

  Això és el motor de les vides dels protagonistes 
d’aquestes històries.

NOVEL·LES

 P STOCKETT, Kathryn. Criadas y señoras.
A l’estat del Mississipí, un grup de dones negres i una 
de blanca lluiten per la igualtat racial i pels seus drets.

HISTÒRIES REALS

 P R AL-SA’DAWI, Nawal. Prueba de fuego.
Ediciones del Bronce, 2002. Metgessa, escriptora, 
feminista i defensora dels drets polítics i socials al seu 
país, Egipte, Nawal ha patit l’exili polític i l’amenaça 
islamista, però sempre ha estat fidel a la seva manera 
de pensar.

 P BENA DJANGRANG, Nimrod. Rosa Parks: no a la 
discriminació racial. Estrella Polar, 2009.
A Alabama, l’1 desembre de 1955, una dona 
afroamericana no tenia ni idea que estava canviant 
la història quan es va negar a cedir el seu seient a un 
passatger blanc en un autobús segregat.

 P R HILL, Julia Butterfly. El legado de Luna: la historia 
de una mujer, una secuoya y la lucha por salvar el 
bosque. RBA, 2001.
La història d’amor entre una dona, un arbre i els 
boscos de sequoies mil·lenaris de Califòrnia. Una dura 
lluita de dos anys per salvar de la tala un d’aquests 
boscos.

 P HIRSI ALI, Ayaan. La meva vida, la meva llibertat. 
Galaxia Gutenberg, 2007.
L’autobiografia d’una noia de Somàlia que, educada 
en l’Islam més ortodox,  decideix rebel·lar-s’hi i acaba 
de diputada al parlament holandès. Es converteix 
en una defensora dels drets de la dona en l’àmbit 
musulmà, rep amenaces de mort i se n’ha d’anar a 
viure als EUA.

 P LAFUENTE, Isaías. La mujer olvidada: Clara 
Campoamor y su lucha por el voto femenino. Temas 
de Hoy, 2006.
Un intent d’apropar-nos l’advocada i diputada Clara 
Campoamor i la seva lluita per la consecució del vot 
femení a l’Espanya de la Segona República .

 P R KARLIN, John. El factor humà: Nelson Mandela i 
el partit de rugbi que va construir una nació. La 
Campana, 2009.
A la contraportada del llibre hi ha escrit: “Nelson 
Mandela és un gran seductor. Va aconseguir que el 
seu país, Sud-àfrica, superés l’odi racial i adquirís un 
orgull compartit. Com?”
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PEL·LÍCULES

 P R F Betty Anne Waters
Un autèntic exemple d’estoïcisme, solidaritat i lluita. 
És la història de Betty, que per demostrar la innocència 
del seu germà, condemnat a cadena perpètua, estudia 
dret i es converteix en la seva representant fins a 
aconseguir demostrar que ell és innocent.

 P R F Billy Elliot
En un poble miner anglès un nen canvia els guants de 
boxa per les sabatilles de ballet, però l’entorn familiar i 
social l’obligaran a fer-ho d’amagat. Divertida i tendra, 
aquesta comèdia ens apropa als prejudicis socials i als 
rols establerts.

 R Invictus
El 1990 Nelson Mandela queda en llibertat i és elegit 
cap de govern. El seu objectiu és abolir l’apartheid i 
posar en pràctica una política de conciliació entre una 
majoria negra i una minoria blanca.

 P R F Ladybird, ladybird
És una dramàtica història real, dura i realista. La 
història d’amor dels protagonistes i la lluita d’una 
mare per recuperar els seus fills, a càrrec dels serveis 
socials.

 F Los limoneros
Basada en fets reals, és la lluita de Salma, una vídua 
palestina, contra el govern israelià per la defensa del 
seu camp de llimoners a la frontera dels territoris 
ocupats. Un exemple de valentia i lluita personal 
contra el sistema polític.

 P R F Luna de Avellaneda
És la història d’un emblemàtic club esportiu, social 
i cultural de barri i la d’una comunitat que lluita per 
salvar-lo del tancament, seguint els ideals dels qui el 
varen fundar.

 P R F Mi nombre es Harvey Milk
Primer polític americà que va declarar obertament la 
seva homosexualitat i que va ser assassinat un any 
després del seu mandat. La seva lluita per la igualtat 
de drets i oportunitats en una societat marcada pels 
prejudicis i la violència contra els homosexuals el van 
convertir en llegenda.

 F R Mi nombre es Khan
Khan és musulmà, viu a Amèrica i pateix autisme. 
Arran dels atemptats de l’11 de setembre és detingut 
com a sospitós. És una història que combina el drama, 
el racisme, la injustícia i l’amor, però sobretot ens 
mostra el viatge de superació i la humanitat de Khan.
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SUPERAR LA TRISTESA

  Al llarg de la vida sempre hi ha situacions en què la 
tristesa ens aclapara; la solitud, la mort, una ruptura 
amorosa, la por... però sempre hi ha l’excusa que ens 
ofereix la vida per seguir lluitant i per seguir vivint. 
I aquests moments poden ser l’ocasió per descobrir 
la nostra força interior, per enfortir lligams d’amistat, 
amor i solidaritat, i donar sentit a la nostra vida.

NOVEL·LES

 P R F ADELAIDE, Debra. Com dir adéu: guia domèstica per 
morir.
La Dèlia és escriptora i es guanya la vida escrivint 
guies domèstiques. Li caldrà deixar escrita una guia 
per saber morir.

 R ARCH, Mia. El club de les pel·lícules de Meryl Streep.
La vida d’una família desestructurada per una tragèdia 
que va succeir durant un cap d’any terrible… Al cap de 
bastant temps, la família aconsegueix retrobar-se  amb 
un objectiu comú: fer que el poc temps de vida que 
li queda a la matriarca de la família sigui el més feliç 
possible gràcies a Meryl Streep...

 P R F AUDUR, Ava Olafsdóttir. La mujer es una isla.
La protagonista d’aquesta història és una islandesa 
de trenta-tres anys. El seu marit li acaba de dir que ja 
no vol estar més amb ella, que hi ha una altra dona. 
Ella ho accepta i decideix començar una nova vida. 
Té ganes de marxar, de fer un llarg viatge, però no li 
caldrà fer més de 300 quilòmetres juntament amb en 
Tumi, el fill de la seva millor amiga, per descobrir-se a 
ella mateixa. 

 R CANTY, Kevin. Tot.
Novel·la d’una vitalitat contagiosa, narra la història de 
tres vides enllaçades, contaminades pel desamor i la 
solitud, que acaben trobant el seu sentit.

 R CERVERA, Josep M. Elles són la meva sort.
Un home, després de la mort de la seva dona, ja no té 
ganes de viure. Una nit decideix trucar a un programa 
de ràdio on els oients expliquen les seves vides, i 
així comença una espiral de fets inesperats que li 
canviaran la vida per sempre.

 P R DIFFENBAUGH, Vanessa. El llenguatge secret de les 
flors.
La Victòria té por d’estimar i de deixar-se estimar. 
Només hi ha un lloc on totes les seves pors 
s’esvaeixen: el seu jardí secret al parc. És gràcies 
al llenguatge d’aquestes flors que la Victòria 
aconsegueix comunicar les seves emocions més 
profundes. Una història que ens demostra les 
increïbles ganes de viure de la protagonista.
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 P R F DUEÑAS, Maria. Misión olvido.
Després de la desfeta del seu matrimoni, la Blanca 
vol posar distància i marxa a fer un treball que sembla 
avorrit a una universitat de Califòrnia. Però tot resulta 
molt més interessant del que esperava i sense voler-
ho, troba nous motius per seguir endavant.

 P R F EVANS, Nicholas . L’home que volia ser valent.
El que va passar fa tants anys roman com un fosc 
secret que corseca la vida actual d’en Tom i fa 
trontollar el seu matrimoni. Tan sols quan el seu 
estimat fill Danny és acusat d’assassinat, els antics 
fets es fan presents i el forcen a afrontar-los i a 
aprendre el veritable significat del que és el valor i la 
valentia.

 P R F FOENKINOS, David. La delicadesa.
Tot ha canviat d’ençà de la mort del seu marit, res 
sembla que pugui tornar a viure però la delicadesa 
i el temps fan miracles, i a poc a poc la protagonista 
recupera el somriure i la il·lusió de les petites coses.

 P R F GRANDES, Almudena. Estaciones de paso.
Els personatges d’aquesta història són joves que 
desconeixen les mil cares de la vida però tots tenen 
clar que han de lluitar. Sense sospitar-ho, les històries 
que els sobrepassen acaben ajudant-los a fer-se 
adults.

 P F HOBAN, Julia. Willow.
Els pares de la Willow han mort en accident de cotxe 
i ella conduïa. Li costarà molt de deixar de sentir-se 
culpable, però la trobada amb un noi anomenat Guy 
aconseguirà fer-la sortir d’aquest món fosc i tancat on 
s’havia amagat.

 R IRRISARI, Ángeles de. La estrella peregrina.
Som a l’any 1000. Després de la mort del seu marit, 
una comtessa de la Bretanya francesa decideix 
fer la pelegrinació a Santiago de Compostel·la. 
Pel camí viurà un munt d’aventures que li serviran 
d’aprenentatge.

 P R F KUREISHI, Hanif. Una cosa per explicar-vos.
Jamal és un conegut psicoanalista a qui persegueixen 
el seu primer amor i un acte brutal de violència del 
qual no ha pogut escapar mai. El protagonista lluita 
amb els propis límits com a ésser humà, perseguit pel 
passat fins que aprèn a perdonar.

 P R F MONSÓ, Imma. Un home de paraula.
La protagonista afronta el dolor de la pèrdua del seu 
company. De mica en mica recupera el fet de gaudir de 
les petites coses tal com havien fet junts.

 P R ROCA, Maria Mercè. Bones intencions.
Quan el món tranquil i ordenat de la Valèria –
farmacèutica, casada i amb dos fills– s’ensorra sense 
avisar, no té més remei que superar la seva crisi amb 
l’ajuda de les persones que té més a prop.
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PEL·LÍCULES

 F  R Caos calmo
En Pietro de cop es troba sol. És una situació estranya; 
la seva dona acaba de morir i no sent cap dolor. 
S’adona que la gent que l’envolta també té problemes 
i necessita compartir-los.

 F Un lugar para soñar
Basada en una història real: un home que, per 
recuperar la felicitat de la seva família, després 
de la mort de la seva dona, comprarà un zoo mig 
abandonat. 

 F Nadie sabe
Quatre fills, tots de pares diferents, viuen amb la seva 
mare a Tòquio. Ella desapareix i deixa una nota on 
encarrega al més gran que es faci càrrec dels altres. 
Aquí comença per a ells una nova vida.
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DESAFIAR ELS LÍMITS

  Pujar una muntanya, guanyar una cursa, buscar el 
límit dia a dia, viure per córrer, endinsar-se en una 
geografia desconeguda, sobreviure enmig d’un món 
salvatge, fer de l’esport un repte diari... és molt fàcil 
escriure-ho, però cal voluntat i desig per creuar els 
límits. I aquests protagonistes desborden passió per 
aconseguir-ho.

NOVEL·LES

 P R F CELA, Jaume; Jordi MAGALLÓN. Els gegants adormits.
Durant la convalescència d’en Carles en un hospital 
després d’un greu accident a la muntanya, ell intenta 
recuperar el fil dels últims esdeveniments i assumir la 
cara i la creu de la seva passió per l’alpinisme.

 P R F DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe.
La història d’un home que  naufraga durant un viatge 
en vaixell i és arrossegat fins a una illa deserta, on 
viurà 28 anys. El protagonista ha de fer front als 
desafiaments de la vida salvatge i a la terrible càrrega 
de la soledat.

HISTÒRIES REALS

 P AJRAM, Josef. No sé on és el límit, però sé on no és. 
Columna, 2012.
L’ultrafondista i expert en borsa ens revela, a través 
d’anècdotes i experiències vitals, quines són les claus 
per superar-se cada dia. 

 P R ALEXANDER, Caroline. Atrapats al gel: la llegendària 
expedició a l’Antàrtida de Shackleton. Columna, 
2008.
El 1914, Shackleton va intentar travessar tota 
l’Antàrtida amb una expedició de 28 homes. El gel i el 
mal temps els van fer una mala passada, i el que havia 
de durar uns mesos va durar més de dos anys en un 
dels episodis de supervivència més increïbles de la 
història de les expedicions de tots els temps.

 P R F ALIBÉS, Arcadi. Córrer per ser feliç: 42 motius i 195 
raons per córrer. Ara Llibres, 2010.
L’Arcadi fa molts anys que té una passió: córrer. Ha fet 
maratons i curses arreu del món. En aquest llibre ens 
explica i ens sap transmetre les seves sensacions, el 
patiment, les satisfaccions i, en definitiva, l’energia 
que dóna el fet de córrer.

 F CAIOLI, Luca. Messi: el nen que no podia créixer. 
Columna, 2008.
El llibre ens convida a resseguir amb gran amenitat i 
rigor les etapes de la seva fulgurant ascensió com a 
futbolista.
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 P R F CASALS I SERRADÓ, Albert. El món sobre rodes. 
Edicions 62, 2009

  CASALS I SERRADÓ, Albert. Sense fronteres. Edicions 
62, 2011.
L’Albert als cinc anys va patir una mononucleosi que 
va acabar desencadenant una leucèmia que l’ha deixat 
en una cadira de rodes. Ha viatjat sol arreu del món 
des dels catorze anys. En aquests llibres ens explica 
amb passió els seus viatges per Europa, Àsia, Sud-
amèrica, Àfrica i el Japó.

 P ESTEVE, Albert. La sort del meu destí. Ara Llibres, 
2008.
Apunt biogràfic del pilot de motos Isidre Esteve. Una 
caiguda en moto durant una competició a Almeria li va 
provocar una greu lesió medul·lar que l’ha deixat en 
cadira de rodes. Lluny de desmotivar-se l’Isidre ha fet 
tot el contrari i ha refet la seva vida amb molta il·lusió.

 P R F ESTIARTE, Manel. Todos mis hermanos. Plataforma, 
2009.
L’autor, jugador d’elit del waterpolo, fa una crònica 
dels seus èxits esportius, però també s’endinsa en el 
seu món personal per explicar-nos la seva lluita per 
superar el suïcidi de la seva germana, del qual va ser 
testimoni directe i que l’ha marcat profundament.

 P FERRANDIS, Sílvia. Les dones del Shisha: l’expedició 
de nou catalanes a l’Himàlaia. La Magrana, 2003.
La història de nou dones que es van proposar coronar 
el cim del Shisha Pangma, un vuit-mil, assistides 
per xerpes dones. Van ser la primera expedició 
íntegrament femenina que afrontava aquest repte. I ho 
van aconseguir.

 P F HARRER, Heinrich. Siete años en el Tíbet. Juventud, 
1998.
Els alpinistes Harrer i  Aufschnaiter s’escapen d’un 
camp de presoners anglès a l’India. Llavors comença la 
seva extraordinària aventura: 31 passos de muntanya, 
temperatures de 30 sota zero, dos mil quilòmetres i 
21 mesos de travessia fins a arribar a Lhasa, la capital 
del Tibet, l’estada de 5 anys en aquest país i la terrible 
invasió xinesa. Harrer coneix també la confiança i 
l’amistat del Dalai Lama.

 P R HILLARY, Edmund. Mi camino al Everest. Desnivel, 
2000.
El relat de la conquesta de l’Everest per  Edmund 
Hillary i Tenzing Norgay, l’any 1953. Per a qualsevol 
lector, sigui muntanyenc o no, resulta una aventura 
de gran valor emocional, que representa i exposa les 
forces de la il·lusió i l’esperit de superació.
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 P R F JORNET, Kilian. Córrer o morir. Ara Llibres, 2011.
Kilian Jornet s’ha convertit en l’ídol de molts 
corredors. Veure’l pujar i baixar muntanyes transmet 
una sensació de llibertat. Darrere d’aquestes cames 
llargues i fortes hi ha un cap encara més fort que li 
dóna aquesta energia immensa.

 P R F MURAKAMI, Haruki. De què parlo quan parlo de 
córrer. Empúries, 2010.
Murakami expressa de manera única l’esforç, la 
voluntat, l’energia, el sacrifici. Ho aplica a dues 
passions de la seva vida: escriure i córrer. Les seves 
paraules desprenen la màgia de la satisfacció davant 
del repte aconseguit.

 P R ROSSI, Valentino. Valentino Rossi: la autobiografía. 
Libros Cúpula, 2006.
El llibre s’acaba amb aquestes paraules: “Sí, és veritat, 
a l’escola no anava pas malament. És cert, feia bé 
moltes coses. Però jo volia córrer. Ràpid. Molt ràpid. En 
moto. I ho vaig aconseguir. Imagina’t si no ho hagués 
intentat.” 

 P SANUY, Jordi; PUIG, Lluís. Tu també pots: prepara’t 
amb els millors. Viena edicions, 2012.
Les entrevistes dels autors a 18 esportistes d’elit, 
carismàtics i molt estimats pel públic i que han 
aconseguit els màxims resultats en les seves 
disciplines, ens permeten saber com treballen per 
superar el que sembla que són els seus límits...

PEL·LÍCULES

 P F Carros de fuego
La història de dos grans corredors, amb passats molt 
diferents, amb formes de veure la vida diferents, però 
amb esperit de lluita per aconseguir ser els millors.

 F R Hacia rutas salvajes
Inquietant i commovedora història d’un jove que 
abandona el món civilitzat, els seus estalvis i 
pertinences per viure de forma lliure i natural a la 
salvatge Alaska. Un exemple de lluita contra les regles 
i de supervivència a la natura.

 F Karate Kid
Un jove aprèn arts marcials per defensar-se, i alhora 
anirà aprenent com sobreviure en un món dur i ple 
d’obstacles.

 F Man on wire
Documental que narra els fets reals d’un jove 
funàmbul francès, Philippe Petit, que va aconseguir 
de forma il·legal travessar per sobre d’un filferro la 
distància entre les Torres Bessones de Nova York. Un 
acte de valor i superació captivador.
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 P R F Quiero ser como Bechkam
La Jess és una noia índia; els seus pares volen que 
segueixi les formes tradicionals d’aquesta cultura, 
però ella només vol jugar a futbol.

 F Touching the void (Escaladors)
Dos amics muntanyencs lluitaran per la supervivència 
en les dures condicions de la muntanya.
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REINVENTAR-SE

  Hi ha persones amb força i imaginació que saben 
començar de zero i es converteixen en professionals 
d’oficis que mai no s’haurien imaginat, segueixen 
els seus anhels, lluiten i es rebel·len malgrat les 
dificultats.

  D’altres que, davant de situacions de pobresa, 
precarietat i crisi econòmica  saben aprofitar les 
oportunitats que la vida els posa al davant per donar 
un nou sentit al seu dia a dia. 

NOVEL·LES

 P R F AVI. Ciutat d’orfes.
A la Nova York de 1893 la misèria i els robatoris 
estan a l’ordre del dia. Per ajudar a tirar endavant 
la seva família, un noi ven diaris pels carrers. Quan 
acusen una germana seva de robatori, s’esforçarà per 
demostrar la seva innocència.

 R BANERJEE, Anjali. La llibreria de les noves 
oportunitats.
La Jasmine, una dona de negocis que acaba de 
divorciar-se, es veu obligada, per la seva tia Ruma, a 
portar les regnes de la seva llibreria. Aquesta situació 
l’ajudarà a tornar a confiar en ella mateixa i, fins i tot, 
a tornar a creure en l’encanteri de l’amor.

 P F FITZGERALD, Penelope. La librería.
Una viuda d’un petit poble anglès decideix obrir una 
llibreria. Els habitants del poble faran el possible per 
impedir que el negoci prosperi, però una nena de 10 
anys serà la seva gran aliada.

 R GARCÍA I CORNELLÀ, Dolors. Serena.
A Barcelona, l’any 1428, un terratrèmol mata tota la 
família d’una jove  adolescent. La Serena s’ha de fer 
càrrec de les seves set germanes i ha d’aprendre un 
ofici. Amb 14 anys, aconseguirà superar tot allò que el 
destí li té preparat.

 P F MILLÁS, Juan José. Tonto, muerto, bastardo e 
invisible.
Un executiu perd la feina i decideix canviar la forma 
de viure. Viurà qualsevol fet quotidià com una gran 
aventura.

 P R F MORENO, Eloy. El bolígrafo de gel verde.
El protagonista d’aquesta història té una vida 
aparentment idíl·lica, una bona feina, un pis, un cotxe 
de luxe, una dona preciosa i un fill de poc temps, però 
el que desitja de veritat és començar de nou, i fer un 
gir radical en la seva vida.

 R F MORLEYM, Christopher. La librería ambulante.
La Helen McGill, tipa de la monotonia, es llençarà a 
l’aventura: comprarà una singular llibreria sobre rodes 
a un llibreter ambulant i començarà a córrer món. 
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HISTÒRIES REALS

 P R F COLLEL, Jaume. Pep Guardiola: de Santpedor a la 
banqueta del Camp Nou. Columna, 2009.
Un emocionant recorregut per la vida familiar i 
professional de Pep Guardiola des dels inicis al seu 
poble fins a arribar a ser entrenador del primer equip 
del Barça.

 P GALTÉS, Mar. Aventuras de emprendedores: 57 
historias de creatividad y valentia en la empresa. 
Libros de cabecera, 2011.
L’autora entrevista  més d’una cinquantena 
d’empresaris a través dels quals podem conèixer 
l’actitud vital i la visió empresarial que els han portat 
a l’èxit.

 P GARCIA-MILÀ PUJOL, Pau. Tot està per fer: quan el 
món s’ensorri fes-te emprenedor. Plataforma, 2011.
Es tracta d’un cant a l’optimisme i d’una crida als joves 
amb idees a portar a terme els seus somnis. Amb 
dosis d’humor, i sense pontificar, el text tracta també 
la creativitat quotidiana i la manera com estimular-la.

 P F HASKI, Pierre. El diario de Ma Yan: en un remoto 
pueblo chino, una niña reclama su derecho a una vida 
mejor. Maeva,2004.
En el seu diari, Ma Yan descriu els seus anhels i la seva 
duríssima vida diària, expressa la seva desesperació 
però també la seva rebel·lia i la voluntat de continuar 
amb els estudis malgrat les dificultats, sovint 
insalvables, amb les quals s’enfronta.

 P R F ISAACSON, Walter. Steve Jobs: la biografia.
Rosa dels Vents, 2011. L’home que es va reinventar i 
que va revolucionar el món de la tecnologia fins a dur-
la als límits de la imaginació.

PEL·LÍCULES

 F Las chicas de la lencería
Una dona gran i vídua vol fer realitat el somni d’obrir 
una llenceria al poble on viu. No li ho posen fàcil (a 
molts ciutadans els semblen massa agosarades les 
tendències que proposa) i haurà de lluitar per fer-los 
entendre que mai no és tard.

 F Las chicas del calendario
Un grup de dones decideixen portar a terme la seva 
forma especial de col·laborar contra la leucèmia. Volen 
fer un calendari diferent...

 P F Chocolat
La Vianne obre una xocolateria que porta aires nous 
en una petita població de França. Sembla que per a 
alguns la xocolata sigui sinònim de luxúria, però la 
perseverança de la Vianne els farà gaudir del bon gust 
de la xocolata.
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 P R F The commitments
En Jimmy sent passió per la música i vol fer realitat el 
seu somni: crear una banda de soul. Per això posa un 
anunci al diari i a partir d’aquí la seva vida comença a 
canviar.

 F La flor del desierto
Ens explica la vida de Waris Dirie, una dona somalí que 
es va convertir en model. Aquesta nova condició li va 
permetre fer públic un missatge de rebuig contra la 
mutilació femenina al seu país.

 P R F Full Monty
Un munt d’homes s’han quedat sense feina en una 
petita població anglesa. Tots plegats hauran de buscar 
una solució als seus problemes, encara que aquesta 
solució sigui un disbarat.

 F Ni uno menos
Una nena de 13 anys s’ha de fer càrrec de la classe 
d’una escola. Té la responsabilitat d’aconseguir que 
cap dels seus alumnes abandoni l’escola.

 P R F Slumdog millionaire
Aquesta és la vida d’un noi que sobreviu a la pobresa 
extrema de l’Índia, posant esperança i il·lusió a una 
ínfima possibilitat de sortir del malviure gràcies a un 
concurs televisiu.
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Biblioteca Can Pedrals
Espí i Grau, 2
Tel. 93 879 30 91
bcp@ajuntament.granollers.cat
Matí: de dimarts a dissabte, de 9.30 h a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres, de 15.30 h a 20 h
Dissabte, de 9.30 h a 14 h

Biblioteca Roca Umbert
Enric Prat de la Riba, 77
Tel. 93 860 44 50
bru@ajuntament.granollers.cat
Matí: dimecres i divendres, de 10 h a 14 h
Tarda: de dilluns a divendres, de 15 h a 20 h 
Dissabte, de 15.30 h a 20 h

Més informació a: 
bibliotecavirtual.diba.cat 
www.granollers.cat
www.rocaumbert.cat
wp.granollers.cat/lablletresimatges

Biblioteca Frederica Montseny
Molí, 24-26. 08420 Canovelles
Tel. 93 861 89 80
b.canovelles.fm@diba.cat
De dilluns a divendres, de 16 h a 20.30 h
Dimecres i dissabte, de 10 h a 13 h

Més informació a: 
www.canovelles.cat/biblioteca
www.netvibes.com/bibcanovellesfm#Biblioteca
biblioteca.canovelles.cat/bloc/
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