EL GRUP DE LECTURA US RECOMANA AQUESTS LLIBRES
AUTOR: Tracy Chevalier
TÍTOL: La dama i l’unicorn
PUNTUACIÓ: 10
COMENTARI: Narra la creació de sis tapissos bellíssims a finals del segle XV,
però no és una novel·la històrica. Tracta de la vida quotidiana de les persones
que hi participen, explicada per elles mateixes.

AUTOR: Erik Orsenna
TÍTOL: La gramàtica és una bella cançó
PUNTUACIÓ: 8
GÈNERE: FANTASIA
COMENTARI: Relat fantàstic recomanat per a joves i adults. Als joves els pot
ajudar a veure el món de les lletres des d’una perspectiva més simpàtica, i per
als grans és un relat distret que ens porta records d’altres autors de relats
immortals, que al final del llibre fa aparèixer l’autor en una mena d’homenatge

AUTOR: Arto Paasilinna
TÍTOL: El moliner udolaire
PUNTUACIÓ: 7
GÈNERE: DRAMA
COMENTARI: Aquesta novel·la critica les normes de la societat, que afecten
més directament a la gent d’un Poblet de Finlàndia i qui no les segueix es tractat
de boig. Història entretinguda fins al final.

AUTOR: Henry Rider Haggard TÍTOL: Ella
PUNTUACIÓ: 8
GÈNERE: AVENTURES
COMENTARI: És una novel·la fàcil de llegir, entretinguda i amb un ritme ràpid
fins al final. Les descripcions són una mica llargues però estan molt ben escrites;
fins i tot els éssers i les situacions que es descriuen semblen tan reals que ens les
fa viure, una a una, intensament. Tot és molt emocionant fins a l’acabament.

AUTOR: Maria Mercè Roca
PUNTUACIÓ: 8

TÍTOL: Els dies difícils
GÈNERE: DRAMA

COMENTARI: Obra tendra i fàcil de llegir. L’autora ens mostra la manera
d’enfrontar-se a les adversitats de tres dones de la mateixa família en moments
diferents de la història. Perquè a vegades viure no és gens fàcil.
AUTOR: Emili Rosales
TÍTOL: La ciutat invisible
PUNTUACIÓ: 9
GÈNERE: HISTÒRICA/INTRIGA
COMENTARI: Novel·la d’aventura personal i de misteri històric, molt
interessant. Descriu els personatges, els fets i els llocs amb un llenguatge ric i
expressiu. Té com a rerafons una inconfessable història d’amor. L’acció té lloc
al segle XVIII. Pels amants de l’art i de la novel·la històrica.

AUTOR: Ferran Torrent
TÍTOL: Societat limitada
PUNTUACIÓ: 8
GÈNERE: INTRIGA
COMENTARI: Novel·la molt entretinguda, escrita en valencià. El seu
llenguatge és senzill i proper. L’autor ens fa veure la trama des del punt de vista
de tots els personatges. Recomanada per als qui vulguin passar una estona
entretinguda pels passadissos dels pactes i les traïcions del poder i la política.

AUTOR: I. Caldwell i D. Thomason
TÍTOL: El enigma del cuatro
PUNTUACIÓ: 8
GÈNERE: INTRIGA
COMENTARI: És una novel·la d’intriga amb tots els seus elements; misteri,
assassinats, persecucions. Llibre de lectura ràpida. Se situa en la línia d’altres
obres de misteri molt de moda en els darrers temps. Especialment recomanada
per aquells a qui ha agradat “El codi Da Vinci”, però aquest novel·la és molt
millor.
AUTOR: Salah Jamal
TÍTOL: Lluny de l’horitzó perfumat
PUNTUACIÓ: 7
GÈNERE: BIOGRÀFICA
COMENTARI: Novel·la que conté part de la biografia de l’autor i que ens
explica de forma molt amena les diferències que hi ha entre Orient i Occident, i
el dia a dia d’una persona a nivell de cultura, amics relacions i religió.
AUTOR: Maria Aurèlia Capmany
PUNTUACIÓ: 10

TÍTOL: Feliçment, soc una dona

COMENTARI: Novel·la d’aventura personal i de misteri històric, molt
interessant. Descriu els personatges, els fets i els llocs amb un llenguatge ric i
expressiu. Té com a rerafons una inconfessable història d’amor. Lectura
imprescindible per tothom que vulgui fer una teràpia psicològica en forma de
lectura.
AUTOR: Imma Monsó
TÍTOL: Millor que no m’ho expliquis
PUNTUACIÓ: 9
COMENTARI: Recull de narracions breus, de lectura senzilla i amena. El fil
conductor de tots els contes és la comunicació, les diferents formes que tenim de
fer-la servir. L’autora ens mostra els petits universos comunicatius que creen els
seus personatges, tots ells són singulars i problemàtics. Llibre divertit i fresc.
AUTOR: Nicci French
TÍTOL: A flor de piel
PUNTUACIÓ: 8
GÈNERE: INTRIGA
COMENTARI: Novel·la d’intriga, a mesura que es llegeix es fa més interessant
i engrescadora. El fet d’estar narrada en 1a. Persona per part de tres dones
amenaçades i pel seu psicòpata, fa que encara ens sentim més propers a tot allò
que s’explica.
ALTRES LECTURES REFRESCANTS ADQUIRIDES A PETICIÓ DELS USUARIS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Eslava Galán. Un Jardín entre olivos
José Luis Corral. El número de Dios.
Nicci French. La habitación roja.
Bernard Simonay. Moisés el faraón rebelde.
Arturo Pérez-Reverte. Cabo Trafalgar.
Isabel Allende. El bosque de los Pigmeos.
Algernon Blackwood. La casa vacia
Alafair Burke. Citación judicial.
Matilde Asensi. El salón de ambar. El último Catón i Iacobus.
Matthew Pearl. El club Dante.

Aquestes novel·les i moltes altres us esperen aquest estiu!

HORARI DE LA BIBLIOTECA
Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 21h.
Dimarts i dijous de 10 a 13h.
Dissabtes de 10 a 14h.
Ajuntament de les Borges Blanques
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GRUP DE LECTURA
2a Guia de novel·les recomanades
Estiu 05

Al mes de gener d’enguany va formar-se un grup entre els
lectors de novel·la: “El GRUP DE LECTURA”, el qual és obert i
flexible per a tothom qui vulgui formar-ne part.
L’objectiu bàsic d’aquest grup és oferir als lectors i a la població
en general uns fulletons amb novel·les recomanades, les més
valorades, de tots els gèneres. La nostra intenció és facilitar la
tria de lectures interessants a les persones que molts cops no
saben què llegir.

Els comentaris que es fan de les

novel·les

s’enganxen a la tapa interior dels llibres per tal d’orientar millor
als lectors.

El divendres 29 d’abril es va presentar el primer fulletó amb una
tria de les novel·les que més ens van agradar. Per aquest ESTIU
us oferim el segon fulletó i us adjuntem un llistat de novel·les
que hem adquirit a petició dels usuaris.
Us desitgem una molt bona lectura!

