
LES VOSTRES RECOMANACIONS... 
 

 
No s'hi enterra cap traïdor 

 

Autor: Víctor Jurado Riba 

 

Per què recomanes el llibre? Primer de tot perquè 

l'escriptor és de Sant Boi ,i la novel·la s'ho val, us deixo la 

sinopsi, gaudiu del llibre. En Pere, un sabater vidu que viu al 

barri del Born, es troba enmig d’una guerra en què es va 

prometre que no tornaria a lluitar. Pare de dos fills, en Joan 

i l’Ignasi, haurà d’enfrontar-se amb l’enemic. Mentre el 

setge avança, la vida a la ciutat continua. La por, però, no 

entén de sentiments, i mentre en Joan sedueix la serventa 

de casa, la Roser, i la deixa embarassada; l’Ignasi, perdudament enamorat de la 

minyona, es resignarà fins que ja no podrà més i acabarà plantant cara al seu 

germà. Aquesta és la història d’aquells que van haver de lluitar per defensar el que 

era seu. Molts d’ells van acabar enterrats al Fossar de les Moreres.  

 

Llibreria ISART 

Establiment col·laborador amb el  VxL de Sant Boi de Llobregat 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Em dic Nicòstrat 

 

Autor: Òscar Vendrell Corrons 

 

Per què recomanes el llibre? Llibre de lectura fàcil, 

escrit amb humor un xic absurd, que relata històries 

enfilades al voltant d'un error en el lliurament de dos 

paquets de missatgeria... un dels quals conté un robot de 

darrera generació que tenia com a destinació el Parc 

Tecnològic del Vallès i va a parar a una mestressa de 

casa esgotada per la feina i la família. 

 

                                      Cati Rivera 

                                      CNL Eramprunyà 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



LES VOSTRES RECOMANACIONS... 
 

 
Cada color d'un riu 

 

Autor: Manel de la Rosa 

 

Per què recomanes el llibre? Ës un llibre de fàcil 

lectura, però de contingut atractiu, d'històries 

properes i alhora llunyanes que marquen un ritme del 

qual no et pots desprendre. 

Editorial Periscopi. 

 

                                          Maria Porcar 

                                          Participant al VxL del SLC de Sant Boi de Llobregat 

 

 

 

 

Petons de diumenge 

 

Autora: Sílvia Soler 

 

Per què recomanes el llibre? És una història trista, és 

un viatge en el temps, i és un repàs de la història del s. 

XX. 

 

Carme Pérez 

SLC de Sant Boi de Llobregat 

 

 

 

La felicitat 

Autor: Lluís-Anton Baulenas 

Per què recomanes el llibre? Aquesta novel·la narra 

la transformació de la Barcelona de principis de segle 

XX a través de les aventures i desventures dels 

Gambús, una família estranya de mena que ha anat a 

parar a Barcelona,  i de l’univers de personatges i fets 

que l’envolten. 

Rosa M. Picó 

SLC de Sant Boi de Llobregat 

 

 



LES VOSTRES RECOMANACIONS... 
 

 
Les veus del Pamano 

 

Autor: Jaume Cabré 

 

Per què recomanes el llibre? Primer per la seva 

escriptura tant magnífica i després perquè em va 

enganxar i en quatre dies a l'estiu me'l vaig menjar. És 

molt maco i té una gran sensibilitat. 

 

Laura Bielsa 

Alumna del SLC Sant Boi 

 

________________________________________________________________ 

 

Petita història de Paco Candel 

 

Autor: Genís Sinca 

 

Per què recomanes el llibre? Aquest any en fa 50 de 

la publicació del llibre de Paco Candel "Els altres 

catalans". Recomano aquesta obra, adaptada per a la 

lectura fàcil, a qui vulgui conèixer la vida i obra d'en 

Candel. 

 

                                         Cati Rivera 

                                         CNL Eramprunyà 

 

 

 

 


