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Recomanacions
de pel·lícules i llibres
Feliç Dia del Llibre i Sant Jordi!

LLISTAT DE RECOMANACIONS

LLIBRES

EL MÓN GROC
ALBERT ESPINOSA
Superació personal
Els grocs són les persones que donen
sentit a la nostra vida i que se situen
entre l’amor i l’amistat. És el món de
descobriments de l’autor durant els
anys que va estar malalt de càncer

LLIBRES DE PACIENTS
CUANDO LA VIDA CURA

EL ÁNGEL QUE SALVÓ MIS DÍAS

ESTHER GONZÁLEZ I GAL·LA GARCÍA

CONSUELO GONZÁLEZ MORENO

Diuen que la fe mou muntanyes, res comparat
amb l’amor d’una mare. A la petita Erine li
diagnostiquen una leucèmia crònica i l’Esther, la
seva mare, emprèn una lluita de batalles
perdudes, respostes negatives i portes tancades.

La malaltia sempre arriba quan menys t’ho esperes.
A mi em va arribar la leucèmia en el cinquè mes de
gestació... què fer davant d’aquesta situació?

MI LUCHA CONTRA LA
LEUCEMIA
JUAN JOSÉ CLAVERÍA ÁVILA
La història real d’una persona normal, explicada dia a
dia, que va lluitar contra la leucèmia i la va vèncer
gràcies a l’ajuda dels seus éssers estimats, els metges,
la ciència...

LLIBRES DE PACIENTS
EL MÓN SOBRE RODES

CUANDO ME DIAGNOSTICARON
LEUCEMIA

ALBERT CASALS

TRINIDAD ESPINOSA

L’Albert és un noi de divuit anys normal i corrent:
li encanta quedar amb els seus amics, anar de
festa i, sobretot, viatjar. Viatjar és la seva gran
passió. El que passa és que ho fa d’una manera
diferent de la resta de nois. L’Albert va en cadira
de rodes des dels vuit anys, quan una leucèmia
que el va tenir a prop de la mort el va deixar
prostrat en una cadira de per vida.

Sempre que es parla de càncer solem generalitzar, associant la paraula
càncer igual a mort i és incert. El càncer produeix un parèntesi, un stand by a
la vida de les persones que l’hem patit. A vegades, se supera la malaltia
perquè el nostre temps de vida és limitat i cada un marxa quan el seu temps
s’acaba.

A TRAVÉS DE LA VENTANA
PILAR RODRÍGUEZ VILCHES
Les investigacions de l’escriptor ens endinsen en
l’Extremadura de postguerra, on la protagonista ha
d’enfrontar-se a l’engany, a la soledat i a la mort més
esquinçadora que un ésser humà pot suportar.

MEMÒRIES, A VIVA VEU
JOSEP CARRERAS I MÀRIUS CAROL
Testimonial
Un recorregut per la vida del tenor Josep Carreras,
una de les veus més belles dels nostres temps. De
l’èxit al diagnòstic d’una leucèmia. Després de
curar-se de la malaltia, crea la Fundació que duu
el seu nom per tornar a la ciència i a la societat
tot el que li han donat

EL CLUB DE LOS
VIERNES
KATE JACOBS
Georgia Walker és una dona feliç, propietària d’una
bonica botiga de llanes a Nova York, on també dona
classe de punt. Al voltant d’aquesta afició ha creat un
curiós club que es reuneix cada divendres i en el que
les seves integrants han desenvolupat una forta
amistat. Un dia, la seva feliç existència es veu
trontollada per l’aparició d’algú del seu passat a qui
creia desaparegut: el pare de la seva filla
adolescent.

ESTO NO ES JUSTO
SALLY NICHOLS
Cinc fets sobre mi: 1. Em dic Sam 2. Tinc onze anys

3. Recopilo històries i fets fantàstics 4. Tinc leucèmia
5. Quan llegeixis això, probablement ja estaré mort.
Algunes coses són perfectes de principi a fi.

DE VIDAS AJENAS
EMMANUELLE CARRÈRE
En aquest llibre es parla de la vida i la mort, de la
malaltia, de la pobresa extrema, de la justícia i,
sobretot, de l’amor.

OSCAR Y MAMIE ROSE
ERIC-EMMANUELLE SCHMITT
Recull de cartes que escriu a Déu un nen de deu
anys malalt terminal de leucèmia.

EL SILENCIO
GASPAR HERNÁNDEZ

Ella és Umiko, una noia japonesa que dóna classes de meditació i que
creu en el poder de la curació espiritual. Està malalta de càncer, i no
dubta ni un segon en desafiar a la medicina convencional.

DIARIO DE UNA BATALLA
MARÍA ÁNGELES DURÁN

EL CÁNCER SE CURA, 50 HISTORIAS
DE ESPERANZA
DR. RAMÓN GERMÀ

És un llibre que barreja històries novel·lades dels hits de la lluita contra el
càncer amb històries de pacients tractats pel mateix autor. Amb el denominador
comú d’una evolució favorable a pesar del diagnòstic difícil del debut.

CANCER: 101 PREGUNTAS ESENCIALES
DR. RICARDO CUBEDO

L’autora ofereix un relat escruixidor de la seva batalla personal contra el
càncer. Un testimoni que, sense dubte, servirà d’exemple i alè a qui, com
ella, ha de lluitar contra aquesta terrible malaltia.

Estem davant d’un llibre que sorprèn que no existís fins ara. Una arma per vèncer la
ignorància i la por paralitzadora que suscita la paraula càncer. Una obra igualment
útil per a pacients, familiars o persones sanes que volen conèixer millor la
malaltia més temuda.

EL RETO ASUMIDO

LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL

CIRIL ROZMAN

Homenatge en vida al Professor Ciril Rozman, internista i hematòleg d’origen eslovè
que ha aconseguit entre nosaltres la condició de referent inqüestionable de la
medicina catalana, espanyola i internacional.

JODI PICOULT

L’Anna Fitzgerald no està malalta, encara que podria semblar-ho. Amb tretze anys ha
passat per incomptables operacions, proves i transfusions perquè la seva germana gran,
Kate, sobrevisqui a la leucèmia que li van diagnosticar amb dos anys. A l’Anna la van
seleccionar genèticament per ser la donant perfecta per la Kate i aquesta ha estat la seva
vida des que va néixer.

LA UTOPÍA DEL MAESTRO
LIDIA AHUMADA
El Pablo té la mala sort de patir una leucèmia. Després de la
mort del Francisco, el seu millor amic, pateix una depressió
que se li agreuja pel càncer fins que troba un donant de
medul·la. El Pablo intenta viure la seva vida a l’hospital de la
millor manera possible intentant fer la vida més agradable a
altres persones com ell. El càncer és una de les patologies
més temudes i freqüents en la nostra època. Per això, la por i
el dolor es fan presents tant en les persones que el pateixen
com a les persones properes. Aquesta novel·la és una llum
d’esperança per totes aquelles persones que la pateixen.

CON L DE LEUCEMIA
INDIRA OROPEZA
L’Indira té vint-i-quatre anys, és mare i fa tres anys li van
diagnosticar càncer. Qualsevol diria que es tracta d’una
equació difícil, i efectivament ho és, però ella demostrarà
que la malaltia és molt més que la convalescència en un llit
de l’hospital.

CUANDO NOS VOLVAMOS A
ENCONTRAR
ANDREA RODRÍGUEZ
L’emotiva història de Pablo Ráez, l’heroi que va lluitar contra la
leucèmia, explicada per la seva companya Andrea Rodríguez.

Aquest és el romanç més real que llegiràs mai. El pròleg és de
Dani Rovira.

EN EL AMOR Y EL CÁNCER
FÁTIMA CATSAÑO Y DIEGO VILLALÓN
El primer llibre per a parelles de pacients de càncer. Un èxit
des de la seva publicació!
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PEL·LÍCULES

BAJO LA
MISMA
ESTRELLA
NOVEL·LA ADOLESCENT
És una pel·lícula estatunidenca de drama
basada en la novel·la escrita per John Green
ARGUMENT
Una història que explora com d’exquisida i
tràgica pot ser l’aventura de sentir-se viu i
estimar a algú

ALABAMA
MONROE
DRAMA MUSICAL

Una obra intensa que descriu amb extrema
sensibilitat, a vegades dolorosa, la lluita
d’una parella
ARGUMENT
La Maybell és el fruit de l’amor d’una atípica
parella. Per desgràcia, emmalalteix amb sis
anys. Els seus pares reaccionen de forma
molt diversa

Mi vida sin mi

DRAMA D’AUTOR

Pel·lícula vitalista que ha guanyat grans
reconeixements en el sector
ARGUMENT
L’Ann és una jove que viu amb el seu marit i
les seves filles en una caravana. Després de
desmaiar-se, li detecten un tumor
irreversible. L’Ann aprofitarà els mesos que li
queden de vida per intentar fer coses que
mai va provar i deixar resolta la vida dels
seus estimats.

LAS INVASIONES
BÁRBARAS
COMÈDIA FRANCESA

Un home amb un càncer avançat té dificultats per
acceptar la realitat de la seva mort i trobar un
moment de pau abans del final, especialment perquè
té raons per lamentar-se de certs aspectes del seu
passat. El seu fill –del que s’havia distanciat-, la seva
exdona, les seves examants i els seus vells amics es
reuniran amb ell per compartir els seus últims
moments.

OTOÑO EN
NUEVA YORK
ROMÀNTICA

El propietari d’un dels restaurants més famosos i
prestigiosos de Nova York té un imant per a les
dones, amb les que es relaciona sense
comprometre’s. Tots els seus esquemes es
trenquen quan coneix a una jove que li transmet
la seva passió per la vida i l’embruixa
immediatament.

TRUMAN
COMÈDIA I DRAMA
Una obra sobre l’amistat que ens traurà més d’un
somriure

ARGUMENT
El Julián i el Tomás, dos amics de la infància que
han arribat a la maduresa, es reuneixen després
de molts anys i passen junts uns dies inoblidables,
sobretot perquè aquesta serà la seva última
trobada, el seu comiat.

PLANTA CUARTA
COMÈDIA I DRAMA
Basada en l’obra teatral “Los Pelones” d’Albert Espinosa

ARGUMENT
L’Izan, el Dani i el Jorge són els protagonistes de la
història. Donen vida a un grup de joves que amb la
seva alegria volen desafiar el desdeny del destí i fer
suportable la seva malaltia a la planta d’un hospital.
Aquest grup de joves es fan dir-se “Los Pelones” i junts
descobriran la importància de l’amistat.

QUÉDATE A MI LADO

POSTDATA TE QUIERO

Dues persones unides entre si,
acaben fent-se amigues per
explicar el present i el passat dels
fills d’una d’elles, ja que a la seva
mare li diagnostiquen un tumor.

Una història d’amor explicada al
revés. Com una sèrie de pistes
poden relatar la situació de dol
d’una noia que ha perdut a la seva
parella. Història de superació.

NOVIEMBRE DULCE
Un executiu viu tan entregat a la seva feina
que sembla mancar d’emocions. Un dia
coneix a una dona poc convencional, el
qual la seva passió per la vida trastoca
al protagonista. És fonamental compartir
aquesta passió, per això li proposa
que visquin junts un mes.

UN PASEO PARA RECORDAR
Una història de dos joves de fortes
conviccions que han de descobrir els
vertaders obstacles de la vida quan
surten de l’institut. Afrontaran aquestes
responsabilitats?

LA DECISIÓN DE ANNE

CAMINO
La història de vida d’una nena i la
seva família extremament religiosa
davant de dos esdeveniments: la
mort i l’amor.

UN MILAGRO PARA
LORENZO
La força d’una família davant del
diagnòstic de la malaltia del seu
petit. Lluitar junts perquè puguin tenir
la millor qualitat de vida.

PACHT ADAMS
“El més curatiu és l’humor, l’amor i la
creativitat”

MAKTUB
CREUS EN EL DESTÍ?

El Manolo està en plena crisi dels quaranta. El
seu matrimoni amb la Beatriz està al límit del
caos, el seu treball li resulta insuportable i la
comunicació amb els seus dos fills i amb la
vida és nefasta. El destí el porta a creuar-se
amb l’Antonio, un noi de quinze anys malalt
de càncer però amb una vitalitat molt
contagiosa. A partir de llavors, la seva
amistat amb ell serà l’inici d’un sense fi de
coincidències que canviaran la seva vida en
un conte de Nadal.
Maktub és una paraula àrab que significa
“estava escrit” i que vol transmetre’ns
que "és el destí”.

YO, ÉL Y RAQUEL
DRAMA I COMÈDIA ADOLESCENT

El Greg passa l’últim any de l’institut de la
forma més anònima possible, evitant tota
mena de relacions, mentre en secret fa
estranyes pel·lícules amb el seu únic amic.
Aquesta situació canviarà quan la seva
mare l’obliga a fer-se amic d’una
companya de classe amb leucèmia.

El teu gest ens permet
seguir avançant contra
la leucèmia.
GRÀCIES IMPARABLE

