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Opinió

  Visita Pilar Garriga, autora 
d'“Un estiu a Borneo”

El  passat  27  de  febrer  ens  va  visitar  Pilar 
Garriga, autora del llibre que els alumnes de 1r 
d'ESO havíem llegit per l'assignatura de Llengua 
Catalana  Un estiu  a Borneo.  Va ser  una hora 
intensa, divertida i fins i tot podríem qualificar-
la d'apassionant, davant la bona entesa que vam 
tenir amb la Pilar.

Pilar Garriga

Aquestes  són  algunes  de  les  opinions  dels 
alumnes:

“Quan  vam  anar  a  la  Biblioteca  a  escoltar  la 
Pilar Garriga va ser molt divertit perquè ens va 
explicar com se li va acudir la idea de l'argument 
i el títol.”

“En primer lloc es va presentar i després ens va 

dir la relació que tenia el llibre amb la seva vida 
real, per exemple, ens  va explicar  que la Mon 
era semblant a la seva filla petita, el Martí és el 
seu  fill  gran  i  la  Rosa  és  la  seva  germana 
veterinària.

“La Rosa va anar viure  uns  anys  a Borneo per 
cuidar els orangutans.  La Pilar la va anar visitar. 
Actualment  la  Rosa  està  a l'Àfrica  atenent  els 
ximpanzés”.

“La part que més em va agradar va ser quan ens 
va  explicar  la  seva  experiència  d'un  estiu  a 
Borneo amb la seva germana”.

“En aquesta xerrada ens ho vam passar molt bé i 
va ser  molt  interessant.   Per  a mi  una de les 
millors!”

“Ens va explicar el perquè havia fet aquest llibre 
sobre Borneo.  Vaig aprendre bastant sobre els 
orangutans  gràcies  a  les  imatges  que  ens  va 
ensenyar”.

“El que em va agradar més van ser les imatges i 
el vídeos que va fer quan va anar a Borneo de 
vacances per veure la seva germana Rosa”.

“Vaig quedar sorprès i de pedra en saber que el 
llibre  que  havia  llegit  a  classes  estava 
fonamentat  en  una  experiència  personal  de 
l'autora”.

“Em  va  agradar  saber  que  la  història  estava 
lligada a una història real de la Pilar Garriga.  No 
hauria dit que això pogués passar de veritat”.

“En conclusió la seva visita em va agradar molt i 
li posaria un deu”.

Ens ho vam passar d'allò més bé Ens va dedicar els nostres llibres


