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Autor nord-americà d’origen jueu, autor de 

guions de comèdies de cine, d’obres de  

teatre i musicals, llibres de motivació i      

autoajuda. 

Als 19 anys va començar a escriure guions 

per a còmics com : Grouxo marx, Lucille 

Ball, Bob Hope, George Burns, entre altres. 

Autor i coautor de més de 400 programes 

de ràdio i 1200 programes de televisió.          

Va rebre el premi Emmy per la serie Danny 

Thomas, i els premis Sylvani; St. Chris-

topher i el premi Martín Fierro en categoria 

de Millor Comèdia de l’Any. Totes les seves 

obres de teatre i musicals han acumulat 

excelents crítiques i nombrosos guardons.  

La seva fama com escriptor es va          

consolidar amb la publicació de               

El caballero de la armadura oxidada, un 

best seller mundial. També ha tingut gran 

èxit amb els llibres Mira hacia atràs i ríete, 

El caballero silencioso, El búho que no   

podía ulular i El gato que encontró a Dios. 

ROBERT FISHER PROPERES LECTURES 
 

A peu per la Terra Alta, 
Josep M. Espinàs 

 22 de gener a les 19.30h 
 

La filla del curandero, 
Amy Tan 

26 de febrer a les 19.30h 
 

Viatge a l’esperança 
Artur Bladé i Desumvila 
18 de març a les 19.30h 

 
 

Fes-te membre del  
Club de Lectura 

Biblioteca Marcel·lí Domingo 
C. de la Mercè, 6, Tortosa 

977 44 55 66 
 

Coordinació:  
Sílvia Panisello i Jesús M. Tibau 

 
clubdelectura@tortosa.cat 
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www.biblioteca.tortosa.cat 
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El Caballero de la armadura oxidada no 

és tan sols un llibre, és una experiència 

que obre la nostra ment, que ens      

arribarà al cor i alimentarà la nostra 

ànima, del qual, s’han venut més d’un 

milió d’exemplars, i ha impactat tant a 

joves com a adults. 

Els seus ensenyaments ètics són       

extremadament senzills, de forma que 

ens arriben sense dificultats. 

El protagonista, un cavaller enlluernat 

per la brillantor de la seva pròpia      

armadura, malgrat ser bo, generós i 

afectuós, no aconsegueix comprendre i 

valorar allò que posseeix, oblidant,  

sense voler, totes les coses i les perso-

nes que l’envolten.  

Durant  el transcurs de les pàgines, la 

seva armadura es va rovellant fins que 

deixa de brillar i ja no pot treure-se-la. 

Presoner d’ell mateix, el nostre protago-

nista, emprèn un viatge que el portarà, 

amb l’ajuda de diversos personatges a 

desfer-se  de l’armadura que li           

impedeix obrir-se al món.  

Aquest llibre ens ensenya, amb un  

subtil sentit de l’humor, que hem de 

desfer-nos des les barreres que ens   

impedeixen conèixer-nos i estimar-nos 

per a poder ser capaços de donar i    

rebre en abundància, que no sempre 

hem se guiar-nos per les opinions dels 

altres, que hem de ser autònoms i inde-

pendents i que les persones que        

estimem i ens entimen sempre estaran 

al nostre costat per ajudar-nos. 

 
 

EL CABALLERO DE LA ARMADURA OXIDADA 


