
L’AUTOR 

Graeme Simsion 

Va néixer  a Nova Zelanda i actualment 

viu a Melbourne (Australia). 
 

 

Després d’una  carrera d’èxits en el 

camp de la informàtica com a Consultor 

de sistemes d’informació,  va vendre la 

seva empresa per poder dedicar-se a 

escriure a temps complert. 
 

 

Des de llavors, ha publicat narracions 

breus, obres de teatre  i fins i tot ha   

produït alguns curtmetratges a partir 

dels seus propis guions. 

 

 

Amb la seva primera novel·la,      

El projecte Rosie (The Rosie project, 

2013), va guanyar el premi Victorian 

Premier’s Unpublished Manuscript Award 

Premi al manuscrit no publicat i el premi  

Llibre de l’any concedit per Australian   

Book Industry's. 
 

 

 S’ha convertit en un fenomen de vendes 

a Austràlia i ja s’ha traduït a més de  

trenta llengües. El 2012 va vendre els 

drets per a la seva adaptació               

cinematogràfica. 
 

 

El 15 de Febrer de 2015, es posa a la 

venda la segona novel·la de Graeme    

Simsion, El efecto matrimonio. 

27 de març de 2015 

a les  19.30 hores 



PROPERES LECTURES 
 

Àguila Negra,  Joan Carreras 
 30 d’abril de 2015 

 
 
 

 

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 

bmd@tortosa.cat 
www.biblioteca.tortosa.cat 

 
 

 

Col·laboren: 

Organitzen: 

Don Tillman pensa casar-se aviat, però encara 
no sap amb qui. El Don, amb síndrome 
d’Asperger no diagnosticada, es una persona 
molt organitzada i sistemàtica, però incapaç 
de tenir relacions socials normals, fins i tot ha 
dissenyat un qüestionari de setze pàgines per 
trobar la parella perfecta, que evidentment no 
serà ni cambrera, ni fumadora, ni bevedora, ni 
impuntual. 

La Rosie és tot això. I també és impetuosa, 
intel·ligent i guapíssima. I està intentant     
descobrir qui és el seu pare biològic. En això sí 
que el Don, professor de genètica,             
segurament la podrà ajudar. 

El projecte dona per tota la vida ensenya al 
Don unes quantes coses que no s’esperava. 
Per què la llargada del lòbul de l’orella no   
serveix com a indicador de l’atracció sexual. 
Per què a Nova York els gelats tenen un altre 
gust. Per què no ha aconseguit mai tenir una 
segona cita amb ningú. I per què, per molts 
esforços científics que facis, no trobes mai 
l’amor. És l’amor qui et troba a tu. 

«Per moltes riallades que provoqui aquesta 
meravellosa novel·la, El Projecte Rosie és una 
seriosa reflexió sobre la necessitat que tenim 
de trobar companyia i una identitat pròpia.» 
John Boyne. 

EL PROJECTE ROSIE 

. . 


