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LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RECOMANA:
LA SONÁMBULA / Miquel Molina.- Barcelona: Destino, 2017
Aquest mes la recomanació recau en una versió literària del film “La ventana indiscreta” dirigida pel
gran Alfred Hitchcock, però en femení.
La sonámbula és un llibre que es llig ràpid, no sols per tenir un gran misteri, sinó per la curiositat que
genera en el lector.
Amb aquesta lectura coneixerem a Marta, exèntrica, destarifada i un poc rara. Aquesta enigmàtica i
meravellosa narradora és una exballarina reconvertida en professora de ball que viu sotmesa en una espiral
de pensaments que la tenen reclosa en casa llegint i vegent pel.lícules antigues fins que un bon dia ix en
ajuda de la veïna, una dona major que acaba de patir un ictus. Al entrar a casa de la veïna, entreveu el cabell
ros d’una dona que algún ha intentat amagar: qui és eixa dona?, quina relació té amb la família?...
Impregnada de referències literàries, culturals i astronòmiques, La sonámbula és una novel.la
d’obsessions i jocs sentimentals. És molt diferent i tracta assumptes com l’estrés, l’ansietat laboral i personal,
així com una enfermetat pròpia del segle XXI, la depressió.
És un relat curt, de poc més de 200 pàgines, molt ben escrit, suggerent, interessant i molt entretingut
de llegir.
Pel que fa l’autor, Miquel Molina, periodista de gran calat a la professió, és actualment director del
periòdic La Vanguardia i ens ofereix amb aquesta novel.la un thriller psicològic amb gran dosi de misteri.
Narra la novel.la en primera persona per així construir el relat de dins cap a fora.
Com a punt final, destacar la portada. Una demostració de que, de vegades, no és necessari
complicar-se la vida per aconseguir una imatge atractiva.

HISTÒRIA QUE TRASPUA FINURA, ELEGÀNCIA I INTENSITAT.

Sonia Martí Alepuz
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ADULTS
Anapurna.
Atwood, Margaret
Castillo, Javier.
Clark, Mary Higgins
Decoin, Didier.
Delevingne, Cara.
Edvardsson, Mattias.
Eger, Edith.
Féret-Fleury, Christine.
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Grisham, John
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Chucrut : una novela gráfica de Anapurna
La semilla de la bruja
El Día que se perdió el amor
Negro como el mar
La Oficina de Estanques y Jardines
Mirror, mirror
Una historia casi verdadera
La bailarina de Auschwitz
La chica que leía en el metro
El manuscrito de fuego
El soborno
La chica del abrigo azul
La villa de las telas
Bajo cielos lejanos
El noi del Maravillas
Sigo siendo yo
Libre
La transparencia del tiempo
La hora de clase : por una erótica de la enseñanza
Meryl Streep : Siempre ella
El apartamento
Tal como éramos
Anatomía de un escándalo
Absolutamente Heather

JUVENILS
Casalderrey, Fina
Dubini, Miriam
Frisa, María
Fuertes, Gloria
Galán, Ana
García-Siñeriz, Ana
Gómez Gil, Ricardo
Lluch, Enric
Marçà, Vicent
Maskame, Estelle.
Monxolí, Elies.
Pellicer, Maria Dolors
Roca, Maria Carme
Solar, María
Stilton, Tea.
Stilton, Tea.
Stilton, Tea.
Stilton, Tea.

El nen gos
Claudia
75 consejos para sobrevivir en el campamento
Teatro para niños de Gloria Fuertes
Dragones de las cuevas
Zoé ama NY
El cazador de estrellas
Somnis de mariner
L'amo de tot
Atrévete a enamorarte
Odissea, el viatge de Ningú
100 haikus amb gust de boira
Foc al cor
Mi pesadilla favorita
El tesoro de los delfines azules
Detectives del corazón
Persecución en el hielo
La lección de belleza

INFANTILS
Barsotti, Renzo
Barsotti, Renzo
Barsotti, Renzo
Díaz, Raquel
Dios, Olga de.
Lomp, Stephan.
Pintadera, Fran.
Quintero, Armando
Ramadier, Cédric
Rettich, Margret
Ricard, Anouk
Salvador Llopis, Alba
Terada, Junzo.

Dinosaurios: T-Rex asustado
Dinosaurios: triceratops y su cuerpo
Dinosaurios: estegosaurio diferente
Jo vaig amb mi
Monstruo rosa
El salvaje y loco viaje de Abelardo y Berto
Una muntanya qualsevol
No hace falta la voz
El libro enfadado
Jan y Julia celebran la Navidad
Ana y Froga: una pandilla desastrosa
La cançó de les balances :conte infantil a partir de l'obra
Una casa per a en Max
Coco
1001 hadas y otros objetos: ¡diviértete en esta mágica
1001 piratas y otros objetos: ¡navega en busca del tesoro

NOVETATS AUDIOVISUALS
Poirot12ª temporada
Poirot: Agatha Christie. Temporada 13
Vivir de noche
Detroit
Negación
Juegos de manos
Los Hollar
París puede esperar
Un don excepcional
Almussafes Web TV: Anuari 2017
Electrificadas
Ovejas y lobos
Scooby-Doo! : fiesta en la playa de Blowout
El reino de las ranas
Elena de Ávalor
Trampa mental : Historia original
Una noche fuera de control
Rey Arturo: la leyenda de Excalibur
El otro guardaespaldas
The crown : la primera temporada completa

