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 Núria Pradas, l'autora

  Número 61, febrer de 2012

  Opinió

El misteri del carrer  
de les Glicines

Aquest segon trimestre hem llegir 
el llibre El misteri del carrer de les  
Glicines  de  Núria  Pradas  per a 
l'assignatura de Llengua Catalana.

Núria Pradas,
És l’autora d’aquest llibre juvenil.

Va  néixer  al  barri  barceloní  del 
Poble  Nou,  però  per  motius  de 
feina actualment viu a Sant Feliu 
de Llobregat i té 3 fills. De petita 
no  sabia  que  seria  escriptora, 
perquè ella volia ser mestra, i en 
va exercir durant uns quants anys. 
A  l’escola  a  més  d’ensenyar, 
desenvolupava d'altres feines com 
per  exemple  era  l'encarregada 
d'una revista i  dirigia un grup de 
teatre,  així  doncs  va ser com va 
començar a escriure, li va picar la 
curiositat i va provar d’escriure la 
primera  novel·la.  

Sinopsi  de l'obra:
Aquest llibre tracta d’un noi que es 
diu  Marc  que  desapareix.  Un dia 
després del  treball,  veu una noia 
molt  maca  al  metro.   Quan  ella 
baixa, se’n va a perseguir-la.  En 
arribar al carrer de les Glicines,  on 
viu  la  noia,  ell  la  segueix  fins 
entrar casa seva.

A partir d’aquí no se’n sap res més 
d’en Marc. 

Una  sèrie  de  policies,  la  seva 
xicota  Helena,  el  seu  germà 
Guillem i la Dèlia (una noia que es 
van trobar al metro) que va veure 
com el Marc la perseguia seran els 
encarregats de trobar-lo.

Opinió personal d'alguns 
alumnes

“  A mi aquest llibre m’ha agradat 
molt perquè m’ha deixat intrigada 
des  del  començament.   Cada 
vegada que deixava de llegir tenia 
ganes  de  tornar-lo  a  agafar.   És 
una història plena d’aventures, per 
mi  no  hi  ha  hagut  cap  moment 
avorrit durant la seva lectura.

En  els  últims  capítols  t’enganxa 
molt,  perquè és quan saps si  en 
Marc  apareix  o  no,  si  és  mort  o 
viu.   Passes  intriga.  No  fa  por 
perquè l’argument del llibre no és 
espantadís,  sinó  perquè  ho  posa 
tan complicat,  tens  tants  nervis  i 
sents  preocupació,  que  t'acaben 
fent  tremolar  de  por al  veure 
algunes  aventures  amb  molt  de 
risc.”

“A  mi  m'han  agradat  molt  les 
aventures  que  s'expliquen.  En 
deixar  el  llibre  tornaves  a  tenir 
ganes d'agafar-lo. El que no m'ha 
agradat  és  que al  principi  et  diu 
d'un  tal  Damià  i  cap  al  segon 
capítol  et  diu  un  tal  Marc  (el 
desaparegut)  i  això  al  principi 
t'embolica  una  mica,  però  val  la 
pena llegir-se'l.  M'ha encantat!”

“ A mi m'ha agradat el llibre, però 
el  final  crec  que  és  molt 
surrealista.  Com la història sembla 
una notícia real, m'hauria agradat 
que  al  final  aparegués  una 
conversa entre  el Marc i la seva 
noia  o  amb  la  seva  família.  La 
resta del llibre crec que està molt 
bé, ja que el final dels capítols et 
van  deixant  amb  la  intriga  i  et 
donen ganes de continuar llegint. 
La meva opinió  respecte  el  llibre 
és positiva.”


