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Opinió

El misteri del carrer de les Glicines,

una lectura per al 2n d'ESO

Amb l'ocasió de la lectura d'aquest llibre a 2n d'ESO 
l'autora Núria Pradas,  ens va visitar i li vam poder 
fer una entrevista tal i com podeu veure a l'apartat 
Entrevistes de l'actual revista.

El va escriure l'any 2006 i l'acció passa  a Barcelona. 
La  història  transcendeix  al  llarg  d'uns 3  mesos  i 
escaig. Està escrita en tercera persona, el narrador 
és omniscient.

Personatges

En  Marc  és  el  personatge  in  absentia perquè 
desapareix. L’Helena, la seva xicota, i en Guillem, 
el germà del Marc, són els veritables protagonistes 
de la història.

La  Dèlia  és  una  noia  tafanera  amb  vocació 
d'escriptora que en Guillem i l'Helena coneixen per 
casualitat, els dóna pistes  i els ajuda  a trobar un 
fil  conductor i,  finalment,  s'incorpora  al  grup  de 
recerca del Marc.

En Marc i en Guillem eren molt semblants. Els dos 
eren alts  i  corpulents, tenien el mateix perfil, el 
mateix nas, i els llavis semblaven dibuixats per la 
mateixa mà.

En Marc era “mono i  d’ulls  foscos,  i  en Guillem  

tenia el cabell clar i els ulls verds grisosos”.

L’Helena tenia ullets de guilla i el rostre dolç, els  

llavis rodons i humits i els ulls bonics i seductors.

La sotsinspectora Rovira, la  Barbie policia,  com i 

diuen  malèvolament  els  companys,  és  un  dels 

personatges clau que ajuda a treure l'entrellat de la 

desaparició  del  Marc,  davant  l'escepticisme  dels 

seus companys policies.

Els  personatges  secundaris  són  en  Joan,  la 

sotsinspectora Raquel, en Damià Serra, i en Roger.

Resum

En Marc surt de la feina per anar a trobar-se amb 
l'Helena, però una noia de cabellera negra i llarga 
es creua en el seu camí i en Marc la segueix. El noi 
no arriba mai a la seva cita amb l'Helena. La policia 
obre una investigació, però l'Helena juntament amb 
el  germà  d'en  Marc  i  la  Dèlia  -una  aprenent  de 
novel·lista-  no  poden estar-se  de  braços  plegats. 
Amb valentia i resolució acabaran a primera línia 
de foc d'una tèrbola intriga. 

Opinions

“Em va agradar molt, perquè m'agraden els llibres 
de misteri i aquest llibre et te amb angoixa fins al 
final.”

“Em va agradar molt, perquè és d'aquells llibres 
que quan comences a llegir no pots parar.”

“No està malament, però no em va agradar perquè  
és massa extens, s'enrotlla molt descrivint.”

“Apassionant llibre de misteri i d'aventures. M'ha  
encantat,  ja  que  formes  part  d'ell  quan  el  
llegeixes. Us el recomano!”


