
LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL RECOMANA:

MÚSICA, SÓLO MÚSICA / Haruki Murakami.- Barcelona: Tusquets, 2020.

EL LLIBRE DE MURAKAMI QUE ES POT DISFRUTAR AMB PLAYLIST.

La literatura és un món immens del qual molts formen part però pocs són els elegits per a quedar-se,
eixe és el cas d’aquest autor japonés que any rere any és nominat per al Nobel de literatura però…

Emmarcada en el gènere de la ficció i el surrealisme, la seua obra o és amada o és odiada però no
deixa insensible a cap lector.

La literatura de Murakami està impregnada d’una gran belleza formal del llenguate, amb una prosa
senzilla  i  directa  i,  a  més  a  més,  aconsegueix  arribar  a  l’inconscient  col.lectiu  utilitzant  ferramentes  tan
aparentment banals com la simplicitat i la intriga narrativa.

Personalment sóc fan de Murakami i em deixe portar aquest mes per la meua necessitat d’homenatjar-
lo amb aquesta recomanació, això si advertint als lectors que aquest títol pot resultar atípic en la seua trajectòria
encara que els coneixedors de la seua obra no podran deixar de pensar que és producte de tot el seu bagadge
literari.

Tot el món sap que Murakami és un apassionat de la música la qual cosa queda reflectida en la majoria
de les seues novel.les i obres. I és per això que amb Música, sólo música  aquest escriptor japonés famós
arreu del món comparteix amb els lectors les seues querències, opinions i ànsies de saber-ho tot sobre l’art
musical.

Juntament amb el seu gran amic i afamat director d’orquestra Seiji Ozawa, el lector assistirà a sucoses
confidències i curiositats que el contagiaran del plaer i l’entusiasme de disfrutar de la música.
El llibre que éste mes recomane és la transcripció de converses sobre el món de la música que de segur us
transportaran a escoltar la versió a la que fan referència. És per això que Tusquets Editors ha creat una playlist
a Spotify que sota el mateix títol pot acompanyar-vos amb la lectura.

DELÍCIA DE LLIBRE QUE US FARÀ SENTIR PRIVILEGIATS COM A LECTORS I ESPECTADORS
D’ESTOS DOS GENIS.

Sònia Martí Alepuz
Bibliotecària
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García, Nerea.           Yo soy Mia                                [ LGTBI  I-VERD]

Lacruz, Raquel            Les nostres compositores     [ - B LAC nos]

Sánchez, Alex.                  Rainbow boys                          [ LGTBI J-N SAN rai]



    LLIBRES ADULTS

Abad, Nado  Lo que jode encontrarte un calcetín desparejado
Adlington, Lucy.                          La cinta roja 
Baltasar, Eva                                Permagel 
Bandi                                            L'acusació : relats prohibits de Corea del Nord 
Camilleri, Andrea                         El rey campesino 
De Gregorio, Concita            Una mare ho sap: totes les ombres de l'amor         
                                                      perfecte
Durbà, Sergi  Les nostres festes   
Espinosa, Albert  Si nos enseñaran a perder ganaríamos siempre
Hesse, Maria  Marilyn: una biografía
Kellen, Alice Todo lo que somos juntos
Link, Charlotte.                          La estación de las tormentas 
Llin, Guillem                               Cèsar Orquín Serra : El anarquista que salvó a 300 
Maestra de pueblo  Maestra de pueblo: borrón y cuenta nueva
Manfredi, Valerio Massimo         Antica Madre 
Milian Nebot, Xavier.                   El poder del poble : l'autoorganització veïnal del 
Mola, Carmen.                              La nena
Preston, Paul  Un pueblo traicionado 
Río Sanz, Emilio del.                   Latín lovers : la lengua que hablamos
Roberts, Alice M.                         Domesticados : las diez especies que han 
                                                      cambiado 
Ruiz Zafón, Carlos  La ciudad de vapor
                                                      La evaluación de las "apps" en el patrimonio 

                                               cultural 



  LLIBRES JUVENILS 

Chamblain, Joris.                     El libro misterioso 
Chamblain, Joris.                     El zoo petrificado
Copons, Jaume                       La biblioteca secreta 
Gisbert, Francesc.                   La Vall Encantada va
Goscinny                          El menhir d'or 
Kinney, Jeff.                            Diario de Greg : tocado y hundido
Punset, Ana Un millón de likes 
Santiago, Roberto.                     Los Futbolísimos : el misterio de la isla del volcán
Soro, Selena.                           Mins. Misteris de la boira   



    LLIBRES INFANTILS

Bagères, Frédéric        En busca del dragón rojo
Bonilla, Rocio.          Iaios, piranyes i altres històries                                                   
Cerdà, Mar.              Familiarium : familiario, familiari, familiartean o familiar
Ciraolo, Simona.         Si arriba l'hivern, digueu-li que no hi soc
Cohen, Laurie.           La caquita        
Donaldson, Julia.        La saltinadora gegant                                                                    
Mazo, Margarita d        El mosquito
Soderguit, Alfred        Soy un animal                                                                     
Whedon, Joss         Buffy cazavampiros                                                            
                                                        
  


