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ABRIL, mes de les lletres per antonomàsia!! Abril que per a la Biblioteca és de celebració
atenent que el 23 d’abril és el DIA DEL LLIBRES i per eixe motiu crec que la recomanació d’este mes no ha
de recaure en una novetat literària (que moltes s’ho mereixen, és clar) sinó en una publicació que es va editar
per primera vegada a l’any 1886 i que va suposar un escàndol per a l’època. Aquest llibre no és altre que
INSOLACIÓN d’Emilia Pardo Bazán (1851-1921), amb una edició renovada per Alianza Editorial on el text
és acompanyat per unes il.lustracions originals que recuperen l’estil de l’època.

Per tant, aquest any en el qual es celebra el centenari  de la mort d’aquesta nostra gran
escriptora, que millor que la lectura d’aquesta novel.la que al seu esquema argumental reprodueix l’amor
entre Emilia i  Lázaro Galdeano al  qual  l’escriptora li  la va dedicar el llibre amb l’epígraf “A José Lázaro
Galdeano, en prueba de amistad”.

Emilia Pardo Bazán ens planteja una història convencional encara que abandona els tòpics
característics de la  novel.la de la segona meitat  del  segle XIX com son,  per  exemple,  l’adulteri,  la  crisi
religiosa o el sacerdot enamorat, oferint-nos una història d’amor amb transgressions.

En  INSOLACIÓN es  dóna  la  relació  il.lícita  al  no  estar  casats  els  protagonistes  però,
sobretot, cal ressaltar el desig amorós i la seua acceptació per la protagonista la qual cosa la porta a un
enfrontament amb els codis socials establerts a l’època.

Endinsar-se en aquest llibre és particularment tornar al llenguatge amorós de l’època, tornar
a un moment en el qual la burgesia tenia entre les seues diversions la conversa i disfrutar del Madrid ravaler
de finals del segle XIX, del seu bullici, la seua misèria i vitalitat

ATREVIDA, IRÒNICA I AMB HUMOR. UN BON RECURS PER A
VISITAR EL PASSAT.

Sònia Martí Alepuz
Bibliotecària
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RECOMANACIÓ



Montesinos, María.       Una pasión escrita [ N MON pas]
Novella, Adrián  El xiquet que volia una falda escocesa 
                                     [LGTBI J-T NOV xiq]   
Espido Freire   Pioneras : mujeres que abrieron camino 
                                     [ J-B  ESP  pio]
Pardo, Emilia                Insolación [ N PAR ins]

Turin, Adela             Rosa caramelo     [=G VERD]           
                         Yo no quiero ser princesa  [ BLAU]
                          Yo no quiero ser superhéroe. [=G BLAU]

RACÓ DE LA IGUALTAT



Archuleta, Victor.       Reiki para principiantes 
Gray, Deborah.           500 recetas veganas
Canavan, Trudi.          La hechicera indómita
Canavan, Trudi.          La sacerdotisa blanca 
Canavan, Trudi.          La voz de los dioses
Castillo, Javier                    El juego del alma [Negra]

Cercas, Javier    Independencia [Negra]

Chiang, Ted                        Exhalación
Connelly, Michael Noche sagrada [Negra]

García, Deborah                 ¡Que se le van las vitaminas!
González, Oskar                Por qué los girasoles se marchitan.
Lahuerta, Rafa    Noruega 
Martínez, Alfonso               Eso no estaba en mi libro de Historia de la  
                                           Física
Mesa, Sara Un amor
Muñoz, Vicente                  Berlanguiana
Navarro, Alejandro             Eso no estaba en mi libro de Historia de la          
                                           Química
Ortiz, Lola                Aquí y ahora : la vida está para vivirla

Quinn, Julia.                       El duque y yo [Romàntica] 

Quinn, Julia.                       El vizconde que me amó [Romàntica] 

LITERATURA ADULTA



Baltazar, Art     Superman de Smallville 
Chamblain, Joris.        Los cinco tesoros
Gimeno Llarden, Manel.   Destarifats : el iaio
Antiochia, Martina D'.   Nadie como él 
Gibbs, Stuart.           Cole de espías 
Mañas Romero, Pedro La isla de las mascotas 
Mikecrack Los compas escapan de la prisión
MikelTube         MikelTube zombie battle royale 
Rowling, J.K. L’Ickabog
Stilton Geronimo Mi nombre es Stilton, Geronimo Stilton 
Vila i Vila, Joan        Estoig de versos

LITERATURA JUVENIL



                                     Contraris 
Abadía, Ximo.            Boom : la guerra dels colors 
Bacete, Ritxar    Papá 
Bonilla, Rocio.          Gràcies : història d'un veïnat 
Gil, Carmen       La ciutat en tot moment la voràs en moviment
Gil, Carmen      Quan no jugue, faig esport 
Gutman, Colas             Perro Apestoso va al cole
Lupano, Wilfried.        Que comenci l´espectacle!  
Nouvion, Judith          Formes 
Robberecht,Thierry       Mi padre fue rey 
Stilton, Geronimo.       La princesa y el sapo
Ug, Philippe.            El jardín de las mariposas

LITERATURA INFANTIL 


