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200 ANYS DEL NAIXEMENT D’EDGAR ALLAN POE:  
 

L’ESCARABAT D’OR, UNA EXCEL·LENT RECOMANACIÓ 
 
Aquest escriptor estatunidenc és 
famós pels seus relats de terror. 
Però potser és menys sabut que 
sempre s´ha considerat que ell 
també és el pare del relat policíac i 
de misteri (uns quants anys abans 
que Conan Doyle escrivís les 
històries de Sherlock Holmes). Des 
de la biblioteca us proposem que 
llegiu un dels seus relats més 
fascinants:  
L’escarabat d’or, una història plena 
de misteri i d’intriga que capta 

l’atenció del lector des de les 
primeres pàgines. 
 

Als expositors de la 
biblioteca trobareu 
diversos exemplars de 
l’obra, tant en castellà 
com en català. És una 
novel·la curta, 
fascinant i sorprenent.  
Us invitem a conéixer-
la. Val la pena. 

 
NOVETATS A LA BIBLIOTECA:  
 

MARÇ, MES DE LA FANTASIA, LA POR I EL MISTERI 
 
Recentment la biblioteca ha adquirit 
cinquanta nous llibres de lectura, la 
majoria d’ells obres clàssiques 
adaptades per a lectors joves. Fer 
ara un llistat complet seria avorrit i 
feixuc, per això aquest mes trobareu 
als expositors de la biblioteca una 
selecció de títols. Tots ells tenen en 
comú ser relats de tema fantàstic, 
de misteri o de terror. Són aquests: 
 
Historias extraordinarias (E. A. 
Poe.) Abans us hem fet esment 
d’aquest autor, si voleu conèixer 
més relats seus, aquest llibre inclou 
no únicament El escarabajo de oro 
sinó també d’altres històries 
fascinants de misteri i d’intriga. 
El gos dels Baskerville (A. Conan 
Doyle) La més intrigant i potser la 
millor història del detectiu Sherlock 
Holmes. Una barreja de misteri i  

 
terror que capta l’atenció del lector 
des de l’inici. Un relat molt atractiu, 
amb girs inesperats i un final 
sorprenent. 
 
Frankenstein (M. Shelley)  i 
Drácula (B. Stoker) . Els dos 
clàssics per excel·lència de la 
narrativa terrorífica. Tots coneixeu 
algunes de les versions que 
d’aquestes novel·les s´han fet al 
cinema, però generalment les 
versions fílmiques tenen poc a 
veure amb les històries originals, 
aquestes últimes molt més 
interessants. Són dos clàssics de la 
literatura en anglès del segle XIX 
que cal llegir per poc que us 
interessin aquests temes. Us atreviu 
a conèixer-les? Potser passareu 
por! 
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Otra vuelta de tuerca (H. James) 
Una història de fantasmes en una 
mansió a Anglaterra. Una institutriu 
a càrrec d’un nen i una nena que es 
comporten de manera estranya i 
que potser estan posseïts pels 
esperits de dos morts. Preciosa, 
poètica i ambigua; el final et deixa 
amb el dubte de ¿realment tot això 
va passar o va ser fruit de la 
imaginació? 
 

La metamorfosis (F.Kafka). El relat 
comença amb aquesta frase: 
“Cuando una buena mañana Gregor 
Samsa se despertó de su sueño 
intranquilo, se encontró en su cama 
transformado en un insecto 
monstruoso” No us sembla què és 
un inici que invita a seguir llegint? 
És una de les grans novel·les curtes 
del segle XX. Estranya, colpidora, 
sorprenent, un pèl trista, però, en 
definitiva, una obra mestra. 

 
ANIVERSARIS I EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA  
 
CENTENARI DEL NAIXEMENT DE JOSEPH L. MANKIEWICZ:  

EVA AL DESNUDO I D’ALTRES OBRES MESTRES 

Aquest senyor de 
cognom tant 
estrany (els seus 
avantpassats eren 
polonesos) fou un 
excepcional 
guionista i director 
de cinema de 
Hollywood. 

Les seves pel·lícules no tenen 
persecucions, explosions, 
assassinats ni tampoc cap rastre de 
sang i fetge, però són excepcionals i 
es fonamenten en uns diàlegs 
magnífics i molt intel·ligents. 
Al 1950 va dirigir la pel.lícula Eva al 
desnudo (All  about Eve), una visió 
molt crítica al voltant del món del 
teatre, que va aconseguir el que 
aleshores fou un rècord de 
nominacions pels Oscars: tretze, de 
les quals va guanyar sis premis 
(entre ells, tres dels més importants: 
pel·lícula, director i guió). Els més 
agosarats de vosaltres potser 

voldreu conèixer aquesta obra 
mestra; els altres podeu escollir 
entre d’altres obres també 
magnífiques dirigides per aquest 
cineasta excepcional: una de les 
millors versions de Shakespeare 
mai dutes a la pantalla (Julio César), 
una radiografia lúcida i sagnant del 
món del cinema (La condesa 
descalza), una de les millors 
pel·lícules de romans mai 
realitzades (Cleopatra), o una versió 
magistral d’una obra de teatre plena 
d’intriga, de misteri i de sorpreses 
(La huella) entre d’altres que es 
troben a la videoteca.  
L’exposició a la biblioteca ja s’ha 
retirat, però no dubteu en demanar 
a l’Emilio Gimena qualsevol 
pel·lícula d’aquest director que us 
interessi. 
Animeu-vos a conèixer un cinema 
diferent del què normalment veieu. 
L’esforç paga la pena! 

 
 
250 ANYS DE LA MORT DE GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: AL·L ELUIA 

 
Aquells de vosaltres 
que l’any passat 
vareu assistir a una 
xerrada sobre el 

centenari del Palau de la Música a 
la biblioteca el dia de Sant Jordi ja 
vau escoltar-ho. Händel és l’autor 
de l’oratori més famós de la història: 
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El Messies. I d’aquesta obra 
magnífica el seu “Al·leluia” es el 
fragment més conegut. Tots segur 
que l’heu sentit algun cop. A la 
biblioteca teniu una petita exposició 
de obres seves en CD i DVD així 
com algun llibre on podreu trobar 
informació sobre aquest compositor 
barroc nascut a Alemanya i que va 
viure més de la meitat de la seva 
vida a Anglaterra. Si la professora 
Rosamaria Béjar us ha posat alguns 

fragments de Bach que us hagin 
interessat, o si Les quatre estacions 
de Vivaldi és una peça que us 
agrada, no dubteu en apropar-vos a 
la música de Händel, doncs és un 
compositor del mateix període. Per 
descomptat a l’exposició també 
trobareu El Messies en versió 
completa en CD i en una selecció 
de l’obra en DVD 

 
FORA DE LA BIBLIOTECA  

SENSE SORTIR DE VILADECANS 

 
Aloma  a l’Àtrium Viladecans:  Amb 
motiu de l’any Rodoreda el grup 

Dagoll Dagom 
va fer una 

adaptació 
musical de la 
novel·la Aloma. 
Uns quants de 

vosaltres l’heu llegida a classe de 

Llengua catalana. Espero que els 
que la coneixeu us animeu a veure-
la, i els que no... bé, tant de bo 
tingueu la curiositat d’apropar-vos a 
una de les millors novel·les de la que 
ha estat, sens dubte, una de  les 
escriptores més interessants en 
llengua catalana del segle XX. Es 
representarà el dia 28 de març. 

 
CINEMA 

MARÇ: UN BON MES PER ANAR AL CINEMA 

 
A les cartelleres dels cinemes han 
arribat les pel·lícules més importants de 
l’any fetes a Hollywood, les que tenien 
més nominacions pels Oscars 
d’enguany. Us recomanem tres de les 
més rellevants:  
 
Slumdog Millionaire , una pel·lícula 

que, malgrat 
alguns moments 
durs, us farà sortir 
del cinema amb 
“bon rotllo” (i 
potser ballant la 
cançó dels títols 
finals).  
Molt interessant 

per conèixer una realitat tant 
allunyada de la nostra com és la de 
l’Índia. Va guanyar 8 Oscars, entre 

els quals hem de destacar els de 
millor pel·lícula, millor director, millor 
guió adaptat, millor fotografia i millor 
cançó original. 
 
El extraño caso de Benjamin 
Button . Que no us espanti la seva 
durada (dues hores i tres quarts): no 
es fa llarga. És una pel·lícula d’una 
factura impressionant i d’una gran 
bellesa. O com parlar de coses en 
principi molt serioses: com afecta les 
nostres vides el pas del temps, 
l’atzar, el envellir... d’una manera 
amable, enginyosa i divertida. Brad 
Pitt demostra en aquest títol que és 
quelcom més que una cara bonica. 
 
El lector . Aquesta és la més 
dramàtica de les tres. Una història 
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sobre la veritat i la reconciliació, 
sobre com els pecats d’una 
generació afecten la següent. Una 
pel·lícula colpidora que té una 
interpretació magnífica de Kate 
Winslet, justament guardonada amb 
l’Oscar per aquest paper. 
Bé, potser tot això sona molt seriós i 
fins i tot un punt avorrit, però segur 
que hi ha uns quants entre vosaltres 
que podeu estar interessats. Pels 
altres, per aquells que gaudiu de les 
pel·lícules d’acció, de superherois i 
dels còmics també tenim una 
recomanació. És aquesta:  
 
Watchmen. La primera setmana 

d’aquest mes s’estrena 
una de les pel·lícules 
més esperades de la 
temporada, basada en 
la novel·la gràfica 

d’Allan Moore dibuixada per Dave 
Gibbons, una obra que la prestigiosa 
revista Time va escollir com una de 
les 100 millors novel·les del segle XX 
(no un dels millors còmics, no una de 
les millors novel·les gràfiques: una 
de les millors novel·les -així, sense 
cap tipus de restricció- del segle 
passat). És una història que gira al 
voltant d’un complot per desacreditar 
i assassinar els superherois en uns 
Estats Units ficticis. Sé que aquest 
punt de partença potser no sembla 
massa original, però si la pel·lícula 
ha aconseguit assolir una part de 
l’encís de l’obra en què es basa, 
segur que valdrà la pena veure-la. 
Per cert, el director, Zack Snyder, va 
ser el responsable de 300; és a dir, 
que això d’adaptar còmics no li ve de 
nou. Sembla tota una garantia. 

 
 
L’ART NO ÉS NECESSARIAMENT UNA COSA AVORRIDA.  

Joaquim Mir a Caixafòrum:  Una 
amplíssima retrospectiva d’aquest 
important pintor català modernista, 
famós sobretot pels seus paisatges. 
És un pintor molt accessible: res 
d’abstraccions ni complexitats 
intel·lectuals, simplement intentava 
reflectir la bellesa que veien els 
seus ulls, i ho feia amb una tècnica i 
un bon gust que mereixen ser 
coneguts. Es pot visitar al 
Caixafòrum de Barcelona. Fins el 26 
d’abril. Entrada gratuïta. 
 
 

Sorolla al MNAC: Arriba a 
Barcelona l’exposició “Visión de 
España” en que es mostren els 
frescos que el magnífic pintor 
valencià va fer per la “Hispanic 
Society of America”, juntament amb 
els dibuixos preparatoris que 
mostren el procés creatiu de l’obra. 
Si un cap de setmana decidiu 
apropar-vos a Montjuïc, us 
recomanem veure aquesta 
exposició. Està al Museu Nacional 
d’Art de Catalunya. Fins el 3 de 
maig. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


