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EL LLIBRE DEL MES A LA BIBLIOTECA 
MATAR UN RUISEÑOR, DE HARPER LEE 

 
És curiós -però creiue-me, també 
involuntari- que, des que va començar 
la història d’aquest butlletí, mai el “llibre 
del mes” havia estat escrit per una 
dona. Potser aquest inici de curs sigui 
un bon moment per corregir aquest 
greuge comparatiu i, tot aprofitant que 
enguany es commemora el cinquantè 
aniversari de la seva publicació, voldria 
parlar-vos d’una de les gran narracions 
del segle XX. El seu títol és To Kill a 
Mockingbird (Matar un ruiseñor) i el va 
escriure l’escriptora nord-americana 
Harper Lee. 
When he was nearly thirteen, my 
brother Jem got his arm badly broken at 
the elbow (Quan gairebé ja tenia tretze 
anys, el meu germà Jem va patir una 
perillosa fractura a l’alçada del colze). 
Així comença la novel·la. Potser a 
vosaltres no us diu res això, però per a 
un estatunidenc aquest inici és gairebé 
equivalent a En un lugar de La Mancha 
de cuyo nombre no quiero acordarme 
per a un lector de parla espanyola. Fa 
pocs mesos es va fer una enquesta 
entre els lectors dels Estats Units 
preguntant-los quina era la novel·la que 
més els havia agradat o colpit: la 
guanyadora va ser To Kill a 
Mockingbird. Em permeteu que 
us faci cinc cèntims de per què 
aquesta obra –per cert, la 
primera i única novel·la de la 
seva autora- és tan apreciada i 
estimada? 
Us situo en el temps i en l’espai: 
som a una vila del sud dels 
Estats Units a la dècada dels 
anys 30 del segle XX; fa més de 

seixanta anys que s’ha abolit 
l’esclavitud, però els negres segueixen 
essent ciutadans de segona classe en 
uns indrets on el passat de la situació 
d’esclavatge segueix estant molt viva. 
La història ens la explica Scout, una 
nena de nou anys. La seva mare és 
morta; ella viu amb el pare, Atticus 
Finch, i amb el seu germà Jem. És 
estiu: no s’ha d’anar al col·legi i el 
temps passa lent en aquests dies d’oci, 
jocs i força calor en què apareix un nou 
amic: un nen que està de visita en una 
casa veïna: Dill (qui en realitat és un 
personatge real: l’escriptor Truman 
Capote, amic de l’infantesa de l’autora). 
A la petita ciutat on viuen aquests 
personatges succeeix un fet esfereïdor: 
una noia blanca ha estat violada i 
l’acusat del delicte és un jove negre. 
Malgrat el racisme que es respira a 
l’ambient, Atticus (advocat de 
professió) accepta defensar-lo… Bé, no 
segueixo explicant-vos la novel·la, 
perquè m’agradaria que la llegíssiu. 
Només afegiré que hi ha un personatge 
misteriós, el nom del qual és Boo, que 
té un paper fonamental a la resolució 

de l’obra, un forat secret en el 
tronc d’un arbre on apareixen 
objectes estranys, una nit de 
Halloween en què de veritat 
passen coses que fan por i –per 
concloure- un regust final 
d’enyor pel temps passat, quan 
vèiem la vida mitjançant un filtre 
d’ingenuïtat que se’ns ha anat 
esvaint a mesura que ens 
anàvem fent grans. Una 
novel·la, en resum, que tracta 
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temes seriosos amb una gran 
delicadesa i que ens presenta la 
complexitat del món adult des de la 
perspectiva d’una nena que comença a 
conèixer la realitat que l’envolta. Una 
obra mestra que dubto que mai hagi 
decebut ningú. 
Dos anys després de la seva 
publicació, aquesta obra va convertir-se 
en pel·lícula; i la pel·lícula va estar a 
l’alçada de la obra literària. És un 
veritable clàssic del cinema nord-
americà i el seu protagonista, Gregory 
Peck, va obtenir l’òscar al millor actor 
d’aquell any. La teniu a la biblioteca i 
paga la pena –i molt- conèixer-la. Si feu 
l’esforç de veure-la, m’agraireu el 
consell. 
P.D. La música de la pel·lícula és una 
de les bandes sonores més perfectes i 
adients al tema que mai s’han compost 
per al cinema. Als faristols de la 
biblioteca teniu dos CDs. Un d’ells 

recull la música original que se sent a 
la pel·licula, l’altre és una nova 
gravació que va fer l’any 1990 el 
compositor, Elmer Berntsein, de la seva 
partitura, completa i amb so estèreo i 
digital.  
L’any 1962 va ser a Hollywood el del 
triomf del film Lawrence d’Aràbia, que 
es va dur un munt d’òscars, un dels 
quals va ser per a la –d’altra banda, 
magnífica- música de Maurice Jarre. 
Però qui us escriu això pensa que la 
partitura de Matar un ruiseñor hauria 
d’haver guanyat el premi perquè és una 
de les veritables obres mestres que el 
cinema ha ofert al món de la música. 
Si us plau, escriviu al youtube les 
paraules “To Kill a Mockingbird 
Bernstein” i sentiu el tema del títols de 
crédit de la pel·lícula i gaudiu de la 
seva bellesa. Si us agrada, no dubteu 
de demanar en prèstec un dels discos 
amb la banda sonora. 

 
 
 

EXPOSICIÓ STAR WARS A BARCELONA 
 
Qui escriu aquestes línees és prou vell 
com per haver assistit a l’estrena del 
primer títol de la saga Star Wars als 
cinemes. D’això fa més de trenta anys! 
I, sent sincer, vaig surtir bastant 
decebut. Però al món hi ha milers 
(segurament milions) de seguidors 
d’aquestes pel·licules, que coneixen fil 
per randa tots els personatges que hi 
apareixen, que poden identificar 
qualsevol imatge i situar un fotograma 
al moment exacte de la cinta on es 
troba. Si algú de vosaltres es un freaky 
de la saga, o simplement us interessen 
aquestes històries que va escriure 
George Lucas, podeu gaudir d’una 
exposició a El corte inglés de la 
Plaça Catalunya de Barcelona. 
Hi trobareu gairebé un miler de 
peces reunides per dos 
coleccionistes: entre els objectes 
més curiosos hi ha un bust de 
Darth Vader de mida natural, 
una figura de Yoda, la moto que 
apareix a El retorno del Jedi, la 
cuirassa d’un soldat imperial i, 
sobretot, un munt de allò que 

s’anomena merchandising: joguines 
que es van vendre a l’època, diorames 
que recreen escenes dels flms, 
estàtues de resina i ceràmica dels 
personatges, una rèplica en metall de 
la nau “El falcó milenari” i moltes més 
peces que es van anar comercialitzant 
des del moment de la exhibició de la 
primera pel·lícula de la saga. 
Com sabeu, des que el 1977 George 
Lucas va filmar la primera entrega de 
La guerra de las galaxias, el fenòmen 
Star Wars s’ha multiplicat en sèries de 
televisió, videojocs, llibres i còmics. Tot 
un univers de batalles interplanetàries i 
naus galàctiques sostingut per una 

gran quantitat de seguidors a tot 
el món. Per a tots ells, El corte 
inglés acull  aquesta exposició 
anomenada Universo Star 
Wars.  
Nota: George Lucas segueix 
intentant esprémer l’èxit de la 
seva saga. Es rumoreja que 
d’aquí poc temps tindrem de 
nou a les pantallas totes sis 
pel·lícules, ara en 3D! 
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OBITUARIS                    
 
 
 

G.D. WEISS: WHAT A WONDERFUL WORLD 
 
El passat mes de setembre 
va morir el compositor 
George David Weiss. Si no 
us sona el nom d’aquest 
senyor, no us preocupeu, 
gairebé ningú l’identificaria. 
Però molta gent coneix la 
seva cançó més popular, 
What a Wonderful World, 
que va gravar per primera 
vegada el famós trompetista 
i cantant de jazz Louis Armstrong l’any 
1967. Aquesta cançó ens parla del gust 
per les coses senzilles de cada dia i 
manté un to optimista amb esperança 
en el futur, tot incloent-hi una refèrencia 
als nens que arriben al món i tindran 
moltes coses per veure. La cançó va 
ser inicialment un fracàs de vendes, 

però poc temps després es 
va convertir en un dels èxits 
més grans de tota la història. 
Segur que tots vosaltres 
l’heu sentida alguna vegada. 
Versió original de Louis 
Armstrong: escriviu al 
youtube “Louis Armstrong - 
What a Wonderful World” i 
podreu escoltar la seva 
meravellosa interpretació. Si 

l’anglès no és la vostra especialitat, 
teniu una versió subtitulada en 
espanyol si escriviu al youtube “What a 
Wonderful World Talevi”; no és tan 
preciosa com la original d’Armstrong, 
però podreu llegir la lletra de la cançó 
en castellà. 

 
 
 
 

 
SALLY MENKE: EL “RITME” DE TARANTINO 

 
Ha mort Sally Menke. Qui 
era aquesta senyora? 
Conexieu el director de 
cinema Quentin Tarantino? 
Vau veure el curs passat 
una pel·lícula titulada 
Malditos bastardos? 
Coneixeu altres títols  (per 
cert, sempre de dues 
paraules) del mateix 
director: Reservoir Dogs, Pulp Fiction, 
Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof? 
Doncs la muntadora de totes aquestes 
obres del famós director va ser Sally 
Menke. Un dels aspectes més 
sorprenents de tots aquests títols és el 
fantàstic muntatge, obra d’aquesta 
senyora que acaba de morir. Veurem si 

les futures pel·lícules de 
Tarantino segueixen tenint el 
mateix ritme en la successió 
de plans dins d’una mateixa 
escena que ens feia estar 
atents a la pantalla o si, com 
em temo, bona part de 
l’atractiu visual d’aquests 
films residia en l’habilitat de 
Sally Menke a l’hora de 

posar una mica d’ordre en la creativitat 
sovint esbojarrada de Tarantino. Les 
seves futures pel·lícules ens ho diran. 
Si esteu interessats en algunes 
d’aquestes pel·lícules i no les trobeu a 
la biblioteca, no dubteu de demanar-
me-les. 
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SENSE SORTIR DE VILADECANS 

EL AMOR BRUJO A L’ÀTRIUM 
 
 

 
El més important dels compositors 
espanyols del segle XX va ser Manuel 
de Falla (1876 – 1946). Va compondre 
poques obres, però gairebé totes són 
obres mestres; i un dels seus primers 
grans èxits va ser el ballet El amor 
brujo, que aquest mes d’octubre ens 
ofereixen  (en versió de concert) a 
l’Atrium la cantaora Estrella Morente i 
l’Orquestra de Cadaqués. 
El personatge principal d’El amor brujo 
és Candela, una jove gitana que no pot 
acceptar l’amor de Carmelo perquè 
cada vegada que es troba amb ell se li 
apareix, gelós i violent, l’espectre del 
seu antic amant mort. Al final, Carmelo 
convenç Lucia, l’amiga de Candela, 
que permeti que el fantasma li faci la 
cort tot just el temps precís perquè ell i 
la seva estimada puguin fer-se un petó 
d’amor. Quan això succeeix les forces 
de la natura i la matinada que esvaeix 
la nit foragiten per sempre l’espectre i 
la seva maledicció. 
L’obra inclou tres cançons. La intenció 
del compositor era que fossin 
interpretades per una cantaora i una 
bailaora de flamenc (la intèrpret a 
l’estrena, l’any 1915, va ser 
la mítica Pastora Imperio), 
però prácticamente mai es 
representa ja com ballet, 
sinó com peça de concert; i 
la part vocal acostuma a 
cantar-la una 
mezzosoprano. Però a 
l’Àtrium sí tindrem una 

veritable cantaora per interpretar-la; i 
no pas una qualsevol, sinó l’afamada 
Estrella Morente. No deixa de ser un 
privilegi que una artista de la seva 
categoria s’avingui a interpretar una 
peça en què la seva intervenció és 
relativamente breu. Però és que estem 
parlant d’una obra mestra. 
La versió que sentirem a Viladecans és 
la primera que va compondre Falla, per 
orquestra de cambra i piano. La sessió 
es completa amb els Poèmes d’amour, 
que el compositor camprodoní Isaac 
Albéniz va dedicar a la famosíssima 
actriu Sarah Bernhardt. Els poemes, 
escrits per Armand Silvestre, seran 
recitats per l’actor Jordi Dauder, 
acompanyat també per l’Orquestra de 
Cadaqués. 
Sens dubte el fragment més conegut 
d’El amor brujo és La danza ritual del 
fuego (malgrat que qui escriu aquest 
butlletí considera que no és pas el 
millor). Si escriviu “El amor brujo 
Manuel de Falla” al youtube, el primer 
resultat que hi trobareu és aquesta 
peça en la versió cinematogràfica de 
l’obra que va dirigir Carlos Saura amb 

coreografia d’Antonio 
Gades; la bailaora que hi 
veureu és un altre nom 
mític de la dansa flamenca 
dels darrers anys: la 
magnífica Cristina Hoyos. 
El 24 d’0ctubre a l’Àtrium 
Viladecans a les 19 hores. 

 
 
 
 


