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EL LLIBRE DEL MES A LA BIBLIOTECA 

DRÀCULA, DE BRAM STOKER 
 

 
Alguns alumnes es queixen quan els 
professors de llengües els indiquem 
quins són els llibres de lectura 
obligatòria. Tant se val que el llibre tingui 
dues-centes, cent cinquanta o només 
cent pàgines, sempre els hi sembla que 
és massa llarg i que llegir-lo suposarà 
una tasca feixuga i gairebé inabastable. 
Però, curiosament, quan arriben les 
hores de lectura, uns quants d’aquests 
alumnes porten a l’aula uns totxos 
enormes de tapes negres que llegeixen amb 
fruïció i que duen títols tan enigmàtics com 
Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse, Amanecer o 
Sol de medianoche; novel·les escrites per 
l’autora nord-americana Stephenie Meyer que 
expliquen com li canvia la vida a una adolescent 
anomenada Bella Swan quan coneix Edward 
Cullen, un estrany jove que en realitat és un 
vampir.  
Si aquest títols (o les pel·lícules basades en ells) 
us han interessat, per què no intenteu acostar-
vos a la primera, i millor, novel·la de vampirs? 
D’aquí pocs anys –com acostuma  a passar amb 
les “modes” ja siguin literàries, 
cinematogràfiques o de qualsevol altra mena- 
pocs recordaran qui era Edward Cullen; però qui 
romandrà per sempre serà Dràcula, el vampir 
per antonomàsia (busqueu aquesta paraula al 
diccionari), la creació genial d’un escriptor 
irlandès anomenat Bram Stoker i que és el títol 
que volem proposar-vos en aquest butlletí. 
No us vull enganyar: Dràcula és una novel·la 

llarga, és cert, però menys que qualsevol de les 
de la saga Crepúsculo i molt més curta que el 
volum més breu de les aventures de Harry 
Potter. I, creieu-me, no és únicament la primera 
novel·la de vampirs de la història (relats curts 
anteriors hi ha uns quants força interessants, 
però d’aquesta extensió cap ni un), sinó també 
és la millor i la que va possibilitar l’existència de 
totes les que van venir després. 
La història comença quan Jonathan Harker, un 
jove advocat anglès, marxa cap a Transilvània 
(una regió dels Càrpats situada al bell mig de 
Romania) per arranjar la compra d’uns terrenys 
a Anglaterra per part del comte Dràcula. Aquest 
el rep amb molta cordialitat. Però, a mesura que  

 
va passant la seva estada al castell del 
noble romanès, coses estranyes van 
ocorrent; fins que Jonathan s’adona de 
qui és i què és en realitat el seu 
amfitrió, però per a ell ja serà massa 
tard. Desprès el comte es trasllada a 
Anglaterra i allà és on tindrà lloc la part 
més extensa de la novel·la, per tornar, 
a les pàgines finals, als dominis del 
comte transilvà on els seus enemics els 
perseguiran amb la intenció de destruir-

lo. (no dic “matar-lo” perquè Dracula ja estava 
mort des de feia segles). 
La novel·la està plena d’intriga, misteri i fins i tot 
us pot inquietar si sou mica porucs. A més té 
dues característiques infreqüents a l’època que 
li donen un interès afegit.  
La primera és que Dràcula està narrada per un 
narrador mòbil, és a dir, canvia el punt de vista 
al llarg de la novel·la: les primers pàgines són 
fragments del diari de Jonathan Harker, després 
ens trobem amb les cartes de Lucy Westerna i  
Mina Murray, els diaris d’aquestes dues noies i 
també el del doctor Seward, fragments de 
notícies de la premsa anglesa, etc. 
La segona, i potser la més sorprenent, és que 
qui es suposa que és el protagonista i dóna nom 
a la novel·la desapareix en tota la part central de 
la narració. És a dir, nosaltres, els lectors, com 
els altres personatges de l’obra, sabem que 
Dràcula és a Anglaterra, intuïm la seva 
presència, veiem les conseqüències dels seus 
actes malignes i com s’estén la seva influència 
malèfica sobre tots aquells que intenten 
combatre’l, però ell no tornarà a aparèixer fins 
els moments finals. És un recurs molt intel·ligent 
per part de l’autor que permet una identificació 
total entre qui llegeix la novel·la i els seus 
personatges. 
D’altra banda, no cal que us digui que teniu en 
DVD a la biblioteca vàries versions 
cinematogràfiques de l’obra (com a mínim vuit) i 
que podeu trobar moltes més pel·lícules en que, 
sense gaire relació amb la novel·la de Stoker, 
apareix l’immortal comte Dràcula (i és ben cert 
que és immortal, perquè malgrat que sempre 
l’acaben matant, torna a reviure en el següent 
títol).
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CENTENARI DEL NAIXEMENT DE MIGUEL HERNÁNDEZ 

PASTOR I POETA, POETA DEL POBLE 
 
 
 Ningú no viu, ni avui en dia ni en el passat, de 
la poesia. Uns quants novel·listes accedeixen a 
la fama i poden fins i tot tenir la vida assegurada 
gràcies a les seves narracions (són pocs), 
alguns dramaturgs poden sobreviure gràcies a 
les seves obres (són encara menys), però els 
poetes al llarg de la història o bé tenien una altra 
font d’ingressos o bé es morien de gana. És per 
això que sovint associem la figura del poeta a 
una persona de bona família que aprofita el seu 
temps lliure- que acostuma a ser nombrós si un 
té segura la seva subsistència gràcies a les 
rendes familiars- a dedicar-se a la poesia i dur 
una vida noctàmbula, bohèmia i despreocupada. 
Però hi ha excepcions, i de qui vull parlar-vos en 
aquest butlletí és un dels exemples més 
evidents. 
Miguel Hernández va néixer 
el 30 d’octubre de 1910 a 
Orihuela, província d’Alacant, 
en una família dedicada a la 
ramaderia. Malgrat que a 
l’institut de jesuïtes on va 
cursar el batxillerat elemental 
li van oferir una beca per 
seguir amb els seus estudis, 
els va abandonar a l’edat de 
quinze anys per tal de ajudar 
la seva família tornant a fer 
de pastor de cabres (tasca 
que ja havia dut a terme de 
ben petit, abans d’ésser 
escolaritzat). Però mentre 
cuidava el ramat llegia amb 
avidesa llibres dels clàssics 
espanyols dels segles d’or 
que li deixava un capellà amic seu o demanava 
en préstec a la biblioteca de la seva ciutat; i, 
alhora, contemplava meravellat la grandesa de 
la natura: els estels, la lluna, la pluja, la verdor 
de les praderies... I Miguel Hernández començà 
a escriure poemes. 
El destí de tot escriptor en llengua castellana 
d’aquella època era Madrid; i cap allà es va 
dirigir en dues ocasions Miguel Hernández: La 
primera estada no va ser pas un èxit (ell era un 
desconegut que no havia publicat encara res 
d’important) i va haver de tornar a Orihuela; però 
el seu segon viatge a la capital, l’any 1934, va 
ser definitiu i –tot que amb dificultats- va 
començar a relacionar-se amb el bo i millor de 
les lletres espanyoles de l’època: Manuel 
Altolaguirre, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Pablo 
Neruda o Vicente Aleixandre (els dos últims 
serien premis Nobel uns quaranta anys 
després). 
El nostre autor ja era considerat un gran poeta, 
semblava que les coses li anaven força bé, però 

aleshores esclatà la guerra civil. Hernández no 
ho dubtà i es va posar al costat de la república 
espanyola i s’incorpora al exèrcit com a 
voluntari. En plena guerra aconseguí fer una 
petita fugida a Orihuela per casar-se amb 
Josefina Manresa, però pocs dies després de 
les noces hauria de tornar al front, a Jaén. A la 
primavera de l’any 1939 la república era 
vençuda definitivament i la guerra arribà a la 
seva fi. El nostre poeta intentà fugir cap a 
Portugal, però les autoritats d’aquest país el van 
lliurar al nou govern espanyol. Així començà el 
darrer període de la vida de Miguel Hernández, 
de presó franquista a presó franquista: Sevilla, 
Madrid, Ocaña  i finalment Alacant, on el 28 de 
març de 1942 va morir de tuberculosi. Tenia 
només 31 anys. 

Si no esteu acostumats a llegir 
poesia no gosaria recomanar-
vos el seu primer llibre, Perito 
en lunas, quaranta-dos 

poemes de gran complexitat 
influïts per la imitació del 
culteranisme de Góngora, un 
autor dels segles d’or 
reivindicat pels poetes 
espanyols a l’època. Però sí 
m’agradaria que us acostéssiu 
a la seva segona obra, El rayo 
que no cesa, possiblement el 
seu millor llibre, un conjunt 
majoritàriament de sonets 
amorosos força entenedors 
perquè tenen una expressió 
molt més assequible que els 
del poemari anterior i que 

enllacen amb la poesia trobadoresca: la dona 
estimada és idealitzada i provoca el sofriment 
del poeta que li dedica les seves composicions. 
Si sou persones interessades en la convulsa 
història d’Espanya al segle XX us recomano 
Viento del pueblo. Poesía en la guerra; però 

potser el millor seria que, d’entrada, féssiu una 
ullada a alguna de les diverses antologies que 
podeu trobar a les prestatgeries de la biblioteca, 
Segur que trobareu algun poema que us farà 
entendre com poden arribar a emocionar-nos les 
paraules quan qui les va escriure tenia el do de 
fer-ne un art del seu ús. 
Algunes mostres: 
Un sonet d’amor: http://www.poesi.as/mh3410.htm 
La famosa Elegía dedicada al seu millor amic, 
Ramón Sijé, quan va morir: 
http://www.poesi.as/mh3410.htm 
Les Nanas de la cebolla, dedicades a la seva 
dona que, en aquells temps de guerra,  
misèria i empresonament, havia de nodrir els 
seus fills: http://www.poesi.as/mh3410.htm 
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ANIVERSARIS DE CINEMA 
25è. ANIVERSARI DE LA MORT D’ORSON WELLES 

 
 
Orson Welles va néixer en una família benestant 
d’un alt nivell intel·lectual i va rebre una 
educació exquisida en col·legis d’elit. La seva 
primera passió va ser el teatre. ¿Sabeu a quina 
edat va trepitjar per primera vegada un 
escenari? Doncs quan tenia tres anys, en una 
representació d’òpera (fent de figurant, ell no 
cantava: era un nen prodigi, però no tant). Als 
setze ja es dedicava al teatre, als disset va 
interpretar el paper protagonista de Romeo i 
Juilieta i amb poc més de vint anys ja tenia la 
seva pròpia companyia, el Mercury Theatre. 
L’any 1938, amb vint-i-tres anys, Welles i la 
seva companyia van fer una adaptació 
radiofònica de l’obra La guerra dels mons de H. 
G. Wells, que parla d’una invasió marciana de la 
Terra. L’adaptació era tan real i estava tan ben 
feta que molta gent que va escoltar la ràdio 
aquell dia va pensar que realment allò que 
sentien estava ocorrent de veritat i es va crear 
una situació de pànic a l’estat de New Jersey, 
on suposadament tenia lloc la invasió 
alienígena. Això li va donar una gran fama i l’any 
següent  la productora de cinema RKO Pictures 
el va contractar per filmar el que ell volgués. 
Orson Welles tenia 25 anys quan va escriure, 
produir, dirigir i protagonitzar la seva primera 
pel·lícula, Citizen Kane (Ciudadano Kane). Heu 

sentit mai parlar d’aquesta obra? Doncs potser 
hauríeu de saber que segons el American Film 
Institute és la millor pel·lícula nord-americana de 
la història, i segons la crítica de cinema 
internacional és la millor pel·lícula que mai s’ha 
filmat a qualsevol país. No us sembla que no 
està pas malament per ser la primera obra d’un 
jove que mai havia fet cinema? 
Però, com passa sovint, quan algú arriba tant de 
pressa al cim el que seguirà ha de ser 
necessàriament la davallada. 
Ciudadano Kane és una cinta 
genial, però no va ser un èxit 
de públic: era una pel·lícula 
massa innovadora, moderna i 
complexa. El seu segon títol 
per a la RKO, The Magnificent 
Ambersons (El cuarto 
mandamiento) va ser 
remuntada i retallada sense 
l’aprovació de Welles (durava 
140 minuts i la còpia que avui 
podem veure en té només 88), 
però malgrat això és també una 
obra mestra i hi ha qui 
considera que està gairebé a la 
mateixa alçada que Ciudadano 
Kane. 
Des d’aquest moment, Welles 
només troba dificultats per 

filmar les seves obres. Hollywood li gira 
l’esquena i ha de buscar finançament en petites 
productores (i això vol dir disposar d’un 
pressupost molt reduït). Als anys 50 marxa a 
Europa i en el nostre continent  és on 
desenvoluparà la resta de la seva carrera com a 
director, però encara amb més problemes. 
Potser ell sigui l’únic realitzador que té gairebé 
tantes pel·lícules inacabades com obres 
finalitzades. Welles treballa com actor en tota 
mena de títols (alguns d’ells no massa 
memorables) per tal de poder aconseguir diners 
per dirigir allò que ell volia. Malauradament en 
els seus 70 anys de vida només va poder 
concloure onze llargmetratges. Afortunadament 
tots onze es troben a la biblioteca del nostre 
centre i tots ells són força interessants.  
Us vindria de gust conèixer algunes obres 
mestres i descobrir que hi ha un altre tipus de 
cinema, diferent de allò que normalment veieu, 
sense grans efectes especials ni pirotècnia 
visual, però que ens permet gaudir de 
l’excel·lència de l’art (el setè art, en aquest 
cas)? 
Acabem amb algunes recomanacions: 
Ciudadano Kane i El cuarto mandamiento: Ja us 
ho hem dit. Des de fa gairebé setanta anys la 
crítica les considera dues de les millors 
pel·lícules de la història. 
Macbeth, Othello i Campanadas a medianoche: 
Tres magnífiques adaptacions de l’autor teatral 
que Welles venerava: William Shakespeare. 
La dama de Shangai, Sed de mal i Mr. Arkadin: 

Si us agrada el cinema negre i policíac, no ho 
dubteu: aquestes tres obres us deixaran 
bocabadats. 
El proceso: Adaptar una obra de Franz Kafka és 

un repte i un risc que pocs directors han gosat 
assumir. Aquesta pel·lícula de 
Welles, quaranta-vuit anys 
després de la seva realització, 
segueix essent encara la millor 
versió de l’escriptor que mai s’ha 
dut a la pantalla. 
I, com ja us he dit abans, teniu a 
la biblioteca la resta de 
pel·lícules dirigides per ell i unes 
quantes més en que Welles 
únicament fa d’actor. 
Animeu-vos a descobrir-les i us 
adonareu que el prejudici que 
associa “obra mestra 
cinematogràfica” a “rotllo 
insuportable” és l’excusa de mal 
pagador d’aquells que mai han 
intentat fer el petit esforç 
d’intentar apropar-se a una obra 
mestra.
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SENSE SORTIR DE VILADECANS 
DUES PROPOSTES NADALENQUES A L’ÀTRIUM 

  
 

El dia 27 de 
desembre, la 
companyia de 
ballet David 
Campos ens 
oferirà a 
Viladecans la 
seva versió 
del ballet La 
bella dorment 
del bosc, del 

famós 
compositor 

rus Piotr Illich    
Tchaikovsky.  

 
Tchaikovsky va compondre només tres ballets, 
però tots estan entre els més representats arreu 
des de la data de la seva estrena: El llac dels 
cignes és potser el que més vegades s’ha vist 
dalt d’un escenari a tot el món, El trencanous és 
un dels clàssics més estimats i allà on hi tradició 
en el món de ballet (no és el cas de Catalunya ni 
d’Espanya) acostuma a ser programat tots els 
Nadals tant per les grans companyies 
professionals com per grups d’aficionats. L’any 
passat es va poder veure a Viladecans, i aquest 
any l’Àtrium ens ofereix l’altre gran ballet de 
Tchaikovsky. 
Suposo que no cal que us parli de l’argument de 
La bella dorment del bosc, segur que el 
coneixeu. El que no tinc tant clar és que tots 
hàgiu llegit el conte original de Perrault, perquè 
em temo que molts de vosaltres només heu vist 
la versió de dibuixos animats que va produir 
Disney l’any 1959. Doncs potser us dureu una 
sorpresa si us dic que la famosa cançó que se 
sent a la pel·lícula;  ja sabeu, la de Eres tú el  
príncipe azul que yo soñé... que podeu tornar a 
veure i sentir en aquesta adreça al youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=BSXfYzIvKdw 

(paraules clau: la bella durmiente eres tú 1959) 
no és més que una adaptació (una mica 
carrinclona, si em permeteu dir-ho), del vals que 
Tchaikovsky va escriure per al seu ballet. Aquí 
el teniu interpretat per l’orquestra i els ballarins 
del teatre Kirov de Sant Petersburg. 
 http://www.youtube.com/watch?v=h0olVpgMN0Y 

(paraules clau: ballet sleeping beauty waltz) 
Oi que sona millor que la cançoneta de la 
pel·lícula de Disney? 

Doncs animeu-vos a veure i sentir el ballet 
sencer. La sessió començarà a les 19 hores. 
 
 
 
______________________________________ 
 
 
 
 
Segur que tots vosaltres heu vist per televisió 
com a mínim un trosset del concert que 
l’Orquestra Filharmònica de Viena ofereix tots 
els primers d’any. És un concert de música 
clàssica, però d’obres ben lleugeres: valsos, 
galops, polques, masurques... és a dir, de la 
música de ball que la nissaga dels Strauss 
componia per a la diversió de les classes altes 
de l’antic imperi austrohongarès. Ja ningú no 
balla aquestes peces, però segueix sent un 
plaer sentir-les quan les interpreta una gran 
orquestra. I és més, desprès dels excessos que 
més o menys tots fem la nit de cap d’any, 
escoltar aquestes obres no deixa de ser una 
manera amable i civilitzada de començar l’any 
nou. Si us heu fixat, el to general no és tant 
cerimoniós com passa als altres concerts 
clàssics i de fet sempre s’hi inclouen algunes 
bromes. 
Sense tantes pretensions (el de Viena es 
retransmet a tot el món), l’Orquestra Simfònica 
del Vallès torna aquest any a Viladecans per 
oferir-nos el que podríem anomenar una versió 
casolana d’aquest concert. El dia 29 de 
desembre podreu acostar-vos a l’Àtrium per 
sentir aquestes peces elegants que es ballaven 
als salons imperials del segle XIX. També 
s’afegiran les bromes de rigor, i em diuen fonts 
fiables que les de l’orquestra vallesana 
acostumen a tenir força més gràcia que les dels 
una mica tibats músics vienesos. 
El “Concert de Nadal” de l’Orquestra Simfònica 
del Vallès començarà a les 21 hores. 
Aquí teniu dues obres que no poden faltar en 
aquests concerts: El Danubi blau: 
http://www.youtube.com/watch?v=xvcO_uhW0JA 

(paraules claus: Danubio azul Strauss hijo) 
I la peça amb que sempre conclouen: la marxa 
Radetzsky 
http://www.youtube.com/watch?v=xvcO_uhW0JA 

(paraules clau: marcha Radetzsky) 
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