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EL LLIBRE DEL MES A LA BIBLIOTECA 

75 ANYS DE LA MORT DE RUDYARD KIPLING 
EL LLIBRE DE LA SELVA 

  
Rudyard Kipling va ser un escriptor 
anglès nascut l’any 1865 a la ciutat 
de Bombay, a l’Índia (recordeu que 
en aquells temps aquest país era 
una colònia anglesa). Va ser un 
gran poeta, però sobretot avui en 
dia se’l recorda per algunes de les 
seves novel·les ambientades a la 
seva Índia natal i que són 
mundialment famoses, 
especialment Kim (que també es 
troba a la nostra biblioteca) i l’obra 
que aquí us presentem. L’any 1907 
es convertí en el primer escriptor anglès en 
rebre el premi Nobel de literatura i va morir a 
Londres el 18 de gener de 1936, als 71 anys. 
El llibre de la selva (o El libro de las tierras 
vírgenes, com a vegades es tradueix al 
castellà)  és en realitat un recull de contes. Els 
vuit primers són part d’una mateixa història; 
una història que comença quan –fugint de 
l’atac de Shere Khan (el tigre)- un matrimoni 
perd a la selva el seu fill petit en les selves de 
l’Índia. Aquest nen arribarà a una llobatera en 
què serà salvat del tigre pels llops, que 
l’acolliran com si fos un dels seus i li donaran 
el nom de “Mowgli”, que vol dir “granota”, 
donada la seva absència de pèl al cos.  
Mowgli serà presentat en el “Consell de la 
Roca”, el màxim òrgan deliberatiu de la 
comunitat de llops, per poder ser un més del 
grup. El Consell diu que, tal com mana la llei 
de la selva, alguna cosa ha de ser oferta per 
salvar la seva vida i ser acceptat; és per això 
que Bagheera (la pantera negra que ensenya 
els llobatons a caçar) ofereix un bou que 
acaba de matar. És així com Mowgli passa a 
ser considerat com un llop més. 

Com qualsevol altre llobató és 
instruït  en llei de la selva. El seu 
instructor serà Baloo, un vell ós bru. 
Mowgli viurà d’aquesta manera 
diverses històries que li faran 
comprendre el veritable valor de 
l’amistat i de les lleis (especialment 
quan se les ha de veure amb els 
Bandar-Log, el poble de simis que 
no tenen lleis) i del treball en equip. 
Però, a mesura que va creixent, les 
diferències entre Mowgli i els llops 
es fan més evidents, mentre que el 

poder del tigre Shere Khan es cada cop més 
gran. Així doncs Mowgli acabarà sent expulsat 
i s’anirà a viure amb la seva mare biològica, 
que ha trobat en un poblet proper, i es 
convertirà en un pastor de bous. Però ell 
encara té una tasca pendent a la selva: matar 
Shere Khan, tal i com ho havia predit Raksha, 
un dels llops que el va acollir quan Mowgli no 
era més que un nen... 
Ho aconseguirà? Com? Si voleu llegir la 
història i saber com acaba, demaneu en 
préstec a la biblioteca un exemplar de l’obra. 
Si voleu llegir-la on line aquí podeu 
descarregar la versió del llibre en castellà en 
format PDF: 
http://www.illiberis555.com/publicaciones/Tierr
as%20virgenes.pdf 
 
Per cert, Walt Dinsey va dur al cinema aquesta 
història l’any 1967, però aquesta versió de 
dibuixos animats no és massa fidel al relat 
original de Kipling. És a dir, que si heu vist la 
pel·lícula, compareu-la amb el text i veureu les 
diferències. Si no la heu vista, encara teniu 
menys excuses per no llegir el llibre. 
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DE PEL·LÍCULA 
IN MEMORIAM: LUIS GARCÍA BERLANGA (1921 – 2010) 

 
Luis García Berlanga retratà com ningú els 
personatges de l’Espanya de l’època que ell va 
viure. Ajudat per la mirada sorneguera de 
Rafael Azcona –el seu habitual guionista, que 
també va treballar amb Luis Buñuel entre 
d’altres directors- el nostre cineasta va 
aconseguir entrar en el llenguatge popular. “És 
un personatge de Berlanga” o bé “això és com 
una pel·lícula de Berlanga” es diu per definir 
una persona o una situació esbojarrada que 
únicament pot tenir lloc a Espanya. La seva 
sàtira té les seves arrels en l’humor negre que 
en la literatura i el teatre espanyol provenen 
del segle d’or, de la novel·la picaresca i de 
Quevedo. Una Espanya pobre i sovint 
famolenca, habitada per personatges murris 
que s’espavilen per sobreviure, enredant a tort 
i a dret i que no dubten d’enganyar tothom per 
tal d’assolir els seus propòsits mesquins. Però 
sempre des de la comèdia –sovint força 
divertida- i la sàtira que provoca alhora el 
somriure i la reflexió més pessimista.  De totes 
les pel·lícules que es troben al vostre abast us 
recomanem les que considerem que són les 
més destacades de la seva àmplia filmografia: 
Bienvenido Mr. Marshall (1952). “Como 
alcalde vuestro que soy os debo una 
explicación, y esa explicación que os debo os 
la voy a dar porque os debo una explicación”. 
La frase que repeteix Don 
Pablo, l’alcalde de Villar del 
Río, provoca la riallada, com la 
provoca tota la pel·lícula, que 
retrata les difícils condicions de 
l’Espanya del moment (aïllada 
del món perquè havia donat 
suport en la II guerra mundial a 
l’Alemanya nazi i sense ser 
encara admesa a l’ONU), que, 
com la vila on té lloc l’acció del film, es queda 
al marge de l’ajut nord-americà que, mitjançant 
el pla Marshall, estava ajudant Europa a refer-
se de la destrucció de la guerra. Un retrat 
còmic, però molt dur, d’una societat en què el 
poder –representat pels personatges que 
figuren al balcó de l’ajuntament- estan a una 
distància enorme d’un poble depauperat i amb 
ganes de donar per bona qualsevol promesa, 
per molt absurda o increïble que sigui. 
Plácido (1961). Espanya arribava als anys 
seixanta amb una pobresa considerable i unes 
desigualtats molt notables. I Berlanga se’n riu 
de les campanyes que proposaven a les 
famílies benestants “en Nochebuena siente a 
un pobre en su mesa”. Berlanga va crear 
Plácido –interpretada en el paper protagonista 

per l’actor català Casto Sendra “Cassen” i 
filmada a la ciutat de Manresa- com un retrat 
d’un pare de família que ha de voltar amb 
l’estel de Nadal amb la seva furgoneta el dia 
que ha de pagar la lletra de venciment del seu 
mitjà de transport. Una comèdia molt divertida i 
molt, però que molt àcida. Va arribar a la final 
dels òscars d’aquell any. 
El verdugo (1963).Espanya s’estava 
desenvolupant, era l’època del anomenat 
“desarrollismo”, però les dificultats 
econòmiques seguien ben vives. I la pena de 
mort, també.  
A El Verdugo un empleat d’una funerària que 
no troba una altra feina i la filla d’un botxí que 
tampoc troba parella acaben junts. Al botxí –el 
genial Pepe Isbert, el mateix actor que feia 
d’alcalde a Bienvenido, Mr. Marshall- li 
concedeixen un pis de protecció oficial, però 
està a punt de jubilar-se i no podrà accedir-hi. 
Així doncs, pare i filla convencen el funerari 
que accepti succeir-lo en aquesta macabra 
feina. L’escena final, amb el botxí novell 
essent arrossegat per tal que executi un reu 
condemnat a mort, és inoblidable. La censura 
franquista va retallar els moments més crítics i 
cruels, però afortunadament la pel·lícula va 
participar en el festival de Venècia d’aquell any 
i la còpia que allà es va presentar va romandre 

inalterada. Es gràcies a aquest 
fet que avui podem conèixer 
aquesta obra tal com la va 
filmar Berlanga. 
La escopeta nacional (1978). 
L’actor José Sazatornil “Saza” 
dóna vida en aquesta pel·lícula 
a Jaume Canivell, un empresari 
català que organitza una cacera 
a Madrid per tal de relacionar-se 

amb els elements del règim franquista que 
poden decidir l’ús massiu dels seus porters 
electrònics en les noves construccions. A la 
cacera en Jaume acudeix acompanyat de la 
seva amant, i el seu caràcter –pragmàtic, però 
força incompetent- es veurà posat a prova pels 
disbarats que tenen lloc durant aquest 
encontre. L’alta burgesia, la aristocràcia 
decadent, els polítics franquistes, els militars i 
els clergues (les forces vives del règim) són 
satiritzats sense misericòrdia per la mirada 
àcida i cruel de Berlanga en aquest film. 
 
No cal que us recordi que podeu trobar totes 
aquestes pel·lícules a la nostra biblioteca. 
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 DE LITERATS I LITERATURES     

25 ANYS DE LA MORT DE JUAN RULFO (1917 – 1986) 

 
 
A la història de la literatura hi ha hagut 
novel·listes les obres completes dels quals 
ocupen una munió de volums i que ens han 
llegat un munt de textos genials; també hi ha 
d’altres que, malgrat la seva copiosa 
producció, avui són recordats només per una 
de les seves obres, l’única que ha resistit el 
pas del temps i el judici dels lectors de 
diverses generacions, essent la resta 
coneguda només pels especialistes. Però el 
cas de Juan Rulfo és especial, crec que únic. 
Ell és una de les figures més rellevants de la 
literatura mexicana, hispanoamericana i 
universal havent publicat només dos llibres en 
els seus seixanta-vuit anys de vida. I no 
penseu que son dos volums enormes, de més 
d’un miler de pàgines cadascun. No, Rulfo 
únicament va publicar una novel·la breu i un 
llibre de contes: en total poc més dues-centes 
pàgines. ¿Com és possible que l’autor d’una 
producció tan minsa sigui considerat un dels 
pilars de la literatura de la segona meitat del 
segle XX en llengua castellana? Això és el que 
intentarem explicar-vos en aquest article. 
El llano en llamas és una història que dóna 
títol al recull de contes que Rulfo va publicar 
l’any 1953. En la seva primera edició el llibre 
tenia quinze relats; l’any 1970, data de la 
segona edició, li va afegir dos més. Molts 
d’aquest relats tenen lloc a una ciutat fictícia, 
Comala, que és on es situarà l’acció de la seva 
novel·la, Pedro Páramo. La majoria dels 
contes transcorren a l’època de la 
revolució mexicana (us sonen 
noms com Pancho Villa o Emiliano 
Zapata?) o en el període 
immediatament posterior. Els 
personatges que trobem en 
aquestes històries són gent 
solitària, silenciosa i pobra: 
camperols mexicans que 
sobreviuen sense esperances 
desprès del fracàs de la revolució i 
que en la majoria dels contes són 
els narradors en primera persona 
dels fets. 
Però la gran obra de Rulfo es la 

seva única novel·la, Pedro Páramo, publicada 
l’any 1955. De fet una gran part de la seva 
importància –independentment de la 
indiscutible qualitat literària- és que va donar 
origen a allò que es conegué com “boom” de la 
literatura llatinoamericana en els anys 
posteriors i a una de les característiques que 
més la va caracteritzar, el que s’anomenà 
“realisme màgic”; és a dir, la inclusió 
d’elements fantàstics dins una narrativa 
aparentment realista i que, malgrat que als 
lectors ens semblin pura fantasia, els 
personatges de l’obra accepten com si fos una 
cosa d’allò més normal. 
Pedro Páramo no és una obra fàcil, però paga 
la pena amb escreix l’esforç de llegir les seves 
cent pàgines. La novel·la comença amb el 
relat en primera persona de Juan Preciado: 
Vine a Comala porque me dijeron que acá 
vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre 
me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo 
en cuanto ella muriera. En arribar a Comala, 
Juan Preciado troba a vàries persones que, en 
un moment de la narració, s’adona que estan 
mortes. Desprès de poc més de trenta 
pàgines, la narració de Preciado s’atura i 
comença el monòleg interior de Pedro Páramo 
(un home cruel, tirànic, faldiller i que, com 
podeu suposar, també ja és mort) com 
narrador omniscient. Les dues línees 
narratives es superposen; però mentre la 
narració de Juan Preciado es presenta més o 

menys de forma lineal, la de Pedro 
Pàramo es presenta desordenada i 
inserida de forma fragmentària en 
l’altra. Sé que explicada així 
aquesta obra sembla un garbuix 
difícil de seguir, però si teniu 
paciència tot acaba entenent-se. 
De fet –i això és una pista- si heu 
vist la pel·lícula El sexto sentido (sí, 
la del nen que veia morts, com 
Juan Preciado a la novel·la) us 
cridarà l’atenció fins on es pot 
rastrejar la influència d’aquesta 
narració. I la revelació final potser 
no us serà tant sorprenent. 
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L’ART NO ÉS NECESSÀRIAMENT UNA COSA AVORRIDA 

RASTRES DEL NORD, AL PALAU NADAL 
 
 
 
Hi ha llocs a Barcelona que la 
majoria dels barcelonins no 
coneixen. En un d’aquests és 
possible viatjar en el túnel del 
temps i travessar tota la Nord-
Amèrica antiga, des de l’Àrtic 
fins a la península de Yucatan. 
Us parlo del museu Barbier-
Mueller d’art precolombí, en el 
que tot contribueix a fascinar-
nos, des de la seva magnífica 
seu al Palau Nadal, un edifici 
medieval del casc antic de 
Barcelona, fins al joc de llums i ombres de la 
seva il·luminació. A les seves vitrines podem 
contemplar l’exposició Rastres del Nord, amb 
un centenar de peces corresponents a pobles 
que van viure als territoris que avui són 
Canadà, Estats Units i Mèxic. Mai s’havien vist 
a casa nostra tantes i tan excel·lents mostres 
del passat d’unes cultures que a Occident 
coneixem poc i malament. Sovint associem els 
que anomenem “indis” a les imatges de les 
pel·lícules de l’Oest i d’aventures; però no tots 
els nadius de Nord-Amèrica duien plomes al 
cap, arrancaven cabelleres o recorrien las 
planures amb arcs i fletxes. 
La mostra va des de las societats poc 
estructurades dels caçadors dels gels fins els 
imperis mesoamericans dels adoradors de 
Quetzalcóatl, la serp emplomallada, tot fent un 
recorregut per cultures com la inuit, iroquesa, 
txeroqui, apatxe, sioux, mixteca, asteca i maia 
entre d’altres, i on podem trobar des de 
minúscules figuretes inuit d’ivori de morsa fins 
a les monumentals esteles maies de blocs de 
pedra. 

Les obres procedeixen de la 
pròpia col·lecció permanent del 
museu o dels fons del seu germà 
gran, el Barbier-Mueller de 
Suïssa, que ha firmat un acord 
amb l’ajuntament de Barcelona 
per exposar part dels seus 
tresors. Els més antics són de 
l’any 1000 abans de Crist; el més 
moderns, del segle XX. Aquest 
ampli període temporal permet 
descobrir els canvis vertiginosos 
que van experimentar els nadius 

a les diferents èpoques i sobretot en tenir 
contacte amb els europeus, que a vegades 
més que un contacte va ser una topada. Però 
també és veritat que en certs intercanvis van 
copiar i millorar les tècniques dels pobles 
invasors: ja al segle XVIII un governador 
espanyol d’aquelles terres va escriure que les 
seves mantes i catifes eren millors que les 
europees. I és que a casa nostra mai hem 
sentit la cançó de la dona aranya, una divinitat 
del poble apatxe que, segons ells, és l’única 
que els va ensenyar a teixir. 
Tot aquest món fascinant i remot el teniu al 
vostre abast en el Palau Nadal, un d’aquests 
llocs màgics i que donen encantalls de 
Barcelona que paga la pena descobrir. 
Al carrer de Montcada, 12 (al costat del Museu 
Picasso) fins a l’abril de 2011. Els menors de 
16 anys teniu entrada gratuïta; per als 
estudiants de més edat, l’entrada costa 1,70 €. 
Si voleu més informació podeu consultar la 
seva pàgina web: 
www.amigosprecolombino.es 
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