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EL LLIBRE DEL MES A LA BIBLIOTECA 

CENTENARI DE LA MORT D’EMILIO SALGARI 
EL CORSARI NEGRE 

 
Durant molt de temps Emilio Sagari 
fou un dels novel·listes més llegits 
per moltes generacions de gent jove. 
Les seves narracions d’aventures es 
reeditaven constantment i moltes 
d’elles van ser adaptades al cinema 
o fins i tot en forma de còmic. Però 
des de fa dues o tres dècades el seu 
nom sembla que hagi estat una mica 
oblidat. Aprofitarem, doncs, el 
centenari del seu traspàs per retre’l 
l’homenatge que mereix i per 
intentar estimular-vos a llegir una de 
les seves millors obres. 
D’entrada, la vida de Salgari ja donaria per 
escriure una novel·la. Va estudiar a una escola 
naval, però no va finalitzar els estudis i no 
consta enlloc que sortís mai d’Itàlia. Malgrat 
això, ell va signar algunes de les seves 
narracions com “capità Emilio Salgari” i deia 
que la inspiració per ubicar les seves obres en 
països llunyans li venia de les converses que 
havia mantingut amb persones que conegué 
en els seus viatges pels indrets més remots 
del món. És a dir, Salgari va fer de la seva 
biografia la seva millor novel·la.  
Malauradament, la seva vida real se sembla 
més a una tragèdia. Ell es va suïcidar obrint-se 
el ventre segons el ritual japonès, l’anomenat 
seppuku. Abans s’havia suïcidat el seu pare, la 
seva dona va embogir i va haver de ser 
reclosa en un hospital psiquiàtric i 
posteriorment dos fills seus també van 
suïcidar-se.  
Però parlem del títol que us vull recomanar. 
El corsari negre és alhora una novel·la 
d’aventures i un clàssic de la literatura. El 
protagonista és Emilio Roquebrune, comte de 
Ventimiglia, conegut com “El corsari negre”, un 
noble obligat per les circumstàncies a 
convertir-se en un pirata al Mar Carib. 
Assabentat que el seu germà, “El corsari roig”, 

ha estat condemnat a mort i penjat a 
la forca per Wan Guld, el governador 
de Maracaibo, jura venjar-se de 
aquest home i de tota la seva família. 
La nau del corsari negre ataca un 
vaixell espanyol que duu una bellesa 
de cabells rossos que pren com 
hostatge i de qui el nostre 
protagonista s’enamora (ja us puc 
avançar que aquesta noia és la filla 
del cruel Wan Guld, el seu terrible 
enemic, malgrat que això només ho 
sabrem als capítols finals de l’obra). 
El comte de Ventimiglia, amb l’ajut 

d’altres filibusters, lidera amb èxit l’atac 
definitiu a la ciutat de Maracaibo, però el 
governador pot escapar. Aleshores comença 
una persecució per les selves feréstegues en 
què s’haurà d’enfrontar amb pumes, vampirs, 
tribus caníbals i d’altres perills.... 
Però no us explicaré més. Si voleu saber com 
acaba aquesta aventura, teniu la novel·la en 
llengua catalana a la nostra biblioteca. Si 
preferiu llegir-la en castellà, aquí teniu un 
enllaç d’Internet: 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautores
delaliteraturauniversal/Salgari/ElCorsarioNegro/index.asp 

El Corsari negre és la primera obra d’un cicle 
conegut com “Els pirates de les Antilles”. 
Salgari tenia per costum escriure novel·les que 
fossin continuació unes d’altres. Un dels cicles 
més coneguts és “Els pirates de Malàisia”, que 
té com a protagonista el pirata Sandokan. Si 
us plau, pregunteu a les vostres tietes de certa 
edat o a les vostres àvies si recorden una sèrie 
de televisió que va oferir Televisió Espanyola 
(en aquells anys, l’única televisió que es podia 
veure) a finals dels anys 70 del segle passat 
anomenada “Sandokan”. Segur que no han 
oblidat Kabir Bedi, l’actor que interpretava el 
paper protagonista. Va ser tot un fenomen a 
l’Espanya de l’època. Elles us diran per què. 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Salgari/ElCorsarioNegro/index.asp
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/otrosautoresdelaliteraturauniversal/Salgari/ElCorsarioNegro/index.asp
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ART I LITERATURA     
150 ANYS DEL NAIXEMENT DE SANTIAGO RUSIÑOL 

 
Santiago Rusiñol és un personatge envejable. 
Va fer gairebé sempre allò va va voler i va 
saber esprémer el millor de la vida tot seguint 
l’ideal renaixentista (i modernista) del carpe 
diem. Però, evidentment, ell ho va poder fer 
perquè tenia prou diners per permetre’s la vida 
que va dur. Voleu que us expliqui unes poques 
coses d’aquest home tan singular?  
Rusiñol va néixer en una família benestant de 
la burgesia catalana. El seu pare va morir 
quan  Santiago era molt jove i ell, l´hereu, va 
haver de dedicar-se des d’adolescent al negoci 
familiar. Aquesta vida no li satisfeia: ell volia 
ser artista, però el seu avi s’hi oposava. (Tot 
això va evocar-lo, quan ja era adult, en la seva 
obra literària potser més coneguda, L’auca del 
senyor Esteve). Quan l’avi morí, Rusiñol va 
poder per fi abandonar les obligacions de 
l’empresa familiar i començar els estudis d’art, 
i als vint-i-tres anys va exposar per primera 
vegada les seves pintures. També per aquesta 
època realitzà un viatge en carro per tota 
Catalunya acompanyat del seu amic, el famós 
pintor Ramon Casas, fent dibuixos i pintures 
dels personatges 
que coneixien i 
dels paisatges per 
on passaven. 
L’any 1887 marxà 
cap a Paris i 
s’instal·là a 
Monmartre, el barri 
dels artistes i la 
bohèmia parisenca. 
Des d’aquesta 
ciutat va enviar a 
La Vanguardia una 
sèrie d’articles amb 
el títol de Desde mi 
molino. Aquests 
articles i els dos 
volums de 
Impresiones de arte, van ser les dues úniques 
obres que escriví en castellà. En una altra obra 
seva, Fulls de la vida, també ens explica 
suggestives impressions de la seva vida 
bohèmia a la capital de França, on va exposar 
les seves obres en tres ocasions. 
Amb el gran pintor Zuloaga –qui, per cert, va 
ser qui li va despertar l’admiració per El Greco, 
que en aquells moments era un artista gairebé 
oblidat- va visitar Itàlia; desprès va viatjar a 
Granada, on va començar a pintar jardins, el 
tema més recorrent de la seva obra pictòrica i, 
finalment, decidí establir-se a la ciutat amb què 
tindria una relació molt especial: Sitges. 

En aquesta ciutat del Garraf va comprar una 
casa de pescadors per mil pessetes (sí, ja sé 
que això són només sis euros d’avui en dia, 
però en aquells temps les coses tenien un 
preu –i un valor- molt diferent de l’actual), 
Aquesta casa, el “Cau Ferrat”, és avui un 
museu dedicat a la seva memòria on podreu 
contemplar les obres d’art de Rusiñol i també 
aquelles que ell va adquirir, trobar o –diguem-
ho sense embuts- pispar per tot arreu. A 
Sitges ell organitzava les “festes modernistes” 
amb el seus amics: artistes, com ell; bohemis, 
com ell; provocadors, com ell; rics, com ell. 
Són moltes les anècdotes que s’expliquen de 
les nits festives ben regades amb absenta (un 
licor d’altíssima graduació que no únicament 
destrossa el fetge, sinó també el cervell). Per 
exemple, no era estrany que, desprès d’una 
d’aquestes nits de poesia, art i alcohol, Rusiñol 
i els seus amics sortissin a la terrassa per 
veure clarejar el dia; i, quan sortia el sol, tots 
embriacs, comencessin a aplaudir com si 
fossin al teatre i a cridar: “Bravo! Bravo! Autor! 
Que surti a saludar l’autor!” 

Però aquest viure 
sempre al límit el 
va dur a la 
drogoaddicció. I va 
haver de seguir un 
tractament de 
desintoxicació de la 
morfina (de fet, ell 
va pintar un quadre 
amb aquest títol: La 
morfina, que es 
troba al Cau Ferrat, 
però no és un 
autoretrat, sinó que 
és una noia qui 
figura al llenç), poc 
després el van 
haver d’operar per 

extreure-li un ronyó. Els anys de bogeria, festa 
i carpe diem van acabar per a ell per sempre 
més. Malgrat això, el seu estat de salut i la 
vida que va dur, va arribar a viure setanta anys 
(avui en dia no ens semblen molts anys, però 
en aquella època suposava una vida prou 
longeva). I els va viure ben intensament.  
Crec que la gran obra d’art de Rusiñol va ser 
la seva vida, però també és un escriptor molt 
important del modernisme literari català. D’això 
no us he volgut parlar massa, perquè al centre 
tenim persones (Carme, Laia, Natàlia, Jaume) 
que d’aquest tema en saben molt més que jo. 
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MÚSICA I CINEMA 
IN MEMORIAM: JOHN BARRY 

 
El passat 30 de gener va morir un dels més 
gran compositors de cinema de la història. 
Potser el seu nom, John Barry, no us diu gran 
cosa, però si us agrada al cinema segur que 
heu sentit –i gairebé segur també taral·lejat – 
algunes de les seves composicions per aquest 
mitjà. 
John Barry va néixer a York, Anglaterra, el 30 
de novembre de 1933. Des de jove va ser 
membre de diversos grups de jazz i creà el 
seu propi grup, The John Barry Seven, en el 
qual ell tocava la trompeta. Va treballar fent 
adaptacions i orquestracions per a diverses 
bandes i per a diferents segells discogràfics; 
però la seva gran oportunitat li va arribar l’any 
1962. Els productors del primer títol 
protagonitzat per James Bond, Agente 007 
contra el doctor No, estaven descontents amb 
la partitura que Monty Norman havia compost i 
li van demanar a John Barry que fes els 
arranjaments pertinents. 
Així es va crear el 
“James Bond Theme “, 
que se sent a tots el 
títols de crèdit de la 
llarguíssima sèrie que té 
com a protagonista el 
famós agent secret “amb 
llicència per matar”. 
Aquí teniu la celebèrrima 
melodia: 
http://www.youtube.com/watch?v=bovyeAUamko 

(paraules clau al youtube: “James Bond 
(Official Montage)” 
L’any 1966 va guanyar dos òscars (millor 
banda sonora original i millor cançó) per 
Nacida libre, una pel·lícula, mig documental 
zoològic, en què la veritable estrella era una 
lleona anomenada “Elsa”. 
Aquí podeu sentir la cançó premiada: 
http://www.youtube.com/watch?v=bovyeAUamko 

(paraules clau al youtube: Born Free Monro) 
Dos anys desprès va tornar a guanyar l’òscar 
per la partitura d’El león en invierno. L’elecció 
de Barry va ser tota una sorpresa. Ell era 
conegut com un compositor de jazz i d’obres 
més o menys de caràcter “pop”, però aquesta 
era una cinta ambientada a l’edat mitjana. 
Però, com deia Barry: “Vaig tornar a les meves 
arrels, als meus estudis d’harmonia i 
contrapunt amb el mestre de cors de la 
catedral de York, malgrat que tothom pensava 
que estava intentant una cosa nova per a mi”.  

 
Aquí teniu el fragment que, per qui us escriu, 
és el més fascinant –visualment i musical- de  
la pel·lícula. És la arribada d’Elionor 
d’Aquitània al castell de Chinon en un vaixell. 
Observeu –a més de gaudir de la meravellosa 
música- el muntatge visual i sonor: les imatges  
 
de la reina van acompanyades d’un cor femení 
que canta “Eleonora, regina anglorum”  
 
(“Elionor, reina dels anglesos”), que es 
combinen amb els contraplans del rei Enric II 
pujant cap als merlets del castell  per veure-la 
arribar i desprès descendint per donar-li la 
benvinguda a l’embarcador, amb un cor 
masculí que respon “Salus et vita!” (“Salut i 
vida”). Quan parlem de la màgia del cinema, 
és a moments com aquest a allò que ens 
referim. 
http://www.youtube.com/watch?v=rwQ3kVJv7AI 

(paraules clau: Eleanor’s arrival”). 
El seu tercer òscar va arribar l’any 1985 amb 
la banda sonora que potser és la més famosa 
de totes les seves obres, Memorias de África; 
el tema principal de la qual és un dels més 
coneguts, recordats i interpretats de la història 
del cinema. Aquí el teniu en una escena també 
mítica (va ser la que es va escollir per 
presentar la pel·lícula a la cerimònia dels 
òscars d’aquell any). Veureu que el resultat 
d’unir romanticisme i les belles imatges dels 
paisatges kenyans amb la música de Barry 
ofereix un resultat encisador. 
http://www.youtube.com/watch?v=XlK3yE65qS8 

(paraules clau al youtube: Flight over Africa). 
Barry va assolir amb aquest títol el seu estil 
definitiu. I de fet tenien raó aquells que el van 
acusar de repetir-se una mica en els darrers 
anys. Però és que, precisament, això era el 
que li demanaven els productors i el públic. 
Un parell d’exemples  més d’aquest “estil 
Barry” per acabar:  
L’evocador i nostàlgic vals de Peggy Sue se 
casó (1986): 
http://www.youtube.com/watch?v=yEBYYCI6f2Y 

(Paraules clau al youtube: Peggy Sue's 
strange experience) 
I el tema principal del seu darrer òscar, l’any 
1990: Bailando con lobos. 
http://www.youtube.com/watch?v=iJLPckUEcao 

(paraules clau al youtube: Dances with Wolves 
Soundtrack). 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=bovyeAUamko
http://www.youtube.com/watch?v=bovyeAUamko
http://www.youtube.com/watch?v=rwQ3kVJv7AI
http://www.youtube.com/watch?v=XlK3yE65qS8
http://www.youtube.com/watch?v=yEBYYCI6f2Y
http://www.youtube.com/watch?v=iJLPckUEcao
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SENSE SORTIR DE VILADECANS 

ESTRENES DE CINEMA 
 
Després d’uns mesos bastant 
poc memorables, ens arriben 
aquestes setmanes els títols 
“forts” de la temporada a les 
nostres cartelleres, aquells que 
han aconseguit més 
nominacions als òscars de 
Hollywood i que potser ens 
poden animar a tornar al cinema amb unes 
certes garanties que allò que veurem no serà 
un nyap. Us escric un parell de línees dels 
més destacats. 
Cisne negro. El director Darren Aronofsky és 
un paio una mica “particular”, però 
darrerament sembla que ha deixat una mica 
de banda les seves extravagàncies. En 
aquesta pel·lícula barreja intriga, thriller 
psicològic i un pèl de terror. La protagonista, 
Natalie Portman, figura a totes les travesses 
com la guanyadora del premi de l’Acadèmia 
d’aquest any. I si teniu cert interès pel ballet, 
aquest Cisne negro és de visió obligada. 
Valor de ley. No sé si heu vist alguna 
pel·lícula dels Coen (uns germans que 
escriuen,  munten [amb pseudònim], 
produeixen i dirigeixen les seves obres). Si no 
us sonen aquests senyors, potser aquesta 
seria una bona oportunitat per conèixer-los. 
Valor de ley és un western (aquest gènere al 
que s’ha donat per mort un munt de vegades, 
però que sempre torna a renéixer) en què una 
noia de catorze anys contracta un sheriff 
envellit 
i bevedor per tal de venjar la mort del seu 
pare.  
Ha estat el gran èxit (inesperat) a les taquilles 
dels Estats Units i sembla que a Europa 
repetirà aquest èxit. 
El discurso del rey. Té l’acabat formal de les 
bones pel·lícules britàniques “de tota la vida”. 
A les notícies de televisió sempre veiem al rei 
fent discursos. Us podeu imaginar un rei 
tartamut? Doncs va existir. Va ser a 
Anglaterra, el segle passat. El pobre Jordi VI 
(el pare de l’actual reina anglesa) tenia aquest  
 
 
 

 
problema i va contractar un 
logopeda de mètodes poc 
ortodoxos per vèncer la seva 
quequesa. Aquesta és la seva 
història i tot sembla indicar que el 
protagonista, Colin Firth, es farà 
amb l’òscar. 
127 horas. Si algú por 

arrabassar-li l’òscar a Colin Firth no sembla 
que sigui Javier Bardem pel seu personatge de 
malalt terminal a una Barcelona de malson a 
Biutiful, sinó James Franco pel seu paper 
protagonista a aquesta pel·lícula, que ens 
explica la història real d’un muntanyenc el qual 
en una escalada va sofrir una caiguda que el 
va deixar immobilitzat i, incapaç de trobar una 
solució, va haver de prendre una decisió molt 
dràstica... La pel·lícula i el guió també estan 
nominats. 
I també podríeu aprofitar -ara que, desprès de 
l’èxit als premis Goya, es reposa arreu- de 
veure la pel·lícula catalana Pa negre, que ens 
explica la història, ambientada a la postguerra, 
de l’Andreu, un nen de la plana de Vic, que un 
dia troba dos cadàvers al bosc:un home i el 
seu fill. La policia sospita del pare del noi i el 
deté (pertany al bàndols dels perdedors de la 
guerra), però el nen intentarà descobrir qui és 
el culpable. No és precisament una comèdia, 
però no sempre podem veure títols d’aquest 
nivell de qualitat fets a casa nostra. 
Tant de bo algú de vosaltres s’animi a acostar-
se al cinema a veure alguna d’aquestes 
pel·lícules; aquells menys exigents, ja tindreu 
aquesta setmana l’estrena de Torrente 4, amb 
Kiko Rivera i Belén Esteban en el repartiment 
(però no em cerqueu per saludar-me a la sala 
on es projecti: jo no hi seré pas). 
 
Actualizació. 28 de febrer: El discurso del rey 
ha guanyat el premis a la millor pel·lícula i 
director. Colin Firth i Natalie Portman (els 
grans favorits) s’han dut les estatuetes com a 
millor actor i actriu. Valor de ley i 127 hores (10 
i 6 nominacions respectivament) no han 
guanyat cap òscar. 
 
 

 

 
 


