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EL LLIBRE DEL MES A LA BIBLIOTECA 

 
MATILDA, DE ROALD DAHL 

 

Roald Dahl (1916 – 1990) fou un escriptor 
gal·lès de pares noruecs. Malgrat que es va 
dedicar també a la literatura per a adults -en 
particular contes d’humor macabre i de finals 
sorprenents- avui en dia és recordat sobretot 
per les seves obres dedicades al públic juvenil. 
Aquestes històries acostumen a ser narrades 
des del punt de vista d’un nen, normalment 
envoltat d’adults que l’odien i el tracten amb 
crueltat, però on sempre es troba un altre adult 
que és una bona persona, que el comprèn i 
intenta ajudar-lo. Però aquestes històries 
“infantils” de Dahl també contenen bastant 
humor negre, escenaris grotescs i un pèl de 
violència. 
Entre aquests llibres trobem títols tan coneguts i 
reeditats com Els gremlins (1943), James i el 
préssec gegant (1961), Charlie i la fàbrica de 
xocolata (1964), El fantàstic Mr. Fox (1970) o 
Matilda (1988). Hi ha molts més, però escollo 
aquests perquè tots s’han dut al cinema i potser 
heu vist algunes de les pel·lícules que es van 
filmar basant-se en ells. 
Matilda Wormwood, la protagonista de la 
novel·la que us proposem, és una nena de cinc 
anys, filla d’un venedor de cotxes 
de segona mà (que, diguem-ho 
sense embuts, és un estafador) i 
d’una mestressa de casa que té 
com única preocupació a la vida 
anar a jugar al bingo totes les 
tardes. Els pares no semblen 
adonar-se de la intel·ligència 
excepcional de la seva filla –una 
nena que amb poc més de tres 
anys ja havia llegit una munió de 
llibres pel seu compte-, que ells 
consideren babaua i ignorant. El 
menyspreu del seus pares fa que 

Matilda reaccioni amb petits “escarments”, com 
ara untar amb cola el barret de son pare o 
introduir un lloro a la xemeneia fent creure que 
es tracta d’un fantasma. 
La vida de Matilda canvia quan comença a anar 
a escola. Allà serà la seva mestra, la dolça i 
comprensiva senyoreta Honey (cal que us 
tradueixi aquest cognom al català?), qui 
immediatament s’adoni de les capacitats de la 
seva nova alumna; però també es trobarà amb 
la directora del centre: la desagradable, terrible i 
severa senyora Trunchbull, qui –informada pels 
pares de Matilda- té una pèssima impressió de 
la nena i no es creu les opinions favorables que 
li expressa la senyoreta Honey. És una dona 
que odia els infants i que considera que la 
escola perfecta seria aquella en la que no hi 
hagués nens. 
L’enorme indignació de Matilda quan la senyora 
Trunchbull l’acusa falsament de ser la 
responsable de ficar una salamandra a la seva 
gerra d’aigua fa que descobreixi les seves 
capacitats extraordinàries: pot moure objectes 
des de la distància amb el poder de la seva 
ment. Des d’aquest moment la seva vida 

canviarà i farà un gir sorprenent 
fins arribar, al final del llibre, a 
extrems insospitats.  
 
 
No us penso explicar com acaba 
la novel·la. M’agradaria haver 
desvetllat el vostre interès i que us 
decidíssiu a llegir aquest llibre 
divertit, fascinant, sorprenent i 
intel·ligent, que parla d’una nena 
intel·ligent i que està pensat per a 
lectors intel·ligents. 
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CINEMA 
IN MEMORIAM:  ELIZABETH TAYLOR 

 
Elizabeth (Liz) Taylor era més que 
una actriu. Era una estrella. No va 
ser una intèrpret genial i a la seva 
filmografia potser no hi massa 
obres mestres, però la seva 
presència omplia la pantalla i va 
personificar com pocs ho han fet 
allò que significava la màgia del 
cinema en els temps gloriosos de 
Hollywood. Mireu la imatge que 
acompanya aquest article: no és 
una pintura, és una fotografia de 
quan ella tenia disset anys; i en 

aquella època no existia encara el photoshop. Liz Taylor 
era una veritable bellesa i això va obri-li la porta dels grans 
estudis. 
Fou la seva mare qui, des que era una nena, la va dur a fer 
anuncis i petites participacions en pel·lícules, fins que als 
dotze anys li va arribar la gran oportunitat en una cinta que 
es deia National Velvet (una història  sobre curses de 
cavalls que, per no variar, a Espanya va dur un títol que no 
tenia res a veure amb l’original: aquí es titulà Fuego de 
juventud), una obra no massa interessant en què el més 

destacat era l’aparició estel·lar d’una nena preciosa d’ulls 
violats que va fascinar tothom. Després d’una altra 
pel·lícula amb animals: El coraje de Lassie (la Lassie del 
títol era una gosseta) i de ser una de les germanes de 
Mujercitas, amb divuit anys va començar la seva 
filmografia adulta: l’any 1950 interpretà la filla de Spencer 
Tracy i Katharine Hepburn a El padre de la novia; l’any 
1952 fou la jueva Rebecca a Ivanhoe; l’any 1956 va 
protagonitzar amb Rock Hudson i el seu amic James Dean 
Gigante; l’any següent va ser Sussan Drake a El árbol de 
la vida, un succedani poc reeixit de Lo que el viento se 
llevó amb un altre dels seus amics actors conflictius i de 
sexualitat ambigua: en aquest cas el seu company de 
repartiment era Montgomery Clift. L’any 1958 aconseguí un 
gran paper, la de “la gata” a La gata sobre el tejado de 
zinc, adaptació d’una obra teatral del gran dramaturg nord-
americà Tennessee Williams amb un tema típic d’aquest 
autor turmentat. Us faig cinc cèntims de l’argument: 

Maggie (Liz Taylor) és la muller de l’hereu d’un hisendat 
del sud dels Estats Units; el seu sogre, que s’està morint, 
exigeix que tingui un fill, però el seu marit (paper interpretat 
per Paul Newman), que es passa tota la pel·lícula amb la 
cama enguixada i caminant amb crosses, no té relacions 
amb ella perquè està traumatitzat per la mort del seu millor 
amic, amb qui l’unia una relació potser de caràcter 
homosexual. En aquella època aquest tema era molt 
agosarat i la pel·lícula va ser alhora un escàndol i un gran 
èxit, essent nominada a sis òscars d’aquell any (entre les 
nominacions, una era per a Liz Taylor). 
L’any 1960 va estar a punt de morir i li van haver de fer 
una traqueotomia d’urgència. Segurament aquest fet va 
provocar que l’Acadèmia li concedís el seu primer òscar 
per una pel·lícula, per cert bastant mediocre, titulada 
Butterfly 8 (Una mujer marcada). I després d’això va venir 
l’afer Cleopatra. No hi ha lloc en aquest article per parlar 
del rodatge d’aquest títol mític. Només us donaré una 
dada: el pressupost d’aquesta pel·lícula era de 2 milions de 
dòlars, el seu cost final va ser de 44 milions. Ja us podeu 
imaginar que hi ha moltes coses per explicar, potser ho 
farem en una altra ocasió. Ens conformarem dient-vos que 
fou aquí on Liz Taylor va conèixer, es va enamorar i es va 
convertir en amant del seu company de filmació, l’actor 
Richard Burton (ja suposareu que tots dos estaven cassats 
i que la seva relació va ser un escàndol a l’època). Amb 
Richard Burton va filmar moltes pel·lícules, una d’elles, 
(¿Quién teme a Virginia Woolf?, en què tots dos 
reproduïen allò que era la seva vida en comú: crits, insults, 
grolleries, maltractaments físics i mentals, borratxeres) li va 
valer el seu segon òscar.  
Des d’aquest moment començà la seva decadència: 
alcohol, drogues, obesitat, un marit rere un altre... Sí, 
d’aquella nena i d’aquella joveneta preciosa només 
quedaven els seus encisadors ulls violats, però ella ja 
havia aconseguit la consideració d’estrella; i aquesta 
condició, un cop assolida, no es perd mai. Tampoc amb la 
mort física, que el març passat se’ns la va dur, perquè ella 
romandrà per sempre en el cel·luloide i en la memòria de 
tots aquells que estimem el cinema. 

 

 
 
EXPOSICIONS 

DINOSAURES, TRESORS DEL DESERT DEL GOBI 
 

Als anys 20 del passat segle, 
l’explorador Roy C. Andrews 
realitzà diverses expedicions a 
l’Àsia Central amb l’objectiu de 
trobar els orígens de l’espècie 
humana. No va trobar fòssils 
d’homínids, però sí que va 

descobrir una fabulosa col·lecció de fòssils de dinosaures. 
Des d’aleshores, el desert del Gobi ha esdevingut el lloc on 
es troben els jaciments de fòssils més importants del món, 
tant per la seva varietat com pel seu magnífic estat de 
conservació, i també per la raresa dels exemplars que allà 
estan enterrats. 
Entre els esquelets complets que podeu veure a l’exposició 
“Dinosaures. Tresors del desert del Gobi” trobareu dos 
exemplars adults de tarbosaurus, que era un depredador 

de més de tres metres d’alçària i 4,5 tones de pes, i que és 
l’equivalent asiàtic del tiranosaurus rex. També podreu 
contemplar tres exemplars de galliminus, que es 
caracteritzava per la seva velocitat, i veureu l’únic 
exemplar trobat al món d’anseriminus; així com ovirraptors, 
protoceratops i restes d’altres dinosaures. 
L’exposició es pot visitar de dimarts a diumenge, des de 
les deu del matí a les vuit de la tarda i està inclosa en 
l’entrada al museu.  
L’entrada per als menors de setze anys costa 2 euros; per 
als més grans, el preu és de 3 euros. Els clients de La 
Caixa tenen entrada gratuïta els dies laborables de 17 a 20 
hores i els diumenges i festius de 18 a 20 h. Si les 
entrades es paguen amb qualsevol targeta de La Caixa, 
s’obté un 50% de descompte. 
A CosmoCaixa, Barcelona. Carrer de Teodor Roviralta, 21. 
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MÚSICA        
CENTENARI DE LA MORT DE GUSTAV MAHLER (1860 – 1911) 

 

No sé si vosaltres alguna vegada heu 
fantasiat amb el fet de viure en una 
època i en un indret diferent d’aquells 
en què som. A mi m’hagués agradat 
conèixer Viena al voltant de l’any 1900. 
El lloc on l’arquitecte Otto Wagner 
dissenyava la ciutat moderna mentre els 
pintors Gustav Klimt, Egon Schiele i 
Oskar Kokoschka canviaven la nostre 
percepció de l’art, Arnold Schönberg i 
els seus deixebles transformaven la 
música romàntica en allò que avui en 
diem música contemporània, la literatura d’Arthur 
Schnitzler reflectia l’esplendor decadent d’aquella 
ciutat i Sigmund Freud obria les portes fins aleshores 
amagades de l’inconscient. Viena era el centre 
cultural i intel·lectual del món occidental -perspicaç i 
innovador- mentre, precisament, el seu món, el de la 
capital de l’imperi austrohongarès, el dels valsos de 
la família Strauss, s’enfonsava per sempre més. 
(Sé que aquests noms que us acabo de citar, el bo i 
millor de  la cultura vienesa de l’època,  potser us 
són desconeguts;  però per això teniu la internet i el 
buscador Google: esbrineu pel vostre compte quins 
eren aquests artistes, escriptors i pensadors). 
Gustav Mahler va néixer a un petit poble de 
Bohèmia, regió que avui en dia pertany a la 
República Txeca. Era el segon dels quinze fills d’un 
humil matrimoni jueu. Nou dels seus germans 
moriren a la infantesa, cosa que li va marcar 
profundament, com ho faria també el traspàs de la 
seva filla Maria l’any 1907: una de les seves grans 
obres és el cicle de cançons que duu com a títol 
Kindertotenlieder, és a dir, Cançons dels nens morts.  
Als cinc anys va començar a estudiar piano, després 
seguí estudis a Praga i finalment a Viena, on va ser 
deixeble, entre altres professors, d’Anton Bruckner i 
combinava la seva formació musical amb estudis de 
filosofia a la universitat. 
Als 20 anys presentà la seva composició Das 
Klagende Lied (La cançó del lament) a un concurs, 
però el jurat –força conservador: el president era 
Johannes Brahms- no va premiar l’obra. Això el va 
decebre força i va decidir dedicar-se fonamentalment 
a la seva brillant carrera de director d’orquestra en 
teatres d’òpera: Leipzig en 1886, Budapest en 1888 i 
Hamburg en 1891. L’any 1897 li arribà la gran 
oportunitat: se li oferí la direcció de l’òpera de Viena, 
però amb una condició: havia de convertir-se al 
catolicisme. Aquest càrrec era el seu somni des de 
sempre, la culminació de la seva carrera de director; 
així doncs, Mahler no va dubtar de fer allò que se li 
demanava. Però això no va suposar la fi dels 
problemes per la seva condició de jueu: la Viena de 
l’època era una ciutat molt antisemita.   
L’any 1902 es casà amb Alma Schindler, dinou anys 
més jove que ell i una de les personalitats més 
fascinants de l’època i que va tenir relacions amb 
figures cabdals del món de la cultura d’aquell 

moment: a la llista interminable dels seus 
marits i amants trobem l’arquitecte 
Gropius, l’escriptor Werfel, el músic 
Zemlinsky i els pintors Klimt i Kokoschka. 
El matrimoni, inicialment feliç, de seguida 
va començar a tenir problemes provocats 
per la dedicació gairebé absoluta de 
Mahler a la seva feina, les infidelitats 
d’Alma i la mort de la seva filla gran, 
Maria. (Alma posteriorment va patir la 
mort d’una altra filla, Manon, nascuda del 
seu matrimoni amb Walter Gropius). 

El mateix any de la mort de Maria a Gustav Mahler 
se li diagnosticà la malaltia coronària que li 
provocaria la mort quatre anys després, en el seu 
moment professional de més èxit: era director del 
teatre de l’Òpera de Nova York i de l’Orquestra 
Filharmònica d’aquesta ciutat. Però ell va morir a 
Viena: en acabar un concert a la capital austríaca va 
patir una crisi que li va dur a la mort pocs dies 
després, el 18 de maig de l’any 1911. 
Mahler fou un dels més grans directors del seu 
temps, sens dubte, però sembla que no era, 
precisament, la persona més encisadora que un 
intèrpret podia tenir com a responsable de 
l’orquestra: era de caràcter esquerp, escridassava 
els seus músics –fins i tot els insultava davant els 
seus companys-, exigia d’ells el mateix que ell feia: 
això vol dir que ningú podia abandonar els assajos 
fins que ell ho digués, fos l’hora que fos. També 
exigia al públic un respecte absolut –cosa inusitada 
en aquells dies- i era capaç d’interrompre una 
representació si considerava que hi havia massa 
soroll a la sala. Tot això –i no oblidem-ho: la seva 
condició de jueu- li va provocar molts problemes 
laborals i l’animadversió de la societat vienesa i de la 
premsa de l’època, i també, com ja s’ha dit, 
l’enfonsament del seu matrimoni. 
Però els directors d’orquestra dels temps en què 
encara no hi havia enregistraments en disc avui 
només són coneguts pels especialistes en història de 
la música. Així doncs, si aquest any commemorem el 
centenari de Mahler arreu perquè és un músic molt 
conegut, no és pas únicament per la seva tasca de 
director, sinó perquè també fou un magnífic 
compositor. 
Mahler componia a l’estiu, en el temps de vacances 
de les seves obligacions professionals. Pràcticament 
tota la seva producció és orquestral i vocal: simfonies 
i cicles de cançons; però no clarament distingibles: 
és a dir, les seves cançons són amb 
acompanyament orquestral i a vàries de les seves 
simfonies hi ha fragments en què participen cantants 
solistes. I una dada curiosa: els grans compositors 
de simfonies que el van precedir (Beethoven, 
Schubert, Dvorak i el seu mestre Bruckner) només  
 
van arribar a compondre’n nou. Això a ell 
l’obsessionava i després de la seva vuitena simfonia  
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no va voler anomenar “novena” la seva següent obra 
(la va titular Das Lied von der Erde / La cançó de la 
terra) per fugir d’allò que ell pensava que era un 
malefici. Va aconseguir vèncer la seva por i 
compongué la novena simfonia, i més tard es va 
arriscar a començar la desena... però només va 
poder acabar el primer moviment abans de morir: 
Mahler, com ell temia, es va afegir al llistat de 
compositors il·lustres amb només nou simfonies. 
Mahler no fou reconegut com a compositor en el seu 
temps, únicament la vuitena simfonia va tenir un cert 
èxit al moment de estrenar-se: les seves obres eren 
massa llargues i complicades, intentaven expressar 
la condició humana i les seves angoixes i 
contradiccions en unes partitures que forçaven la 
tonalitat fins el límit i duien el cromatisme wagnerià 
all llindar de la dissonància. No va ser un compositor 
massa interpretat: més enllà de les fronteres del món 
germànic no es coneixien les seves obres. Després 
de morir, la seves composicions van anar sumint-se 
en l’oblit, i als any 30 va ser prohibit pel nazisme 
donada la seva condició de jueu. Semblava, doncs, 
condemnat a ser poc més que un peu de pàgina al 
llibre de la història de la música. 
Però al voltant dels anys seixanta del segle passat es 
va produir el veritable descobriment de Mahler arreu. 
Hi ha un refrany espanyol que diu “nunca es tarde si 
la dicha es buena”, però no deixa de ser ben trist 
que, per exemple, la seva magnífica sisena simfonia 
s’interpretés per primera vegada a Anglaterra 
seixanta anys després de ser estrenada a Viena. 
Però qui va fer més per la recuperació de l’obra de 
Mahler entre el gran públic no fou ni un musicòleg ni 
un director d’orquestra, sinó un cineasta. L’any 1971 
Luchino Visconti va filmar la seva versió 
cinematogràfica de la novel·la de Thomas Mann Mort 
a Venècia i va decidir que la música de la pel·ícula 
fossin fragments de dues simfonies de Mahler. En 
particular, va fer-se molt popular l’Adagietto de la 
cinquena, que comentava musicalment les imatges 
inicials del vaixell acostant-se a la ciutat dels canals. 
El disc de la banda sonora del film fou un èxit de 
vendes i despertà l’interès per conèixer la música 
d’aquest compositor austríac.  
Avui en dia podeu trobar a qualsevol bona tenda de 
discos una munió de versions de les obres de 
Mahler. De fet, tots els directors amb un cert renom 
internacional han enregistrat la integral de les seves 
simfonies. 
Aquí us deixo uns fragments per tal que feu un tast. 
L’Adagietto de la cinquena simfonia amb imatges de 
la pel·lícula Mort a Venècia: 
 
 
 

 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rFQhvGVLzlM 
(Escriviu al youtube: G. Mahler, Symphony nr. 5, 
adagietto / Death in Venice) 
Una cançó que reflecteix l̀ aspecte més amable de Mahler 
(el de la música popular i les tonades senzilles). És una 
versió amb piano interpretada per qui potser és la millor 
contralt d’avui en dia, Ewa Podlés: 
http://www.youtube.com/watch?v=rFQhvGVLzlM 
(youtube: Mahler Rheinlegendchen) 
L’inici de la vuitena simfonia. Aquesta simfonia es 
coneguda com la “Simfonia dels mil”, tot referint-se al 
nombre de persones que calen per interpretar-la (el 
sobrenom fa curt, normalment hi ha més de mil: una 
orquestra de més de cent músics, orgue, vuit 
cantants solistes, dos o tres cors sencers [depèn del 
nombre d’integrants], un cor de dones i un cor de 
nens). Qui us escriu això confessa que poques 
vegades ha experimentat en una sala de concerts 
una sensació equiparable a la de quan, a l’inici 
d’aquesta obra, el director aixeca la batuta, tots els 
cors (recordeu: són gairebé mil persones) es posen 
dempeus, sona un acord d`orgue, i comença la 
simfonia. És una peça que s’interpreta poc perquè és 
difícil (i surt molt car) muntar-la, però sentir-la en 
directe és una sensació única. Aquí teniu els primers 
minuts en el concert de comiat de Bernard Haitink de 
la que havia estat la seva orquestra de tota la vida: la 
del Concertgebouw d’Amsterdam:   
http://www.youtube.com/watch?v=FG-b2ZeMJZM 
(youtube: Veni, Creator Haitink) 
L’Adagio de la desena simfonia (l’únic moviment que 
va poder acabar de compondre). 
http://www.youtube.com/watch?v=4kDWPfEpMyU  
http://www.youtube.com/watch?v=ikTni7DPROM 
http://www.youtube.com/watch?v=-GVUnb_e3h8 
(youtube: Mahler Adagio 10 Bernstein) 
Si us plau, no demano que tots vosaltres sentiu els 
30 minuts que dura el moviment, però sí que com a 
mínim cliqueu el segon link:   
http://www.youtube.com/watch?v=ikTni7DPROM 
i escolteu des del minut 8 fins el final. Potser 
entendreu millor allò que us he volgut explicar quan 
parlava d’arribar al límit de la tonalitat, el cromatisme 
wagnerià i el sorgiment de dissonàncies.  
Per concloure, la cançò més llarga mai composta i 
alhora una de les més colpidores: l’última de Das 
Lied von der Erde, la peça final, que duu per títol  Der 
Abschied (El comiat). Dura més de mitja hora (no 
està malament per ser només una cançó, oi?). En 
aquest enllaç podeu sentir els primers deu minuts 
interpretats per la magnífica mezzo anglesa Janet 
Baker. 
http://www.youtube.com/watch?v=5d2EfZtscfQ 
(youtube: Mahler Der Abschied Baker) 
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