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SANT JORDI 2009 

ARENGA DEL COORDINADOR DE BIBLIOTECA 
 
Començarem per 
les males notícies: 
Sant Jordi no era 
català; bé, ni 
català ni de cap 
altre lloc: el Sant 
Jordi que tots 
coneixem, el que 
va matar el drac, 
mai va existir (de 

fet, els dracs tampoc existeixen, no és cert?).  
Hi ha un relat antic que parla d’un tal Georgium 
a la zona de Capadòcia (a l’actual Turquia) que 
fou un màrtir cristià del segle IV, la història del 
qual és més que dubtosa. Però tant se val! 
Podem trobar la creu de Sant Jordi a les 
banderes d’Anglaterra, de Geòrgia, de 
Barcelona, fins i tot a l’escut del Barça. Quan 
les llegendes es superposen a la realitat, tot 
embellint-la, cal que les donem per bones. 
 El 23 d’abril d’ara fa tres-cents noranta-tres 
anys (no cal que tragueu la calculadora, ja ho 
us dic jo: va ser al 1616), moriren dos dels 
escriptors més genials que mai ha conegut la 
literatura europea: William Shakespeare i 
Miguel de Cervantes. Aquesta estranya i 
luctuosa casualitat és l’orígen de celebrar la 
festa del llibre aquest dia (el sorneguer Josep 
Pla ens va deixar com a llegat el seu darrer 
sarcasme tot morint-se també un 23 d’abril de 
l’any 1981). 
 

Però deixem-nos d’història i d’històries. 
  
Independentment de l’origen de la festivitat, el 
que ens importa és que a Catalunya tenim per 
costum intercanviar-nos llibres i roses aquest 
dia de Sant Jordi. I és un costum envejable això 
de celebrar l’esplendor de la primavera 
combinant la bondat de la cultura i la bellesa de 
la natura (de fet, aquells de vosaltres que  heu 
tingut la sort de rebre les classes de la Mª 
Àngels Carod sobre Plató ja sabeu que bo i bell 
són termes equivalents).  Si us plau, feu 
aquests regals com a prova d’estimació a les 
persones que aprecieu. I, no us enganyeu, a 
qui estimeu més que a vosaltres mateixos? 
Doncs, per això, no deixeu de comprar-vos un 
llibre (i de llegir-lo, que si els llibres no es 
llegeixen només serveixen per anar acumulant-
hi pols). Tots els altres dies de l’any (els dies 
lectius, s’entén) la biblioteca us ofereix la 
possibilitat d’accedir a aquest món maravellós 
de coneixement, gaudi, cultura i esbarjo que 
amaguen els llibres (tampoc és que estigui tant 
amagat: només cal mirar la portada, obrir el 
llibre i començar a llegir). Tant de bo que us 
animeu a fer el primer pas, si no ho heu fet 
encara, per cabussar-vos definitivament en el 
plaer de la lectura: un plaer que, quan es 
descobreix, no s’abandona en la vida. 
 Des de la biblioteca us animem a participar en 
les activitats que es duran a terme el dia de 
Sant Jordi d’enguany a l’institut i us desitgem a 
tots una bona diada. 

  
2009: L’ANY CHARLES DARWIN 
 

TOTS SOM MOLT “MONOS”? 
 
Charles Darwin (1809-1892) fou 
un naturalista anglès que va 
revolucionar la ciència del seu 
temps al afirmar que, mitjançant 
un procès anomenat “selecció 
natural”, totes les espècies 
provenim d’un avantpassat 

comú. Com podeu suposar, les teories de 
Darwin foren molt discutides al seu moment (i 
malauradmant hi ha qui encara les posa en 
dubte avui). Aquesta  
 

 
teoria seva és la base de la síntesi evolutiva 
moderna perquè aporta una explicació lògica a 
les observacions sobre la diversitat de la vida. 
 
Darwin es va enrolar en un vaixell, el Beagle, la 
qual cosa li va servir per –mentre viatjava pels 
indrets més remots del món (que en aquells 
temps eren molt més remots que ara: al segle 
XIX no hi havia avions)- observar les diverses 
espècies que conformen la varietat de la biologia 
terrestre. Aquell viatge va durar cinc anys, que 
Darwin va dedicar a estudis geològics, de fòssils, 
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de corrents oceànics i fins i tot a estudis 
cartogràfics. 
 
La seva obra cabdal, L’orìgen de les espècies (la 
podeu trobar, juntament amb el seu Diario de un 
naturalista i d’altres obres relacionades amb ell, 
als expositors de la biblioteca del nostre centre) 
ens explica que la diversitat que podem observar 
a la natura té la seva raó de ser en les 
modificacions de l’evolució acumulades al llarg 
de diverses generacions. 
 
El llibre L’evolució de les espècies mitjançant la 
selecció natural o la conservació de les races 
afavorides en la lluita per la vida (aquest és el 
seu veritable -i llarg- títol) fou publicat el 22 de 
novembre de 1859. La seva teoria es formula 
d’una manera molt general i ben clara ja a la 
introducció de l’obra: 
 
Com de cada espècie neixen més individus dels 
que poden sobreviure, i com hi ha una lluita per 
la vida que es repeteix freqüentment, es segueix 
que tot ésser, si varia, per dèbilment que sigui, 
d’una manera profitosa per a ell sota les 
complexes i a vegades variables condicions de la 
vida, tindrà una possibilitat més gran de 
sobreviure i, si és així, serà naturalment 
seleccionat. Seguint el poderós principi de 
l’herència, tota varietat seleccionada tendeix a 
propagar la seva nova i modificada forma. 

 Malgrat el que es pensa massa sovint, Darwin 
no fou un senyor que es va limitar a dir que el 
éssers humans provenim dels simis ni cap cosa 
semblant. Això és un reduccionisme interessat 
de les seves teories que propaguen aquells que 
temen que les observacions científiques, 
meticuloses i acurades del gran naturalista 
anglès facin trontollar els seus esquemes.  
Darwin, simplement, fou una ment lúcida, un 
observador pacient i constant (i, permeteu-me 
dir-ho: imparcial), un home que va saber esbrinar 
els principis que regeixen les regles del procés 
evolotiu de les espècies (que potser l’ésser humà 
no és una més de les que habitem el món?) i que 
mereix el reconeixement (i l’esforç) que el 
Seminari de Ciències Naturals ha fet a l’hora de 
muntar una magnífica exposició que està als 
taulers a l’entrada de l’institut (també hi trobareu 
al centre murals en anglès i francès realitzats 
pels alumnes). Si us plau, dediqueu uns minuts a 
llegir amb deteniment els textos (i a observar 
amb cura les il·lustracions) que hi trobareu. Les 
professores de Ciències Naturals han dedicat 
molt temps a elaborar-los i, si corresponeu a 
aquest esforç detenint-vos-hi només uns 
moments per informar-vos de qui va ser Darwin i 
de les seves aportacions a l’estudi de la biologia, 
us puc ben assegurar que poques vegades a la 
vostra vida haureu aprofitat tants pocs minuts per 
aprendre tantes coses. 

 
 
ANIVERSARIS I EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA  
 
10 ANYS SENSE STANLEY KUBRICK 
                                                                  JÚPITER I MÉS ENLLÀ DE L’INFINIT 
 

Stanley Kubrick fou un director 
de cinema excepcional. Va dirigir 
poques pel·lícules (només tretze 
en trenta-sis anys), però totes 
elles són força interessants, i un 
bon grapat són absolutes obres 
mestres del cinema de tots els 
temps. Som molt afortunats de 

tenir a l’abast a la biblioteca totes les seves 
pel·lícules “oficials” (Kubrick va rebutjar el seu 
primer llargmetratge, Fear and Desire, i mai s’ha 
editat en DVD: si esteu interessats el podeu 
veure a Youtube en V.O. subtitulada en italià; la 
qualitat de la còpia, però, no és pas òptima).  
Als expositors de la biblioteca trobareu tota la 
resta de les seves pel·lícules, però només us 
farem esment de les que potser poden 
interessar-vos més: 
 
Atraco perfecto (1955). Una obra clàssica de 
“cinema negre” amb una estructuta encara més 

clàssica: com es planeja un robatori, com 
s’executa... i com les coses mai acaben sortint 
com s’havien calculat d’antuvi. 
 
Senderos de gloria (1957). L’obra que tot 
pacifista i antimilitarista hauria de veure per tenir 
una base sòlida per justificar els seus punts de 
vista. O la guerra com un joc mortífer al que es 
dediquen uns generals embogits i superbs per 
als qui la mort d’uns quants soldats no és més 
que una jugada estràtegica menys important que 
la pèrdua d’un peó quan es juga als escacs. 
 
Espartaco (1960). Potser uns quants de 
vosaltres ja la heu vista. Sinó és així, hauríeu de 
fer-ho. Aquesta pel·lícula tracta d’uns fets 
històrics: la revolta dels esclaus a l’antiga Roma, 
però, en el fons, ens parla de coses que van més 
enllà: la lluita per la dignitat de l’ésser huma i la 
seva irrenunciable voluntat d’accedir a la llibertat. 
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2001: una odisea del espacio (1968). El subtítol 
d’aquest article té telació amb aquesta obra. Ho 
direm en poques paraules: és la pel·lícula de 
ciencia-ficció més important mai realitzada. 
L’evolució de l’èsser humà ha estat dirigida i 
planejada des dels nostres avantpassats 
homínids per una intel·ligència superior i 
alienígena? Els avanços tecnològics i científics, 
el coneixement de l’univers, ens permetrà saber 
realment qui som, d’on venim i quin és el futur de 
la raça humana? Estem fets de polsim 
d’estrelles... no serà potser el nostre futur 
definitiu tornar als nostres orígens? Per cert, què 
dimonis significa el maleït monòlit? Com diuen en 
anglès: a must-see film.  
 

El resplandor (1980). Aquells de 
vosaltres afeccionats al cinema de 
terror i/o a les novel·les de 
l’escriptor estatunidenc Stephen 
King voldreu conèixer una de les 
cintes més serioses del gènere 
basades en una obra d’aquest 

autor. No és pas una pel·lícula gore, però us 
asseguro que, si sou impressionables, passareu 

por veient-la i potser us apareixerà Jack 
Nicholson brandant una destral als vostres 
malsons. 
 
La chaqueta metálica (1987). O com és el 
procés pervers de convertir uns joves normals en 
unes màquines irracionals de matar sense cap 
mena de sentiments. És a dir, com es fabrica (o 
es fabricava, el film transcorre als anys de la 
guerra del Vietnam) un marine de l’exèrcit dels 
Estats Units. Kubrick només va dirigir tretze 
pel·lícules i aquesta –tot seguint l’ordre 
cronològic- és la cinquena que parla obertamnent 
de la bogeria de la guerra. És evident que era un 
tema que tenia molt d’interès en denunciar. Com 
repeteixen mecànicament els reclutes al film, 
nosaltes també podriem dir-li a Mr. Kubrick: Sir, 
yes, Sir!  Té vostè tota la raó. 
 
No volem estendre’ns més –aquest article ja és 
força llarg- però voldríem dir-vos que totes –
absolutament totes- les pel·lícules d’aquest 
director són obres interessantíssimes que tot 
aficionat al cinema hauria de veure. Feu-lo i no 
us en penedireu. 

 
 
SENSE SORTIR DE VILADECANS 
 
TERRA BAIXA, D’ÀNGEL GUIMERÀ, A L’ÀTRIUM VILADECANS 
                               “HE MORT EL LLOP!” (UNA ALTRA VEGADA, MANELIC?) 
 
Sí, ho sabem, alguns ja la heu vista (no ens 
enganyem: no per voluntat pròpia, sinó perquè 
us van dur els professor de llengua catalana), 
altres la heu llegida (seguirem sense enganyar-
nos: perquè us han obligat) i uns quants de 
vosaltres, fins i tot els que no teniu massa clar de 
què va aquesta obra, us estareu preguntant: Tan 
bona és que la tornen a representar? 
 
És una  pregunta interessant que es pot 
respondre amb una sola paraula: “Sí”. 
 
Sabíeu  que a l’any 1904 l’Acadèmia sueca tenia 
la intenció de concedir el premi Nobel de 
literatura a l’Àngel Guimerà?  
 
Sabíeu que existeix una versió en cinema de 
Terra Baixa filmada a Alemanya –i en alemany, 
és evident- del 1954? 
 
I que aquesta no va ser la primera versió de 
l’obra filmada a Alemanya, sinó que existeix (bé, 
existia, perquè ja no en queda cap còpia) una 
altra d’anterior rodada al 1922? 
 
I què existeix una òpera –també en alemany- 
estrenada al 1903 basada en aquesta obra, 

composta per Eugène D’Albert i que es va 
representar al Liceu l’octubre passat? 
I què el títol en alemany (de les pel·lícules i de 
l’òpera) es Tiefland? 
 
I qué a Estats Units també es va fer una versió 
en cinema de la mateixa obra al 1914   
(malauradament tampoc ens ha arribat cap 
còpia) amb el títol de Martha of the Lowlands? 
 
I sabíeu (les altres ja eren preguntes retòriques, 
però aquesta és la més retòrica de totes, perquè 
pràcticament ningú ha sentit parlar d’això) que al 
1924 es va fer una pel·lícula al Japó (també avui 
desapareguda) dirigida pel gran mestre Kenji 
Mizoguchi basada en aquesta mateixa obra i que 
duia per títol Jin Kyo, que es podria traduir per 
“El món d’aquí abaix”? 
 
I ara penseu: Per què a llocs tant allunyats de la 
nostra cultura va despertar tant d’interès aquesta 
obra? 
 
Tornem a la breu resposta que us donàvem al 
començament d’aquest article: perquè és molt 
bona, perquè és una de les obres mestres del 
teatre català i universal. 
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I una altra cosa, tot un valor afegit: la que es 
veurà a l’Àtrium es una nova versió i les 
representacions a Viladecans seran una 
ESTRENA ABSOLUTA. És una coproducció 
amb el Teatre Romea, però que s’estrena a 
Viladecans abans que a Barcelona. 

 
No us sembla que no teniu cap excusa per no 
anar-hi? 
 

Es representa el 17 i 18 d’abril. 
 

 
L’ART NO ÉS NECESSÀRIAMENT UNA COSA AVORRIDA 

 
JOSEP MOMPOU (1888 – 1968) A LA PEDRERA 
               LA CATALUNYA QUE VAREN CONÈIXER ELS NOSTRES BESAVIS 
 

Aquesta no és pas una recomanació de compromís perquè faci bonic a un 
butlletí cultural. És un consell d’amic: apropeu-vos al Centre Cultural de la Caixa 
de Catalunya (no us sona aquest lloc? Doncs és l’edifici de Gaudí conegut com 
“La Pedrera”, al Passeig de Gràcia de Barcelona) i veieu la magnífica i àmplia 
retrospectiva del pintor català Josep Mompou que se’ns mostra. 
 

Tossa, la platja (1932) 
 
L’exposició es pot dividir en tres grans apartats: el primer són bodegons i natures mortes (no pas 
totalment a l’estil clàssic, però aquest no és un lloc adient per fer crítica d’art: aneu a veure-la i 
comproveu-ho vosaltres mateixos); el segon són nus i retrats femenins diversos: i el tercer, amb 
diferència el més extens, és majoritàriament una mostra magnífica de paisatges de diferents indrets de 
Catalunya. I aquest és el que té un valor afegit al mestratge artístic del pintor barceloní.  
 
 
Heu anat alguna vegada de vacances a pobles costaners de les províncies de Barcelona o Tarragona? 
Heu estat la Costa Brava gironina? Segurament que sí, però us agradaria conèixer com eren aquests 
llocs fa seixanta o setanta anys, quan ningú no sabia encara què era això del turisme massiu i als ports 
d’aquests poblets no hi havia ni iots ni motos aquàtiques, sinó únicament barques de pescadors? Quan, 
en lloc d’hotels gegantins i impersonals, a la vora de la mar només hi havia casetes pintades de blanc i, 
una mica més enllà, la petita esglèsia del poble? Us agradaria quedar-vos astorats, per exemple, tot 
pensant: així era de debó Cadaquès fa poc més de mig segle? 
 
I, sobretot, no us agradaria fer un viatge en el temps i poder veure com eren les Rambles, la plaça de 
Catalunya, el carrer de Fontanella, el Passeig de Gràcia i d’altres indrets cèntrics de Barcelona fa unes 
quantes dècades? Puc dir-vos que eren molt diferents de com són avui en dia; ara bé, com eren 
exactament? Això no us ho diré pas. Aneu a veure 
l’exposició i ho sabreu. 
 
Per cert, com totes les exposicions a La Pedrera, l’entrada és gratuÏta. Així doncs, no teniu excusa per 
“escaquejar-vos”. 
 
Fins el 14 de juny. 
 
 

 

 


