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PROJECTE: GUST PER LA LECTURA 

ESCRIPTORS AL SALES 

Tots els que som lectors de literatura – i 
voldríem pensar que uns quants de 
vosaltres ho sou i d’altres ho sereu ben 
aviat - hem pensat alguna vegada quines 
preguntes faríem a Homer, Ovidi, Joanot 
Martorell, Cervantes, Shakespeare o 
Dostoievski si tinguéssim l’oportunitat de 
poder trobar-nos amb ells. Per desgràcia 
tots aquests escriptors van morir fa molt 
de temps i, malgrat que segueixen 
comunicant-se amb nosaltres i seguiran 
fent-ho amb les generacions venidores 
mitjançant els seus escrits, no podem 
conversar amb ells ni manifestar-los la 
nostra admiració ni el nostre agraïment 
per la bellesa que ens han llegat. Per això 
mateix creiem que és una sort i una 
oportunitat única el fet que dos escriptors 
reconeguts i (multi)premiats de literatura 
juvenil hagin tingut la deferència de venir 
al nostre institut per parlar amb vosaltres 
de la seva obra. Els seus noms són Oriol 
Vergés i Maite Carranza i potser fóra 
convenient fer-vos una presentació per tal 
de què els conegueu millor. 

L’Oriol Vergés és 
historiador i durant molts 
anys ha impartit aquesta 
assignatura als instituts de 
secundària (de fet en 
aquest centre hi ha 

professors que han estat alumnes seus). 
El seus primers llibres tenien a veure amb 
la seva especialitat i no estaven pensats 
especialment per a la gent jove, fins que 
algú de l’editorial La Galera li va demanar 
que escrivís un llibre per a persones de la 
vostra edat: el resultat va ser Un català a 
la Manigua, la història d’en Pere, un 
pescador d’Arenys que es trasllada a la 
Cuba dels moviments revolucionaris previs 
a la independència de l’illa. Aquesta 

novel·la va ser la primera d’una sèrie 
d’obres pensades per al jovent amb un 
rerefons verídic que pogués fer 
entenedora la nostra història a les noves 
generacions (la mostra més evident és la 
monumental sèrie “Les Arrels”, iniciada el 
1983). Posteriorment, l’Oriol Vergés va 
deixar una mica de banda la història amb 
una sèrie de relats satírics i irònics sobre 
la societat actual que duien sempre el 
prefix super- al títol (El superfenòmen, El 
superordinador, Les supervedettes, El 
superexecutiu....) i desprès d’això va 
escriure un seguit de novel·les que ens 
parlaven sense embuts del difícil pas de 
l’adolescència a la maduresa. Segurament 
Quin curs, el meu tercer! sigui l’obra més 
coneguda d’aquest període (es va fer una 
adaptació cinematogràfica per a televisió i 
curiosament ell hi apareixia breument en 

un petit paper), tot i que Aquell 
maleït centenari és la que 
potser aprofundueix més en el 
realisme crític a l’hora de 
reflectir la hipocresia i les 

desigualtats socials que encara romanen 
a les petites poblacions del nostre país. 
La Maite Carranza també va ser 
professora de secundària (de llengua, en 
aquest cas, tot i que ella va estudiar 
antropologia) i si us dic que ha col·laborat 
en els guions d’algunes de les sèries 
televisives creades per en Josep Maria 
Benet i Jornet suposo que no teniu massa 
clar de què us estic parlant; però potser si 
us esmento els títols: Poble Nou, El cor de 
la ciutat, Nissaga de poder, més d’un i 
més de dos de vosaltres sabreu a què 
m’estic referint. Al 1986 s’inicia en el món 
de la literatura juvenil amb Ostres tu, quin 
cacau!, una història bastant esbojarrada 
sobre un nen, una nena i una iaia (per 
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cert, aquesta última amb un nom molt 
estrany) que, farts dels seus pares i de 
l’escola (els nens) i de la seva filla un pèl 
intolerant (la iaia), decideixen fer un viatge 
a Katmandú (cerqueu aquest lloc en un 
atles perquè no us penso dir on és). 
Desprès d’uns anys en què va treballar 
com a guionista (ja us he parlat d’això) i 
d’escriure una novel·la per a adults (Sin 
invierno, de gairebé sis-centes pàgines!!!), 
la Maite va tornar a la literatura juvenil 
amb Vols ser el nòvio de la meva 
germana? (una novel·la que les noies 
potser hauríeu de llegir per arribar a 

entendre perquè la vostra germana petita 
us té tanta tírria) per fer posteriorment el 
salt a la literatura fantàstica amb El clan 
de la lloba, El desert de gel i La maledicció 
d’Odí (el que es coneix com La trilogia de 
les bruixes). La seva darrera obra, 
publicada aquest mateix any, du per títol 
Màgia d’una nit d’estiu, en la que trobareu 
una noia que es fa passar per qui no és, 
un noi una mica tocat del bolet i una fada 
que es dedica a embolicar la troca. Els 
alumnes de primer cicle de l’ESO podeu 
passar una bona estona llegint-la. 

 
 
ANIVERSARIS I EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA:  

CENTENARI D’ISAAC ALBÉNIZ (1861 –1909),                                                
NASCUT A CAMPRODON, CIUTADÀ DEL MÓN 

 
Quan hom parla de nens prodigis al món 
de la música a tots ens ve al cap de 
seguida el nom de Mozart, i amb raó. Però 
el gran compositor austríac no fou l´únic 
cas de genialitat precoç en 
aquest àmbit. Al 1861 va néixer 
a Camprodon, comarca del 
Ripollés, un músic excepcional 
que encara no ha rebut el 
reconeixement que mereix la 
seva genialitat. El seu nom era 
Isaac Albéniz. Potser estem 
parlant d’un dels pianistes més dotats de 
tots els temps, i no és broma. Si per 
casualitat coneixeu alguna persona que 
hagi cursat la carrera de piano i li parleu 
de la suite Iberia del nostre compositor, 
segurament us dirà que “té  bemolls 
aquesta obra”, i haureu d’entendre 
aquesta expressió en tota la seva 
polisèmia. El mestratge d’Albèniz com a 
compositor per piano és tant sols 
comparable a la dificultat d’interpretar les 
seves peces, plenes d’entrebancs i només 
abastables per als intèrprets avesats a les 
composicions més dificultoses del 
repertori. I el més curiós del cas és que 
Albéniz era un pianista virtuós i genial... a 
l’edat de nou anys! Abans de 
l’adolescència ja havia fet gires per 
Europa i Amèrica i als setze va ser becat 

per estudiar a Bèlgica, on es va graduar 
amb un primer premi de piano. Des 
d’aleshores es va dedicar a la seva 
carrera de concertista i de compositor. 

Com acostuma a succeir, Albéniz era 
més reconegut a l’estranger que a la 
seva terra, la qual cosa va fer que els 
següents anys de la seva vida els 
passés a París (on va tenir contactes 
amb el bo i millor de la música 
francesa d’aquells temps i amb d’altres 
compositors espanyols, com Falla i 

Turina, que també vivien en aquesta 
ciutat) i a Londres (on es va iniciar en el 
món del teatre líric i l’òpera). 
Malauradament la salut d’Albéniz era fràgil 
i morí a França el 18 de maig de 1909, 
onze dies abans de complir cinquanta-vuit 
anys. 
Als expositors de la biblioteca hi trobareu 
uns quants discos de l’obra pianística del 
nostre compositor, entre ells dues de les 
millors versions d’Iberia mai enregistrades: 
les interpretades per Esteban Sánchez i 
per Alicia de Larrocha, algunes peces 
orquestrals i tres òperes seves compostes 
durant la seva estada a Londres (i, per 
tant, amb el llibret en anglès). 
Nota curiosa: L’actual alcalde de Madrid, 
Alberto Ruiz-Gallardón, és besnét d’Isaac 
Albéniz. 
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SENSE SORTIR DE VILADECANS 
 

DUES VETLLADES MUSICALS A L’ATRIUM VILADECANS  
DIEGO “EL CIGALA”: DOS LÁGRIMAS 

 
Diuen els experts que aquest 
cantaor madrileny té una de les 
veus més valuoses del cant 
flamenc actual, i així pensa també 
el públic, doncs els seus discos 

sempre són èxits de vendes. A Viladecans ens 
ve a presentar el seu últim disc, Dos lágrimas, 
que va aparèixer l’any passat. En aquesta obra, 

Diego “el Cigala” (que, per cert, no es diu Diego 
de nom, sinó Ramón) segueix en la línia dels 
seus darrers treballs (en especial l’interessant 
Lágrimas negras, en el que va col·laborar amb 
el pianista cubà Bebo Valdés), tot combinant 
flamenc, copla, jazz i ritmes llatins. 
L’actuació serà el 8 de maig. 

 
 
ÒPERA  A CATALUNYA: DON GIOVANNI, de Mozart. 
Els Amics de l’Òpera de Sabadell, juntament 
amb l’Orquestra Simfònica del Vallès, oferiran 
una representació d’aquesta magnífica obra de 
Mozart basada en l’immortal mite de Don Juan, 
amb llibret del gran Lorenzo da Ponte, 
col·laborador de Mozart en tres de les seves 
òperes més importants del darrer període.     
De les obres musicals  basades en el mateix 
tema, la de Mozart és la més coneguda i la 
millor de totes. Mozart li va posar el subtítol de 
dramma giocoso (“drama còmic”), la qual cosa 
vol dir que és una barreja de tots dos gèneres: 
la obra comença amb una mort i acaba amb una 
altra; però entre elles, trobarem les confusions 
d’identitat, les aventures galants i els 
malentesos típics de les comèdies d’intriga. 
Però, el que és més important, aquesta òpera 
està farcida de moments inoblidables i d’algunes 
de les àries més famoses de la producció 
mozartiana i del teatre líric de tots els temps: 
Dalla sua pace, de Don Ottavio; l’ària “del 
catàleg”, de Leporello; Là  ci darem la mano, 

que canten Don Giovanni i Zerlina; o el famòs 
quartet Non ti fidar, o misera; o el septet Venite 
pur avanti, a la magnífica escena del ball. 
Sovint es pensa que l’òpera és una cosa molt 
avorrida i difícil que només interessa a quatre 
especialistes i als senyors i senyores de la 
burgesia barcelonina que van al Liceu a fer 
negocis o a lluir les joies. És clar que això és el 
que pensen els que mai han trepitjat un teatre 
d’òpera ni han fet mai cap intent per acostar-se 
a aquest gènere musical fascinant. El problema 
és que no totes les òperes valen per fer un 
primera aproximació. “Estrenar-se” en aquest 
món amb Wagner (com per exemple, Els 
mestres cantaires de Nuremberg, que es va 
veure el mes passat al Liceu i que durava...sis 
hores!) o amb algunes òperes del segle XX 
provocaria la fugida del neòfit més disposat. 
Però Mozart pot ser una bona elecció per 
conèixer aquest gènere, i Don Giovanni és un 
títol adient per començar a estimar-lo. 
Es representa el 15 de maig.

 
 
CINEMA 

PONYO EN EL ACANTILADO 
 

Potser la majoria de vosaltres 
mai heu sentit el nom de 
Hayao Miyazaki. És un 
director japonès que fa molts 

anys que es dedica a un únic gènere: el cinema 
d’animació. Sé que quan hom pensa en 
l’animació japonesa la primera (i potser l’única) 
cosa que ve al cap es el manga i les sèries de 
televisió que gairebé tothom ha vist (estil Bola 
de drac, per entendre’ns), però el senyor 
Miyazaki té poc a veure amb tot això (potser 

només la grandària  desmesurada dels ulls dels 
personatges). Ell encara fa pel·lícules en les que 
tots els fotogrames estan dibuixats a mà i no fa 
servir l’ordinador; la qual cosa és una feinada 
enorme, però això dóna una qualitat i una 
calidesa a les imatges que avui en dia ja és 
pràcticament impossible de trobar en aquest 
tipus de cinema.  
Miyazaki porta molts anys fent llargmetratges de 
dibuixos animats. Malauradament el seu 
sistema artesà de rodatge fa que passin uns 
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quants anys entre un títol i el següent (la seva 
última pel·lícula, El castillo ambulante, era de 
2004), per això cada nova estrena d’un film seu 
és tot un aconteixement. El dia 24 d’abril va 
arribar a les pantalles espanyoles (i també a les 
de Viladecans) la seva darrera producció, Ponyo 
en el acantilado (Gake no ue no Ponyo), basada 
molt lliurement en el conte La sireneta, de Hans 
Christian Andersen, però dut a l’univers propi 
del gran cineasta japonès; és a dir, amb les 
seves habituals picades d’ullet a temes com 
l’ecologia, el respecte a la natura i la 
convivència entre els éssers humans. 
Un univers on els monstres poden ser amables i 
en el que sempre la màgia i la imaginació 
absorbeixen i atrapen l’espectador. En aquesta 
pel·lícula Miyazaki ens torna a regalar el seu 
món fet de colors preciosos i personatges 
entranyables; ens torna a mostrar la cara 
amable de l’ésser humà (i dels que no són del 
tot humans) en uns fotogrames que desborden 
art, bellesa, tendresa i simpatia; on els 
moviments de càmera són impressionants i el 

ritme narratiu no defalleix mai. I, tot i que Ponyo 
en el acantilado potser té un argument més 
infantil que les altres pel·lícules de Miyazaki, 
qualsevol edat és bona per admirar aquest 
magnífic conte amb un somriure d’orella a 
orella. 
Seria una pena que us la perdéssiu. 
Nota 1: Si veieu la pel·lícula, estigueu atents a la 
banda sonora. El compositor Joe Hisaihi, 
l’habitual col·laborador de Miyazaki, sempre és 
excel·lent, però la música d’aquest film és 
veritablement genial. 
Nota 2: Si teniu oportunitat, no deixeu de veure 
les que potser són les dues obres mestres de 
Miyazaki: La princesa Mononoke (1997) i El 
viaje de Chihiro (2001). Aquesta última va 
guanyar l’Ós d’or a la millor pel·lícula al Festival 
de Berlín i l’Òscar al millor film d’animació 
d’aquell any. Totes dues són en DVD a la 
biblioteca del centre  

 
 
LA CULTURA NO ÉS NECESSARIAMENT UNA COSA AVORRIDA. 

EXPOSSICIÓ AL VOLTANT D’ILDEFONS CERDÀ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

Vosaltres, la gent jove, teniu un 
mal costum: pensar que el món 
sempre ha estat tal i com el 
coneixeu ara. I esteu molt 
equivocats. 
Per què us faig aquest retret? 
Passo a explicar-vos-ho. 
De ben segur tots vosaltres heu 
passejat per l’Eixample de 

Barcelona: totes les illes de cases tenen les 
mateixes dimensions, amb els mateixos 
xamfrans i amb els carrers perfectament 
paral·les. Creieu que la Barcelona romana o 
medieval era així? Evidentment, no. Aquesta 
distribució geomètrica i racional va ser 

dissenyada ara fa 150 anys per un enginyer i 
urbanista barceloní que es deia Ildefons Cerdà. 
El seu propòsit era millorar les condicions de 
vida dels habitants de la ciutat, dels seus 
desplaçaments, facilitar l’ús dels transports 
públics, assegurar la salubritat urbana i un munt 
de coses més de les que no us faré esment per 
no aburrir-vos. 
Però Cerdà també fou un polític liberal amb una 
vida molt activa en defensa del seu ideari. Tot 
un personatge que paga la pena conèixer millor. 
Així doncs, us recomanem que us acosteu a 
l’exposició que fins el 30 de juny es pot veure a 
la seu de la Diputació de Barcelona (Rambla de 
Catalunya, 126). L’entrada es gratuïta. 

 

 
 


