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EL LLIBRE DEL MES A LA BIBLIOTECA 
L’ILLA DEL TRESOR, DE ROBERT LOUIS STEVENSON 
                                 
Robert Louis Stevenson fou un 
escriptor escocès de la segona meitat 
del segle XIX que va dur una vida en 
principi envejable: era d’una família de 
l’alta burgesia, no va treballar d’altra 
cosa que no fos d’escriptor, va viatjar 
per tot el món (França, Suïssa, Nova 
York, Califòrnia) fin a establir-se els 
últims anys de la seva vida en una 
paradisíaca illa del Pacífic Sud. Ara bé, 
també s’ha de dir que des de petit va 
tenir sempre problemes de salut i va 
estar malalt gairabé tota la seva vida. 
Aquest senyor és considerat el creador 
de la moderna novel·la d’aventures i els 
seus llibres han estat llegits i fruïts des 
de la seva aparició per generacions de 
joves a tot el món. Aquest mes us 
proposem la obra més coneguda 
d’aquest autor, que ha estat la 
inspiració d’un munt de pel·lícules, 
sèries de televisió, còmics i fins i tot 
videojocs i de la que molts escriptors 
han dit que va ser el llibre que, al llegir-
lo quan eren adolescents, els va decidir 
a dedicar-se de grans a la literatura. 
Tant de bo us passés el mateix a algú 
de vosaltres. 
L’illa del tresor és una trepidant 
història de mapes del tresor, viatges  
 

per mar, motins, pirates, illes desertes 
–que tampoc estan tan desertes-, 
acció, misteri i aventures. 
El protagonista és un nen, Jim 
Hawkins, que viu amb la seva mare en 
una posada. En Jim es farà amb el 
mapa d’un tresor que es trobava en el 
cofre que duia un mariner amb una 
cicatriu a la galta que va arribar una nit 
a la posada. Amb el cavaller Trelawney 
i el Doctor Livesey noliejaran un vaixell 
per tal de cercar l’illa on, segons el 
mapa, està enterrat el tresor. Però 
entre la tripulació s’hi troba John Long 
Silver, el cuiner, i d’altres amics seus 
(tots són antics pirates) que s´han 
enrolat en la Hispaniola (aquest és el 
nom del vaixell) per tal de fer-se ells 
amb el preat tresor. Com podeu 
suposar, el viatge no serà pas tranquil, 
com tampoc ho serà l’arribada a l’illa, 
on passaran una munió de coses 
insospitades i sorprenents que jo ara 
no us explicaré, però que sabreu quan 
llegiu el llibre. Feu-lo (si encara no el 
coneixeu) i podreu gaudir d’una obra 
que combina una gran amenitat amb 
l’excel·lència literària.  
El trobareu a la biblioteca en vàries 
versions, tant en català com en 
castellà.

 
EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA 

MÚSICA: ALICIA DE LARROCHA, IN MEMÒRIAM 
 
Lamentablement, la primera notícia 
cultural d’aquest curs de la que us he 
de fer esment és ben trista: el 25 de 
setembre va morir la millor pianista 
catalana i espanyola de tots els temps; 
es deia Alicia de Larrocha i havia 

nascut a Barcelona el 23 de maig de 
1923.  
Com tantes vegades al món de la 
música, des de ben petita va demostrar 
els seus dots únics i la seva habilitat 
extraordinària com intèrpret del piano. 
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De fet, el seu primer concert públic va 
ser durant l’Exposició Universal de 
Barcelona l’any 1929, quan encara no 
havia fet els sis anys. Però el talent li 
venia de família: la seva mare i una de 
les seves ties havien estat deixebles 
del gran compositor lleidetà Enric 
Granados; i el seu descobridor va ser 
un altre deixeble seu, Frank Marshall, 
qui la va posar en contacte amb els 
pianistes més importants del moment 
(com ara Arthur Rubinstein o Alfred 
Cortot), la qual cosa va facilitar que, 
sent encara una adolescent, comencés 
a fer gires amb les grans orquestres 
europees. Però va ser a partir dels 
anys 50 quan la fama de Alicia de 
Larrocha es va fer universal gràcies als 
èxits assolits als Estats Units, on –fins 
al dia del seu comiat de les sales de 
concert- va tenir sempre una rebuda 
entusiasta. 
Ella ha estat la gran ambaixadora de la 
música espanyola per a piano per tot el 
món. Quan es parla de les versions de 
referència dels grans compositors 
andalusos (Falla, Turina) i, sobretot, 
catalans (fonamentalment Granados i 
Albéniz; però també els més actuals, 
com Mompou i Montsalvatge; o de més 
antics, com Antoni Soler) tothom està 
d’acord en què les d’Alicia de Larrocha 
són inigualables. Malauradament, el 
seu reconeixement com intèrpret 
magistral de la música del nostre país 
potser ha fet que el gran públic no 
conegui en la mateixa mesura les 
seves magnífiques versions d’obres de 

Mozart, Beethoven, Chopin, 
Schumann, Rachamaninov i d’altres 
compositors en les que Larrocha 
sempre excel·lia. 
Una de les coses que sorprenia tothom 
era que l’Alicia, una dona d’estatura 
ben minsa i amb unes mans molt 
petites, pogués interpretar amb una 
aparent facilitat obres com les d’Albèniz 
que requereixen haver d’abastar alhora 
un munt de tecles de l’instrument. 
Aquest incovenient el suplia amb un 
talent únic que crec que es pot calificar 
sense problemes com a genialitat. 
Als expositors de la biblioteca podeu 
trobar les seves interpretacions 
mítiques del reporti espanyol: l’obra 
completa per a piano de Falla i Noches 
en los jardines de España, les Danzas 
españolas i d’altres obres de Granados, 
peces de Turina i Halffter i, sobretot, la 
versió de referència d’Iberia, d’Albéniz. 
Tanmateix teniu versions seves 
d’autors estrangers i també una 
espècie de fetitxe personal: el 
programa de mà del seu concert de 
comiat a Barcelona, que va tenir lloc a 
l’Auditori el gener de l’any 2003. 
  

      

 
CINEMA: 50 ANYS DE LA “NOUVELLE VAGUE” 

 
Cada any al mes de maig es celebra a 
Cannes (una ciutat exclusiva, luxosa i 
caríssima de la Côte d’Azur [Costa 
Blava] francesa) el festival de cinema 
més important de tots els que es fan al 
món. La palma d’or que concedeix 
aquest festival és el premi màxim del 
cinema universal (l´Oscar de 
Hollywood,  sens dubte, és més 
conegut i preat, però es circumscriu a 
l’àmbit del cinema estatunidenc). 
Només una pel·lícula espanyola ha 
aconseguit la palma d’or: Viridiana, de 
Luis Buñuel, a l’any 1961, i el premi va 

portar cua... només cal dir que aquesta 
cinta es va prohibir a Espanya i no es 
va poder exhibir fins 1977. Però no és 
això del que volia parlar-vos. 
El festival de l’any 1959 va ser 
l’aparador on una sèrie de pel·lícules 
franceses totalment innovadores van 
mostrar-se al món i van deixar tothom 
bocabadat. Va ser una renovació 
formal i de continguts que volia marcar 
diferències amb el cinema que es feia 
aleshores en aquell país i arreu del 
món: històries de temàtica 
contemporània, amb un llenguatge nou, 
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nu, descarnat i directe i amb influències 
de les tendències literàries més 
avantguardistes (el “nouveau roman” 
[nova novel·la] que començava a 
establir-se en aquells anys a França). 
Els directors d’aquests films provenien 
majoritàriament del món de la crítica 
cinematogràfica (en particular de la 
prestigiosa revista, que encara es 
publica avui en dia, Cahiers du cinéma) 
i van canviar la manera de fer cinema 
en les dècades següents. 
Als expositors de la biblioteca trobareu 
els primers llargmetratges de tres del 
més destacats directors d’aquest 
corrent anomenat “nouvelle vague” 
(nova onada): À bout de souffle (Al final 

de la escapada), de 
Jean-Luc Godard; Les 
quatre cents coups 
(Los 400 golpes), de 
François Truffaut i 
Hiroshima, mon amour 
(Hiroshima, mon 
amour), d’Alain 
Resnais; totes elles, 

no cal dir-ho, són de 1959. Afegim 
també la segona cinta d’aquest últim 
director, L’année dernière à Marienbad 
(El año pasado en Marienbad) (1961), 
amb guió d’un dels novel·listes més 
importants del “nouveau roman”, Alain 
Robbe-Grillet; una pel·lícula que, 
certament, no deixa ningú indiferent: hi 
ha qui la considera una obra mestra del 
cinema de tots els temps i d’altres 
pensen que és una absoluta presa de 
pèl (el que escriu això forma part del 
primer grup); en tot cas tothom està 
d’acord que és una de les pel·lícules 
més estranyes i pertorbadores de la 
història i potser algú de vosaltres tingui 
la curiositat d’apropar-se ja no a 
aquesta obra tan particular i 
inclasificable, sinó també als altres 
films que varen suposar la renovació 
formal del cinema europeu ara fa 
cinquanta anys. 
A l’exposició també trobareu llibres, 
revistes i monografies on podreu cercar 
informació detallada sobre aquest 
moviment. 

 
 
 
 
 
 
SENSE SORTIR DE VILADECANS 

MÚSICA: DOS CONCERTS A L’ÀTRIUM 
 
És possible que alguns de vosaltres 
veiéssiu la pel·lícula francesa Los 
chicos del coro que es va estrenar ara 
fa cinc anys a les pantalles espanyoles. 
Era un film que ens explicava com, a 
un col·legi de la França de postguerra, 
uns alumnes “difícils” trobaven una via 
per la superació dels seus problemes 
gràcies a la música tot constituint un 
cor infantil. La pel·lícula traslladava al 
món de la ficció cinematogràfica la 
història de “Les petits chanteurs de 
Saint-Marc”, una coral integrada pels 
alumnes d’aquest centre que no 
únicament existeix en realitat, sinó que 
ens ve a visitar aquest mes d’octubre a 
Viladecans. El programa que ens 
oferiran aquests nois barreja algunes 
de les cançons que apareixien a la 
pel·lícula (per cert, el disc de la banda 

sonora va ser un èxit absolut a tot el 
món) amb, fonamentalment, les del seu 
darrer CD: “Dans le coeur des grands”, 
que reunieix versions de cançons dels 
grans cantautors en llengua francesa 
de la segona meitat del segle XX (J. 
Brel, C. Aznavour, H. Salvador, G. 
Moustaki...). 
Potser fóra convenient que us 
acostéssiu a l’Atrium a veure (i, 
sobretot, sentir) aquest nois de la 
vostra edat per donar-vos compte que, 
amb una mica de voluntat i d’interès, es 
poden aconseguir fites i objectius que 
tot sovint ens semblen inabastables 
únicament perquè no tenim l’ànim de 
fer l’esforç per tal d’intentar assolir-los. 
A l’Atrium, el 18 d’octubre a les 7 de la 
tarda. 
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El mateix podríem dir dels nois i noies 
que formen la Jove Orquestra 
Simfònica del Baix Llobregat. En el 
concert del dia 7 de novembre podrem 
gaudir d’un variat concert amb obres 
molt conegudes i d’audició agradable 
de Mozart, Schubert, Beethoven, Holst i 
Johann Strauss. Són tot un exemple 
aquest nois que saben combinar els 
estudis a l’institut o la universitat amb el 

perfeccionament de la seva formació 
com a músics (el que també requereix 
força estudi). La veritat és que toquen 
molt bé i és sempre un plaer sentir-los. 
Pot ser una manera diferent (i si hi 
assistiu, tal vegada tota una sorpresa) 
de pasar una tarda de dissabte. 
A l’Âtrium, el 7 de novembre a les 8 de 
la tarda. 

 
 
 

CINEMA A VILADECANS: ÁGORA 
 

 
 
Potser pocs de vosaltres sabeu que a 
l’Alexandria de fa 1600 anys va existir 
la primera matemàtica (i astrònoma, i 
filòsofa, pero aleshores no existien 
aquestes diferenciacions entre les 
diferents branques del saber que hi ha 
avui en dia) de la història de la que 
tenim refèrencia, que fou 
respectadíssima pels seus 
coneixements i intel·ligència i que va 
ser mestra de un bon grapat de 
científics posteriors. Malauradament 
cap del seus llibres (d’astronomia, 
d’àlgebra, de geometria) ens ha arribat 
(es varen perdre a l’incendi de la 
biblioteca d’Alexandria, possiblement el 
desastre cultural més important de la 
nostra història), però els coneixem 
gràcies a les obres d’alguns deixebles 
seus. 

 
 
La història d’aquesta dona excepcional, 
que és massa desconeguda fora del 
món dels historiadors de la ciència, 
arriba aquest mes d’octubre a les 
nostres pantalles gràcies a un esforç 
personal del director Alejandro 
Amenábar, l’autor de Tesis, Abre los 
ojos, Los otros i Mar adentro (Heu vista 
alguna d’aquestes pel·lícules? Totes 
són força interessants). La pel·lícula és 
tota una superproducció (50 milions 
d’euros) que reprodueix de manera 
fidel i detallada com era la vida a 
aquesta ciutat egípcia sota el poder de 
l’Imperi Romà al segles IV i V de la 
nostra era. És, sens dubte, la gran 
estrena del cinema espanyol d’aquesta 
temporada i segurament pagarà la 
pena acostar-s´hi a les sales de 
projecció per tal de veure-la. 

 

 

 

 

 

 
 
 


