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EL LLIBRE DEL MES A LA BIBLIOTECA  
                 
                                      JULES VERNE I EL CAPITÀ NEMO 
 
Jules Verne fou l’escriptor de literatura 
juvenil per excel·lència del segle XIX, i 
al segle XX les seves obres encara 
eren llegides per la major part del 
jovent aficionat a la lectura de relats 
d’aventures. Per què no proveu de 
acostar-vos-hi vosaltres, nois i noies 
del segle XXI,  a aquest autor tan 
interessant? Un dels seus personatges 
mítics és Nemo, el capità del submarí 
Nautilus (penseu que quan Verne va 
escriure les seves novel·les no existien 
encara els submarins: va ser una 
intuïció genial). Aquest personatge, un 
científic d’orígen indi i educat 
a Europa, vol venjar-se 
d’Anglaterra i del món 
occidental en general perquè 
els considera responsables de 
la mort de la seva dona i els 
seus fills. Però això només ho 
sabrem a la segona novel·la. 
L’illa misteriosa, i tampoc és 
massa rellevant. El que ens 
subjuga d’ell és el misteri que 
l’envolta sobretot a la primera i 
més interessant de les dues 
novel·les, 20000 llegües de 
viatge submarí, una obra fascinant que 
ens duu a un viatge extraorinari per 
indrets sorprenents i desconeguts, tant 
a terra ferma com, sobretot, a les 
profunditats dels oceans. El relat està 
narrat en primera persona pel biòleg 
francès Pierre Aronnax, que, en 
companyia del seu criat Conseil i 
l’arponer canadenc Ned Land, es veu 
obligat a afegir-se a la tripulació del 
submarí del capità Nemo, que en un 

principi sembla un embogit científic a la 
recerca de venjança, però que, a 
mesura que l’anem coneixent, és un 
persontage els motius del qual se’ns 
fan força entenidors i que, fins i tot, 
arribem a comprendre en la seva lluita 
contra un món embogit que destrossa 
el medi ambient i els recursos naturals. 
És Nemo un ecologista del segle XIX? 
Bé, potser. No seré jo qui lloi els seus 
mètodes, tot sovint massa radicals, 
però sí que és un dels personatges de 
la literatura (i no parlo únicament de 
literatura juvenil) que, quan has acabat 

de llegir el llibre, sembla que el 
coneguis de tota la vida i 
poguis entendre perfectament 
el que provoca les seves 
actuacions; tot i que tambè 
entenguis perfectament el 
desig de fugir dels tres “hostes” 
que, contra la seva voluntat, 
formen part de la tripulació 
d’aquest vaixell fantasma i 
fantàstic. El final de 20000 
llegües de viatge submarí és 
ambigu i obert. Què ha passat 
amb el capìtà Nemo i amb la 

seva tripulació? La resposta, a la 
segona novel·la: L’illa misteriosa.  
No massa vegades “juvenil” i 
“excel·lent” són adjectius que poden 
aplicar-se a les mateixes novel·les. 
Aquest sí és el cas. Val la pena que 
conegueu aquestes obres. 
 
Pregunta: “Nemo” en llatí significa 
“ningú”. Evidentment, aquest no és el 
nom real del nostre protagonista, sinó 
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que ell el pren d’un famós personatge 
de la literatura grega, un mític rei 
d’Ítaca molt relacionat amb els viatges 
per mar, que va dir-li a un ciclop que ell 

es deia “Outis” (es pronuncia “Utis”), 
que vol dir “Ningú” en grec. Qui era 
aquest heroi llegendari  de qui va 
prendre el sobrenom el capità Nemo? 

 
 
 
ANIVERSARIS I EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA 

SEGON CENTENARI DE LA MORT DE FRANZ JOSEPH HAYDN 
 

“PAPÀ” HAYDN 
 
Amb aquest sobrenom era conegut el 
nostre compositor  
Papà? Sí Haydn va ser el pare, però no 
únicament dels seus fills; també va ser 
el pare musical d’un munt de autors 
posteriors i d’estructures compositives 
com ara la “forma sonata” i, derivant-se 
d’aquesta, el quartet de corda o la 
simfonia. De fet una simfonia no és 
(almenys en la seva idea i a l’època del 
classicisme) sinó una sonata per 
orquestra, i en Haydn va saber treure 
profit de la seva invenció. Sabeu 
quantes simfonies va escriure? Penseu 
una xifra... Segur que heu fet curt.. En 
va escriure 104, de simfonies. No està 
malament, veritat? 
A més, la majoria d’aquestes 
obres duen un títol afegit al 
número de composició, cosa 
que té a veure amb alguna 
intenció del nostre autor, que 
era molt amic de la broma. Us 
poso un parell d’exemples.  
La seva simfonia nº 94 es 
coneguda com “La sorpesa”.  
Per qué? 
Doncs perquè Haydn va voler 
fastidiar la gent que anava els concerts 
per compromís i s’adormissava al bell 
mig de la interpretació; així doncs, el 
segon moviment d’aquesta peça 
comença “piano” en les cordes, segueix 
en “pianissimo”  i de cop i volta, i sense 
avisar, hi ha un “tutti” orquestral en 
“fortissimo” (cop de timbales inclòs) que 
segur que despertava tothom. 
Aquí teniu un link on podeu sentir-lo 
(pareu atenció al que succeeix als 
quaranta segons de començar la peça). 
http://www.youtube.com/watch?v=Sx9r
umswJb0 

(si us sembla massa complicada 
aquesta adreça, escriviu al buscador 
del youtube les paraules “Haydn 
Jansons Surprise”: és el primer vídeo 
que us sortirà). 
La seva simfonia nº 45 es coneguda 
com “Dels adéus”. Haydn treballava per 
al príncep austríac Esterházy, que 
passava els estius a la seva casa de 
camp i no permetia que les famílies 
dels seus músics es traslladessin amb 
ells i aquestes havien de romandre a 
Viena. Un any el príncep va perllongar 
molt la temporada estiuenca i els seus 
músics estaven enfadats perquè feia 
molt de temps que no veien les seves 
mullers i els seus fills. I van decidir 

demanar-li ajuda a en Haydn. 
Què va fer el nostre 
compositor? Doncs compondre 
una nova simfonia a l’últim 
moviment de la qual els 
músics s’anaven aixecant de 
les cadires de dos en dos, 
apagaven les seves espelmes 
(parlem del segle XVIII, no hi 
havia pas llum elèctrica) i 
marxaven de la sala; així 

succesivament fins que quedaren 
només dos violinistes. Al final de la 
simfonia també ells apagaren les 
espelmes i van marxar. I l’escenari va 
quedar buit i a les fosques. El príncep 
va entendre la “indirecta” i va donar 
permís als seus músics per poder 
visitar les seves famílies a la capital 
austríaca. 
Enguany al tradicional Concert d’any 
nou que es fa a Viena el director Daniel 
Barenboim (tot coincidint amb el segon 
centenari de la mort de Haydn) va voler 
reproduir aquesta situació que us he 
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descrit; i el resultat va ser força divertit. 
El podeu veure a aquest link: 
http://www.youtube.com/watch?v=RXY
4DaF9d9Y 
(podeu escriure “broma concierto año 
nuevo” al buscador de youtube: el 
primer vídeo és el del qual us parlo; si 
sou molt impacients us puc dir que la 
“broma” comença a partir del minut sis). 
Totes dues simfonies,”La sorpresa” i 
“Dels adéus”, las trobareu senceres en 
CD als expositors de la biblioteca. 
Bé, potser estareu pensant, aquest 
senyor tenia sentit de l’humor, d’acord. 
També ens has dit que va ser l’inventor 

del quartet de corda i de la simfonia 
moderna. Alguna cosa més? Doncs sí: 
és el creador d’una obra musical 
monumental (simfónica, instrumental, 
de cambra, oratoris, òperes, etc.)  i 
magnífica, i és un dels més grans 
compositors de la història. Per acabar, 
us diré que va ser amic de  Mozart i 
mestre de Beethoven (us sonen 
aquests dos noms, oi?). És a dir, per si 
encara no us heu adonat, és un músic 
l’obra del qual val la pena que 
conegueu. A la biblioteca teniu una 
mostra de la seva producció. Està al 
vostre abast. 

 
 
 
SENSE SORTIR DE VILADECANS 

NOA A L’ÀTRIUM 
 

ACHINOAM NINI (NOA, PELS AMICS) 
 
Sí, d’acord, aquest nom d’Achinoam 
Nini és una mica estrany i no massa 
atractiu per a les nostres oïdes 
occidentals, així doncs, aquesta 
senyora va decidir prendre com a nom 
artístic el de “Noa”, molt més eufònic i 
pronunciable arreu. 
Qui és Noa? Una cantant israeliana. 
Però no una israeliana qualsevol, 
doncs els seus orígens són iemenites 
(el Iemen és un país àrab) i va passar 
la seva infantesa als Estats Units. 
Aquesta barreja d’arrels la converteix 
en una artista internacional 
més enllà d’orígens ètnics 
que ella sempre ha volgut 
difuminar tot defensant el 
mestissatge entre cultures 
diverses. De fet, Noa està 
compromesa amb causes 
humanitàries i iniciatives de 
trobada entre el món jueu i el 
món àrab: per exemple, 
enguany va participar al 
Festival d’Eurovision 
representant el seu país, Israel, 
acompanyada de la cantant Mira, 
també de nacionalitat israeliana, però 
no jueva, sinó palestina, Escriviu al 
buscador de youtube “Eurovision 2009 
Israel Noa Mira” i podreu veure el 
vídeo. 

A Viladecans ens ve a presentar el seu 
darrer disc, “Gens and Jeans”: un joc 
de paraules que barreja les referències 
a les arrels (“gens”: si no ho enteneu 
consulteu un diccionari de llatí o 
pregunteu el seu significat a la 
professora Dolores Olmedo) i a la 
actualitat (“jeans”: segur que aquesta 
paraula tothom la coneix). Com totes 
les seves obres anteriors, aquestes 
noves cançons són una barreja entre 
tradició i modernitat, pop i folk, jazz i 
música ètnica. La Noa ha estat sis anys 

sense treure el mercat un nou 
disc, la qual cosa vol dir que 
ha preparat amb molta cura 
aquesta nova producció.  
I si us acostéssiu a l’Atrium a 
sentir-la? 
El dimarts, 27 de novembre, a 
les 10 de la nit. 
Nota: Potser alguns de 
vosaltres heu vist la pel·lícula 
La vida es bella (La vita è 
bella), que tractava en to de 

comèdia un tema tan poc procliu a la 
broma com és el dels camps 
d’extermini nazis i l’Holocaust. Noa va 
posar la veu (i també la lletra) a la 
melodia principal que el músic italià 
Nicola Piovani va compondre per a 
aquest film. El títol de la cançó és 
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“Beautiful that way” (paraules clau al 
youtube? Només dues: “Noa beautiful” 
i, voilà, us apareixerà el videoclip). Els 
lyrics (perdoneu l’anglicisme) són en 
anglès, però ben entenedors. Intenteu 
esbrinar la lletra de la cançó. Desprès 

d’aquest esforç (uf!), escriviu al youtube 
“Noa beautiful subtitles” i comproveu, 
tot llegint els subtítols, quin és el vostre 
nivell d’aquest idioma. Serà un exercisi 
de listening força útil i agradable 
 

 
 
 
L’ART NO ÉS NECESSÀRIAMENT UNA COSA AVORRIDA 

ELS MONS DE L’ISLAM A CAIXAFORUM 
 
Mitjançant 190 obres d’art que 
resumeixen 1400 anys de cultura 
islàmica, CaixaForum proposa una 
aventura que pretén conectar el món 
occidental i orient i, de pas, esvair 
tòpics sobre l’Islam i mostrar les 
influències mútues amb les diferents 
civilitzacions amb què va tenir contacte. 
L’exposició inclou obres d’una vasta 
extensió geogràfica, des d’Al-Andalus 
fins a l’Índia i posa de manifest el 
pluralisme de l’Islam tant 
pel que fa a la fe 
alcorànica com per la 
varietat d’estils, materials 
i tècniques que formen 
les seves expressions 
artístiques. Així doncs, en 
aquesta mostra trobareu 
la pràctica totalitat de les 
dinasties històriques del 
món musulmà i una part 
representativa de les seves millors 
obres. 
L’exposició es divideix en tres grans 
seccions. La part central s’anomena 
“La fe alcorànica” perquè el llibre sagrat 
va ser font d’inspiració per a artistes, 
arquitectes i artesans i, a més, com que 
la còpia de versicles de l’Alcorà era una 
pràctica devota, podem trobar la seva 

presència a  superfícies i objectes de 
tota mena. Les altres dues parts ens 
proposen un recorregut cultural per les 
diferents corts islàmiques. “De Còrdova 
a Damasc” mostra peces tan curioses 
com un manuscrit de Les mil i una nits 
o un astrolabi fabricat a Toledo i que 
reflecteix la convivència de les tres 
cultures, islàmica, hebrea i cristiana, ja 
que en ell podem apreciar inscripcions 
en els tres idiomes. A “De Bagdad a 

Dehli” se’ns mostra la 
influència islàmica en els 
territoris de la antiga 
Mesopotàmia, Pèrsia i 
Àsia central, on podrem 
observar peces on l’estil 
islàmic es barreja amb el 
de llocs tan llunyans com 
ara la Xina o l’Índia. 
És tota una oportunitat 
aquesta que se’ns 

ofereix de conèixer millor les 
manifestacions artístiques d’un món 
que, malgrat estar geogràficament molt 
proper al nostre i formar part del nostre 
passat, sovint veiem com estrany, alié i 
incomprensible. 
Al CaixaForum fins el 17 de gener. 
Entrada gratuïta. 

  

 
 

 


