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EL LLIBRE DEL MES A LA BIBLIOTECA 

 

EL ZOO D’EN PITUS, DE SEBASTIÀ SORRIBAS 
Desprès d’uns quants mesos parlant-vos 
en aquest butlletí de escriptors clàssics i 
estrangers, avui us recomanem una obra 
d’un escriptor català pensada 
expressament per als lector més joves.  
El zoo d’en Pitus és la història d’un grup 
d’amics del barri del Raval, a Barcelona. 
Avui en dia aquest és un barri amb molts 
emigrants estrangers, però quan es va 
editar la novel·la, al 1966, ni a Barcelona, ni 
a Catalunya ni a Espanya no n’hi havia 
gaires emigrants estrangers (de fet, eren 
els espanyols els que marxaven a d’altres 
països d’Europa per cercar una vida millor). 
Per cert, quan es va 
publicar aquesta obra 
tampoc hi havia telèfons 
mòbils, Internet, 
Playstations ni Wiis; i, 
sorpreneu-vos: la “tele” era 
encara en blanc i negre.  
Els personatges principals 
són una colla de nens amb 
uns àlies curiosos: Quim, 
un afeccionat als 
experiments es conegut 
com “Fleming”; Juli era 
“Baldufa”, però ara ha 
crescut i ja no li diuen així; 
Josep, un noi amb 
problemes de sobrepès, és 
en “Cigró”; també estan el 
“Manelitus”, la Mariona, i el 
més petit de tots, un altre Josep a qui els 
seus companys anomenen “Pitus”. Tots ells 
juguen i van a escola plegats. 
Però un dia s’estén la notícia de què en 
Pitus està malalt, molt malalt. Només 
podria sortir-se’n si anés a Suècia a operar-
se. Però tant el viatge com l’operació són 
molt cars. I la família d’en Pitus no disposa 
dels diners. 
Aquí entra en acció la colla quan se’ls acut 
de muntar un zoo en un solar abandonat 
que hi ha al bell mig del barri, per entrar al 

qual s’haurà de pagar entrada. Un zoo, és 
clar, a la mida de les seves possibilitats. No 
us explicarem com s’ho van fer, perquè 
això, precisament, és del que tracta la 
novel·la, i cal que la llegiu per a adonar-vos 
de l’enginy, la traça, la tenacitat i la 
imaginació que van posar al servei 
d’aquesta causa. També van tenir prou 
gràcia per a engrescar-hi els altres infants 
del barri com en Llonguet, el forner, en Cap 
Pelat i algun ganàpia per a les feines que 
requerien més força i també alguna 
persona gran, com el senyor Pujadas, un 
zoòleg que va estar sempre al costat de la 

colla per aconsellar-los i 
evitar que, amb tants 
animals, fessin alguna 
bestiesa.  
Els episodis de les caceres 
són molt divertits. Fan una 
mena de safari per caçar 
animals difícils de trobar a 
ciutat: sargantanes, rates de 
camp, llagostes, papallones, 
escorpins, llangardaixos, una 
merla i un mussol, pardals, 
un esquirol, una garsa, una 
cadernera, una calàndria, un 
pinsà, un tord, una perdiu... I 
algú o altre els deixa animals 
domèstics: gossos, gats, 
gallines ànecs, coloms, uns 
garrins... 

El millor de tot és la senzillesa amb què 
Sebastià Sorribas ho explica, com si fos la 
cosa més natural del món. Així, sense 
adonar-te’n, sembla que t’hi trobes, que ets 
un més de la colla.  
És tot un clàssic de la literatura juvenil en 
català, amb més de 300.000 exemplars 
venuts des de la seva primera edició i 
traduït a diversos idiomes. Us animem a 
llegir-lo. Passareu una estona molt 
divertida. 
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ANIVERSARIS I EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA 

 
150 ANIVERSARI DEL NAIXEMENT DE ANTON TXÉKHOV 

Anton Pàvlovitx Txékhov 
(Анто�н Па�влович Че�хов en 
alfabet cirílic) fou un escriptor 
rus considerat un dels autor de 
relats breus més importants de 
tota la història de la literatura. A 
diferència d’altres escriptors 
compatriotes seus, Txékhov pertanyia a 
una família modesta: el seu pare –un 
fanàtic religiós que maltractava els seus 
fills- era botiguer i el seu avi havia estat un 
serf, però la seva mare era una dona que 
tenia una gran capacitat per entretenir 
Anton i el seus germans explicant contes 
dels seus viatges d’infantessa amb el seu 
pare, un venedor ambulant. Thékhov 
sempre va dir que va adquirir la seva 
capacitat com a narrador de la seva mare. I 
precisament va ser aquesta habilitat la que 
els va salvar del desastre. Quan el pare 
d’Anton es va arruïnar, ell va ajudar la 
família amb el que guanyava amb els 
contes que publicava a diverses revistes, el 
que també li va permetre pagar-se els 
estudis de medicina. I és que Txékhov 
sempre va considerar que la seva veritable 
professió era la de metge (ell afirmava que 
la medicina era “la seva esposa legal” i la 
literatura era “la seva amant”). El curiós del 
cas és que pràcticament no va exercir 
gairebé mai com a metge perquè patia de 
tuberculosi, una malaltia aleshores 
considerda incurable. 
Ja us he dit abans que Txékhov és 
considerat un dels gran autors del relat (un 
gènere narratiu la extensió del qual està 
entre el conte i la novel·la); de fet, es parla 

d’ell com el pare del relat 
modern perquè l’efecte que 
busca produir en el lector es 
basa més en els estats d’ànim 
que en l’argument. No 
acostuma a haver un clímax i 
una resolució, més aviat es 

tracta d’impressions al voltant d’una 
societat encara amb arrels feudals que 
s’estava esvaïnt (la revolució russa va ser 
al 1917, només tretze anys després de la 
seva mort) els integrants de la qual seguien 
amb les seves existències anodines sense 
adonar-se’n  que el món en què vivien 
estava a punt d’extingir-se. 
Txékhov va ser també un destacat autor 
dramàtic a qui debem quatre veritables 
obres mestres del teatre de tots els temps: 
La gavina, L’oncle Vània, Les tres 
germanes i L’hort dels cireres. Aquestes 
obres presenten una nova tècnica 
dramàtica que ell va anomenar “d’acció 
indirecta”; és a dir, com en els relats, no 
importa tant l’argument com la interacció 
entre els personatges i els trets que els 
caracteritzen. De fet, molt sovint els 
aconteixements més importants tenen lloc 
fora de l’escena i el que diuen els 
personatges dalt l’escenari és tant 
important com el que només s’intueix. 
Atès que els grans escriptors russos 
acostumen a ser autors de novel·les molt 
extenses, potser els contes o les obres 
teatrals de Txékhov poden ser una manera 
menys feixuga d’iniciar-se en el 
coneixement de la fascinant literatura 
d’aquest país. A la biblioteca els trobareu. 

 
 

 
50 ANIVERSARI DE LA MORT D’ALBERT CAMUS 

El 4 de gener de 1960 moria en 
un accident de circulació un 
dels escriptors en llengua 
francesa més importants del 
segle XX: Albert Camus. Camus 
no va néixer a França, sinó a 
una ciutat d’Algèria, aleshores 
una colònia francesa. De fet les 
dues seves primeres novel·les 
(també són les més conegudes) 
transcorren en aquest país del nord 
d’Àfrica. La primera d’elles, L’estranger, 
descriu la manca de valors del món 
contemporani (la novel·la aparegué al 

1942, al bell mig de la Segona 
Guerra Mundial),  la seva 
desesperança i frustració. El 
protagonista, Meursault, 
representa la sensació 
d’alienació, d’insensibilitat, 
d’indiferència i de desencís que 
produeix l’absurd de l’existència 
(Heu sentit parlar de 

l’existencialisme? Pregunteu-li a la 
professora de filosofia). Malgrat tot, també 
a l’obra s’afirmen les qualitats de la 
fraternitat humana, el que es fa més 
evident en la seva segona novel·la, La 
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pesta, en què veiem la honestedat i la 
solidaritat d’alguns dels personatges 
mentre la ciutat d’Oran sofreix una 
epidèmia. 
Als darrers cinquanta anys aquestes 
novel·les han estat llegides per centenars 
de milers d’adolescents, malgrat que no 
són obres pensades ni de lluny de manera 
exclusiva per a lectors d’aquesta edat. 
Suposo que és normal que quan una 
persona deixa enrere la infantesa i 
descobreix que es va acostant a l’edat 
adulta, quan no té clares les coses i els 
seus pensaments, les seves sensacions, 
els seus desitjos i els seus temors formen 
un garbuix a la ment que la duen a una 
terrible confusió (no us preocupeu per això: 

l’adolescència es cura amb el temps) 
acudeixi a obres literàries que, si d’una 
banda reflecteixen la sensació d’estranyesa 
i alienació vers l’existència, d’altra mostren 
l’esperança en els valors dels éssers 
humans. Si durant tant de temps persones 
de la vostra edat han llegit aquestes 
novel·les (incloent-hi molts dels vostres 
professors), per què no aprofiteu aquest 
cinquantenari per apropar-vos a aquestes 
obres? Per cert, per a aquells que pensen 
que la grandària sí que importa, L’estranger 
tot just arriba a les cent pàgines. 
També trobareu als expositors de la 
bibiloteca altres obres narratives i teatrals 
de Camus. 

 
 
 

25 ANIVERSARI DE LA MORT DE SAM PECKINPAH 
El 28 de desembre passat es va 
commemorar el 25è. aniversari 
de la mort d’un dels directors de 
cinema  estatunidencs més 
personals.  
La primera pel·lícula de 
Peckinpah, Compañeros 
mortales (1961) va passar 
desapercebuda.; la segona, 
Duelo en la alta sierra (1962), fou un èxit 
arreu i va guanyar un munt de premis; la 
tercera, Mayor Dundee (1965), va ser 
massacrada per la distruibuïdora, que la 
considerva massa llarga i complexa i va fer 
molts canvis i remontatges; la quarta, 
Grupo salvaje (1969), és l’obra mestra de 
Peckinpah i hi figura sovint a les llistes de 
“millors pel·lícules de la història”; i la 
cinquena, La balada de Cable Hogue 
(1970), fou un fracàs en el moment de la 
seva estrena, però el temps la ha 
reivindicat. 
Què tenen en comú aquestes cinc primeres 
pel·lícules de Peckinpah filmades a la 
dècada dels seixanta? Que totes elles són 
cintes de l’Oest, però d’allò que es va 
anomenar “western crepuscular”, un gènere 
creat per Peckinpah que va capgirar els 
mites i tòpics establerts pel cinema dels 
anys anteriors. Fins als anys 50, el gènere 
era terriblement maniqueu; és a dir, el 
protagonista (el bo, per entendre’ns) tenia 
totes les virtuts: era fidel, honrat i lleial, 
mentre que l’antagonista (el dolent) era 
pervers, traidor i sanguinari; fins i tot sovint 
–per evitar qualsevol possible confusió- 
aquest últim sempre anava vestit de negre. 
A la dècada dels 50, l’heroi del western ja 
tenia certes esquerdes en la seva integritat 

i podia arribar a ser un 
personatge molt complex en la 
seva psicologia (potser el cas 
més evident és el personatge de 
John Wayne a Centauros del 
desierto, possiblement la millor 
pel·licula de l’Oest de tota la 
història). I als 60 va arribar 
Peckinpah. Els seus 

protagonistes ja no són els personatges 
heroics de tantes pel·lícules del gènere; 
són homes grans, que han conegut temps 
millors i que es troben en un món canviant 
en què ells són un anacronisme. Per dir-ho 
d’altra manera: els protagonistes de 
Peckinpah són els mateixos herois del 
western dels anys 30 o 40, però amb vint 
anys més: i el món de l’Oest ja no és el de 
la seva joventut, i ja no hi lloc per a ells en 
unes terres que, amb l’arribada del segle 
XX, comencen a civilitzar-se. Ells seguien 
sent “salvatges”, però l’Oest cada cop ho 
era menys. I Peckinpah també va afegir el 
que a la seva època va ser tota una novetat 
i que va sorprendre tothom: la violència. 
Fins aleshores a les pel·lícules del gènere 
hi havia duels i tirotejos, però mai s’havia 
vist amb detall el que Peckinpah mostrava: 
com les bales foraden els cossos, com 
aquests sagnen quan són ferits, com pot 
ser de llarga i dolorosa l’agonia. De fet, la 
seva obra cabdal, Grupo salvaje, comença i 
acaba amb dues llargues escenes de gent 
matant-se. Al seu moment va ser saludada 
per la crítica com “la pel·lícula més violenta 
de la història”; però hi havia molt més: 
Peckinpah va revolucionar també 
visualment el gènere amb l’ús de la càmera 
lenta i amb un estil de muntatge totalment 
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revolucionari a l’època, però que avui ja es 
un estàndard del cinema d’acció. 
Als anys 70 i fins a la seva mort, Peckinpah 
va seguir explorant el tema de la violència 
en pel·lícules de l’Oest (Pat Garret y Billy 
The Kid), pel·lícules de carretera, el que els 
americans anomenen road movies, (La 
huída, Quiero la cabeza de Alfredo García, 
Convoy), pel·lícules d’espionatge 
(Aristócratas del crimen, Clave: Omega), 
pel·lícules bèl·lìques (La cruz de hierro; 
segons va dir Orson Welles, la milllor 
pel·lícula anibel·licista de tots els temps) o 
drames que mostren com gent pacífica i 

normal sota cirumstàncies extremes poden 
actuar de manera violenta (Perros de paja, 
un títol molt polèmic al seu moment). 
Avui en dia  (en els temps de cintes com 
Hostel o la saga Saw) ens pot sorprendre 
que les obres de Peckinpah fossin 
considerades molt violentes, però el que 
mai deixarà de sorprendre’ns és l’estil sec, 
dur, descarnat, però alhora brillant i 
fascinador que caracteritza les millors 
obres d’aquest director estatunidenc. 
A la Biblioteca teniu en DVD onze dels 
catorze títols que va dirigir. Us invitem a 
què els hi feu una ullada. 

  
 
 
 L’ART NO ÉS NECESSÀRIAMENT UNA COSA AVORRIDA. 

 
EXPOSICIÓ D’ARISTIDES MAILLOL A LA PEDRERA 

Aristides Maillol va representar un punt de 
ruptura amb l’escultura que es feia a la 
seva època. Entre el final del segle XIX i 
l’inici del segle XX les obres escultòriques 
es caracteritzaven per l’ampul·lositat i 
grandiloqüència, per voler reflectir la 
composició irrepetible d’un moment gloriós, 
ja fos històric, mitològic o alegòric. Maillol 
va ser el més modern entre els moderns: 
en la època de les avantguardes, en què 
l’art volia trencar amb la tradició, ell va fer 
un pas més enllà: tornar, des de una 
perspectiva contemporània, al classicisme. 
La serena perfecció de les seves obres no 
pretén fixar en bronze un instant d’un 
procés; simplement ell volia donar volum a 
l’harmonia. Les seves figures gairebé mai 
estàn en una postura forçada o de tensió: 
Maillol busca la forma pura, la bellesa 
dels contorns, el conjunt reposat de 
les proporcions combinades amb 
l’elegància d’un veritable artista.  
Sé que tot aixó que us estic 
explicant sona molt vague, difícil 
de concretar i, fins i tot, a 
avorrida dissertació per a 

especialistes en la matèria (i jo no ho sóc 
pas) que a vosatres us diu ben poc. 
Suposo que teniu raó. Així, doncs, us diré 
altres raons per les quals paga la pena que 
veieu aquesta exposició. Poques vegades 
tenim a Barcelona la possibilitat de gaudir 
d’una mostra tan interessant com aquesta, 
la entrada és de franc, es troba a la 
Pedrera, al bell mig de la ciutat, podeu 
aprofitat qualsevol oportunitat que us faci 
desplaçar-vos a Barcelona per dedicar-hi 
uns minuts a veure aquesta mostra de l’art 
de Maillol. Tal vegada quan sortiu 
entendreu millor aquests conceptes 
d’harmonia, bellesa, proporció i elegància 
dels quals us he parlat. Si feu l’esforç, 

segurament m’ho agraireu quan 
us encamineu al vostre destí 

definitiu de la ciutat comtal tot pensant 
que aquest moment que heu dedicat a 

veure unes escultures de bronze 
potser no ha estat un temps perdut 
del tot. 

Però, afanyeu-vos, que la 
exposició conclou el 31 de 
gener! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


