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EL LLIBRE DEL MES A LA BIBLIOTECA  

SHERLOCK HOLMES, PRIVATE EYE 
 
Em permeteu que us presenti Sherlock Holmes? 
En Sherlock Holmes és un detectiu privat alt, 
prim, de nas ganxut, irònic, enginyós i 
intel·lectualment inquiet. En ocasions resulta 
una mica brusc però és cortès amb les dones 
malgrat que desconfia d'elles. No és molt 
ordenat en la rutina quotidiana, fuma en pipa, 
toca el violí (sovint a hores poc adequades) i 
quan s'avorreix per falta dels reptes intel·lectuals 
que suposen els seus casos, consumeix 
cocaïna, fet que preocupa al seu company, amic 
i cronista Watson amb qui viu a finals del segle 
XIX en el número 221 Bis de Baker Street, a 
Londres. No obstant això, la seva característica 
més notòria és la utilització del 
raonament per a resoldre els 
casos més intrigants i poder 
arribar a les conclusions més 
sorprenents a partir dels detalls 
aparentment més trivials 
gràcies al seu extraordinari 
poder de concentració i als seus 
amplis coneixements tant científics com de les 
més variades disciplines. Resumint, Sherlock 
Holmes és un detectiu privat; de fet, el detectiu 
més intel·ligent, astut, murri i sagaç de la 
història. Però en Sherlock Holmes mai va existir 
realment, és un persontage literari. 
L’escriptor anglès Arthur Conan Doyle va crear 
aquest personatge a les pàgines de la revista 
The Strand Magazine, i va ser tan gran l’èxit 
assolit que va acabar essent el protagonista de 
quatre novel·les i cinquanta-sis relats, sempre 
narrats pel seu fidel company i confident, el 

doctor Watson, qui comparteix amb ell les seves 
aventures i les seves tasques detectivesques, 
malgrat que sovint el doctor Watson, amb tota la 
bona intenció, més que ajudar Holmes, li fa 
nosa. 
Però va arribar un moment que Doyle, 
convençut que les seves habilitats literàries 
mostrades a d’altres novel·les quedaven 
eclipsades per la figura del famós detectiu, va 
decidir acabar amb ell fent-lo morir a mans del 
seu arxienemic, el malvat doctor Moriarty, en 
una cascada a Suïssa. Però en Doyle va haver 
d'optar per ressuscitar el seu heroi quan milers 
de lectors van protestar duent crespons negres 
en el barret en senyal de dol. Així doncs, en 
Holmes va sobreviure miraculosament a la 
caiguda i va seguir resolent complicats enigmes 
a les pàgines de The Strand Magazine. És un 
dels casos més curiosos de com el públic lector 
pot influir en la “vida” d’un personatge literari. 
A la biblioteca trobareu uns quants exemplars 
de les obres de Doyle que tenen com a 
protagonista Sherlock Holmes, tant en català 
com en castellà. Sabem que uns quants de 
vosaltres ja heu demanat en préstec alguns 
d’aquests llibres, però ens agradaria que aquells 
que encara no els conegueu us animéssiu a 
llegir les seves aventures. Passareu una bona 
estona perquè són intrigants, capten la nostra 
atenció i estan molt ben escrites. 
Nota: La famosa frase “Elemental, Doctor 
Watson” no apareix en cap relat de Sherlock 
Holmes escrit per Arthur Conan Doyle. 

 
ANIVERSARIS I EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA 

SALINGER, L’ESCRIPTOR MISTERIÓS 
 
El passat 27 de gener va morir un dels 
escriptors més enigmàtics de la nostra època. 
Es deia J.D. Salinger i és l’autor d’una de les 
novel.les més venudes, llegides i influents dels 
segle XX:  The Catcher in the Rye (El vigilant en 
el camp de sèrgol/El guardián entre el centeno). 
De fet, aquesta és la seva única novel·la. La 
resta de la seva obra publicada foren relats: Nou 
contes; Franny i Jo; Pugeu la biga mestra, 
fusters, i Seymour: una introducció. Aquestes 
tres darreres obres s'ambienten al voltant de 
Seymour i la seva disfuncional família (els 
Glass), que s'inicia amb el magistral relat del 
seu casament i culmina amb l'auto-descripció de 

la seva destrucció, passant per l'univers embogit 
dels seus germans Franny i Zoey.  
Des de l’inici dels anys seixanta, Salinger deixà 
de publicar, amagant-se de tothom, prohibint 
que apareguessin les seves fotos -o qualsevol 
altra il·lustració- a les reedicions dels seus llibres 
i negant-se a vendre els drets d'autor al cinema. 
Mai trobareu a un llibre seu una foto de l’autor 
(tampoc cap mena de dibuix) a la sobrecoberta 
ni a les solapes, ni cap comentari ni recensió 
sobre ell ni la seva obra. Només el títol i el nom 
de l’autor, i mai aquest podia anar en un tipus de 
lletra més gran que el títol. Si no es complien 
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aquestes normes, no donava permís per a la 
seva publicació. 
La seva darrera obra editada va aparèixer l’any 
1963. Malgrat que ell va seguir escrivint fins el 
dia de la seva mort, mai va voler tornar a 
publicar. Odiava la popularitat, era un home 
esquerp, no permetia que li fessin fotos i posava 
una denúncia a tothom que escrivís sobre la 
seva vida privada. Sí, era un paio ben estrany. 
Però voldria parlar-vos una mica de la seva obra 
cabdal. 
El vigilant en el camp de sèrgol/El 
guardián entre el centeno explica el 
retorn d'amagat d'un adolescent, Holden 
Caulfield, des de l'internat de Pencey, 
d'on ha estat expulsat, fins a Nova York, 
on viu la seva família. Els seus pares no 
saben que ha estat expulsat ni molt 
menys que ha tornat a la ciutat. Holden 
és un jove amb greus problemes de 
relació, cosa que serveix a l'autor per 
mostrar l'angoixa dels adolescents inadaptats 
(és que hi algun, d’adolescent adaptat?). La 
narració s'allarga durant els tres dies en què el 
protagonista posa de manifest la seva aversió 
per les convencions socials i per tot tipus de 
relació amb els companys i antics coneguts, als 
quals considera uns hipòcrites. Només s'escapa 
d'aquesta caracterització la seva germana 
Phoebe, a qui estima de veritat i que representa 

la innocència de la infantesa, així com Allie, un 
altre germà que va morir de leucèmia, a qui 
recorda positivament i amb qui té unes breus 
converses que mostren el seu malestar psíquic. 
Al final, la novel·la no és més que la redacció 
que el psiquiatra li ha demanat que faci 
d'aquests dies i que ell demana que tinguem en 
secret. 
Aquesta novel·la ha estat, des de què va 
aparèixer al 1951, llegida per una munió de 
lectors de la vostra edat. Per què? Dons perquè 

poques vegades un escriptor ha 
aconseguit reflectir amb tanta precisió el 
rebuig d’un adolescent envers un món, el 
dels adults, que menysprea, però al qual 
es veu indefectiblement abocat i, alhora, 
palesar que aquesta fredor i aquest 
sarcarsme que demostra no són més 
que una cuirassa producte de la 
inseguretat i la por que li produeix la 
constatació de què, tot i que no vulgui 

adonar-se’n, ell –com ens ha passat a tots i com 
us passarà a vosaltres- ha d’acceptar que el 
temps no és immòbil, i que tard o d’hora hem 
d’integrar-nos al món dels adults i que no podem 
ser adolescents per sempre més. 
Creieu-me: poques novel·les han reflectit tan bé 
les sensacions i els pensaments d’una persona 
de la vostra edat. Animeu-vos a llegir-la. 

 
 

TRASPÀS DE DUES ACTRIUS EMINENTS 
 
Als darrers mesos han mort dues actrius del 
període clàssic del cinema de Hollywood. A la 
biblioteca trobareu uns quants DVDs d’algunes 
de les seves pel·lícules, però voldria dir-vos un 
parell de coses sobre elles. 

Jennifer Jones va assolir el 
que tot actor somia: guanyar 
l’Oscar pel seu primer paper 
protagonista. Això va 
succeir l’any 1944, quan la 
Jennifer va rebre el premi 
per la seva interpretació de 
Bernadette Soubirous (una 
noia pastora a qui se 
l’apareixia la Verge i que fou 

canonitzada) a la pel·lícula La canción de 
Bernadette. El productor David O. Selznick (que 
havia estat el productor de la pel·lícula amb més 
entrades venudes de tota la història del cinema: 
Lo que el viento se llevó) es va fixar en ella (i 
tant que es va fixar: va esposar-la!) i la va fer 
protagonista d’un western molt famós i una mica 
esbojarrat (al final, els dos amants es maten 
entre ells en un tiroteig i agonitzen abraçats 
mentre es declaren el seu amor) titulat Duelo al 
sol, d’una història d’amor plena de fantasia 
(Jennie)  i d’una pel·lícula romàntica ambientada 
a la Xina (i ella feia de euroasiàtica!) que a 
Espanya es va titular La colina del adiós, però 
que en anglès duia l’ensucrat títol de Love Is a 
Many-Splendored Thing (no cal que us ho 
tradueixi). La cançó va guanyar l’Oscar d’aquell 
any; podeu sentir-la si escriviu al Youtube el títol 

original en anglès: us adonareu de com han 
canviat els gustos musicals en els darrers 
cinquanta-cinc anys. 
Desprès de la mort del seu marit al 1965, va 
pràcticament abandonar el cinema i només va 
fer aparicions esporàdiques, essent El coloso en 
llamas, una pel·lícula de 1974, la seva darrera 
aparició en una pel·lícula de Hollywood. 

Jean Simmons va ser un 
dels rostres més bells que 
mai han aparegut en una 
pantalla. Amb només setze 
anys va interpretar el paper 
d’Estella en la magnífica 
adaptació que el gran 
director David Lean va fer de 
la novel·la de Dickens Great 

Expectations (i que a Espanya, per no variar, va 
dur l’absurd títol de Cadenas rotas). Aquest 
paper –potser el nom fou profètic- la va convertir 
en una veritable estrella del cinema. Encara 
adolescent va participar en grans produccions 
angleses (César y Cleopatra), en veritables 
obres mestres (Narciso negro) i amb només 
dinou anys va ser nominada a l’Oscar pel seu 
paper d’Ofèlia al Hamlet que va dirigir i 
protagonitzar Laurence Olivier. Als anys 50 va 
participar en un munt de pel·lícules destacables: 
Cara de ángel (una cinta dirigida per Otto 
Preminger on ella –la “cara de ángel” del títol- 
demostra tenir una ment recargolada i criminal; 
La túnica sagrada, la primera pel·lícula rodada 
en CinemaScope, és a dir, en pantalla ampla; 
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Sinhué, el egipcio, ambientada a l’antic Egipte 
del segle XIV abans de Crist; Ellos y ellas, un 
musical on es pot veure i sentir Marlon Barndo 
cantant; Horizontes de grandeza, un magnífic 
western dirigit per William Wyler o a El fuego y 
la palabra, un excel·lent drama dirigir per qui 
aleshores era el seu marit, Richard Brooks. 
Malauradament, Jeanne Simmons, a partir dels 
anys seixanta, va interpretar pocs papers al 
cinema, generalment curts i sovint en pel·lícules 

no massa memorables. I als darrers anys de la 
seva vida pràcticament només feia breus 
aparicions a programes televisius. Quina 
llàstima! 
Però a les prestatgeries de la biblioteca podeu 
trobar en DVD algunes de les seves grans 
interpretacions en pel·lícules inoblidables. 
 
 

 
CINEMA I ESPORT PODEN FER UNA BONA PARELLA 

PARLEM DE RUGBI... I DE CINEMA 
   

Mai no n’havíem tractat d’esports en aquest 
butlletí. Així doncs, aprofitarem un centenari i 
una pel·lícula per parlar-vos d’un dels més 
populars a bona part del món, però poc conegut 
a casa nostra; malgrat que al poble veí de 
Viladecans, a Sant Boi de Llobregat, juga l’equip 
de rugbi més antic de Catalunya i d’Espanya, la 
Unió Esportiva Santboiana, fundada l’any 1921. 
Fixeu-vos-hi bé quan aneu per la carretera en 
una rotonda que està a Sant Boi: veureu la 
campana, que és l’escut de la ciutat, i a sota un 
text que diu: “Sant Boi, bressol del rugbi”. 
Parlem una mica d’aquest esport.  
Ara fa cent anys, el dia 1 de gener de 1910, va 
tenir lloc el primer partit del “Torneig de les Cinc 
Nacions” de rugbi. Fins aleshores  només hi 
participaven els quatre equips de les Illes 
Britàniques (Anglaterra, Escòcia, Gal·les i 
Irlanda), però aquell any va afergir-s’hi per 
primer cop França a la competició. Noranta anys 
desprès, l’any 2000, va començar a participar 
també Itàlia, convertint-se doncs en el “Torneig 
de les Sis Nacions”, que des del 1996 otorga al 
país que el guanya el títol oficial de “Campió de 
Europa”. 
Una de les curiositats del rugbi és 
que fins fa ben poc no existien 
campionats com a d’altres esports 
perquè sempre ha tingut una 
filosofia una mica especial: ha 
intentat perllongar l’amateurisme 
dels jugadors fins al màxim i 
potenciar el plaer del joc i l’esport 
més que la competitivitat i la 
humiliació del contrari. De fet, fins el 1996 els 
títols del avui anomenat “Torneig de les Sis 
Nacions” eren purament honorífics. Guanyar tots 
els altres països otorga el “Grand Slam” i l’equip 
britànic que venç els altres tres de les illes 
guanya “La Triple Corona”. No es lliuren ni 
copes ni trofeus als vencedors. Ara bé, qui perd 
tots els partits sí que en guanya un: la Wooden 
Spoon; és a dir, la “Cullera de fusta”. I una altra 
cosa curiosa: els partits de rugbi sempre tenen 
un “tercer temps”. En què consisteix això? En 
què els jugadors de tots dos equips, un cop 
acabats els vuitanta minuts de joc, es reuneixen 
per menjar plegats o com a mínim, els més 
modestos, a prendre unes cerveses a algun pub 
proper; i sovint també s’afegeix gent del públic 
assistent per comentar el partit. Us imagineu els 
jugadors del Barça i el Real Madrid (i encara 
més difícil: els aficionats d’aquests equips) 

anant a sopar junts o a prendre unes cerveses 
de “bon rotllo”?  No? Doncs jo tampoc. I penso 
que aquest costum és una de les grandeses del 
rugbi que tant de bo no desaparegui. 
Però en la societat actual pretendre que uns 
jugadors d’elit siguin totalment amateurs, que 
visquin de la seva feina i que no cobrin per jugar 
amb els seus clubs i els seus països és una 
utopia absurda. Avui en dia ja són del tot 
professionals i els millors cobren sous 
equivalents als de les grans figures del futbol 
(parlem dels països on el rugbi aixeca passions, 
no pas d’Espanya). Així doncs, l’any 1987 va 
tenir lloc la primera edició de la “Copa del Món” 
a Austràlia i Nova Zelanda, que, com la de 
futbol, se celebra cada quatre anys. La tercera 
edició va ser a Sudàfrica, un país on el rugbi 
sempre havia estat l’esport de la minoria blanca 
que gobernava, mentre que l’esport dels negres 
era el futbol. Sudàfrica acabava de posar fi a 
l’apartheid, un sistema cruel de segregació 
racial, i finalment tenia un president negre 
escollit democràticament, Nelson Mandela. 
Mandela, premi Nobel de la Pau al 1993, va 
voler reconciliar els dos grups ètnics del seu 

país i ho va fer mitjançant l’esport: 
creant una il·lusió colectiva de tots 
els ciutadants, blancs i negres, 
envers la selecció nacional 
sudafricana a la Copa del Món de 
1995. I això és el que reflecteix la 
darrera pel·lícula del gran director 
Clint Eastwood que ha arribat als 
nostres cinemes. Es titola Invictus i 

és força recomanable. A més, com a valor 
afegit, podreu gaudir de les magnífiques  
actuacions de Morgan Freeman (en el paper de 
Mandela) i de Matt Damon (com el capità de la 
selecció, François Pinard), tots dos nominats a 
l’Oscar d’enguany. A aquesta adreça teniu el 
tràiler en espanyol: 
http://www.filmaffinity.com/es/evideos.php?movi
e_id=584053 
(o escrivint “Invictus español” al buscador de 
youtube). 
Com sabeu, aquest estiu és la fase final de la 
Copa del Món de futbol (el que abans era 
“l’esport dels negres”) la que tindrà lloc a 
Sudàfrica. Segurament, i en bona part gràcies al 
que va aconseguir Mandela l’any 1995, també 
tots els ciutadans d’aquest país, 
independentment del color de la seva pell, 
donaran suport a la seva selecció 
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Nota: Aquells que disposeu del canal de televisió per satèlit Sportmania podeu veure els partits del Torneig de les Sis 
Nacions d’enguany (acaba el 20 de març). 
 
 
 

SENSE SORTIR DE VILADECANS  
CARMEN DE BIZET, A L’ÀTRIUM 

 
Com sabeu per les classes 
de literatura, els escriptors 
romàntics europeus eren 
proclius a situar les seves 
obres en llocs llunyans. Però 
potser el que us sobtarà és 
que, per a molts d’ells, 
Espanya fos aleshores un 
indret tan exòtic com Aràbia 
o Pèrsia.  

Particularment, els nostres veïns francesos 
(Chateaubriand o Victor Hugo, entre d’altres) 
ambientaren al nostre país algunes de les seves 
obres; però, de totes elles, la que va tenir més 
ressò va ser la novel·la breu Carmen, de 
Prosper Merimée, publicada al 1845. 
Sabeu el que s’entén per “espanyolada”? Doncs 
una obra que tracta els tòpics que hom associa 
a un país que no coniex bé, en aquest cas 
Espanya. És a dir, Andalusia com a sinècdoque 
(no us han explicat mai a classe què vol dir 
aquest mot? Pregunteu-ho als professors de 
llengües) del conjunt de la nació, però una 
Andalusia d’allò que en castellà es diu “de 
pandereta”. És a dir: dones de sang calenta, 
homes gelosos, toreros, gitanos, bandolers a 
Sierra Morena, tavernes on es beu mançanilla 
(que no és el mateix que la camamilla) i balls 
flamencs a tothora. De tot això i molt més tracta 
l’obra de Merimée (qui per cert, malgrat aquest 
conjunt de tòpics, sí coneixia Espanya molt bé), 
que va tenir un èxit excepcional arreu. 
Trenta anys desprès de la publicació de 
Carmen, es va estrenar l’òpera de Georges 
Bizet basada en ella. L’estrena va ser un fracàs. 
Bizet va caure en una profunda depresió i va 
morir pocs mesos després: tenia només trenta-
sis anys. No va poder, doncs, gaudir de l’inmens 
èxit posterior de la seva obra mestra, encara 
avui una de les més representades i 
enregistrades de tota la història del gènere. Quin  
 
 

 
 
és el motiu d’aquesta fama? Potser és perquè 
conté alguns moments veritablement  
prodigiosos tot combinant bellesa i instants 
dramàtics i, sobretot, perquè la música 
aconsegueix que ens oblidemen d’un argument 
tòpic i que el nostre cor bategui juntament amb 
les tensions dels seus protagonistes. 
L’obra té fragments que tots hem escoltat 
alguna vegada. Tant de bo us animéssiu a 
sentir-la sencera i en directe, perquè són òperes 
com aquesta les que poden fer-vos despertar 
l’interès per un gènere musical sovint associat 
injustament a cert tipus d’elitisme tant social 
com intel·lectual. I no és pas així. Quan es va 
estrenar Carmen va ser un èxit popular i tothom 
cantussejava les melodies més enganxoses i els 
fragments més coneguts de l’obra. 
Aquí teniu unes adreces al Youtube per poder 
sentir-los. 
-L’obertura: 
http://www.youtube.com/watch?v=PQI5LtRtrb0 
(paraules clau al Youtube: Carmen ouverture) 
-L’Havanera del primer acte, interpretada per la 
mezzosporano Agnes Baltsa: 
http://www.youtube.com/watch?v=xlGTz0pSLS8 
(paraules clau al Youtube: “Habanera Baltsa”) 
-Carmen cita Don José a la taverna del seu amic 
(Carmen és Maria Ewing): 
http://www.youtube.com/watch?v=_tJuY-QzZLk 
(paraules clau al Youtube: Carmen Ewing 
Pastia) 
-La cançó del “toreador” del segon acte, pel 
baríton Ruggero Raimondi: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ygqq7Yt2Vbo 
(paraules clau al Youtube: Carmen Raimondi 
Paris) 
-El preludi de l’acte III 
http://www.youtube.com/watch?v=YPjZVVUZh1c 
(paraules clau al Youtube: Carmen prelude act 
III) 
 
El 5 de març a l’Àtrium, a les 9 de la nit. 

 
 
 
 
 
 
 

 


