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EL LLIBRE DEL MES A LA BIBLIOTECA 
EL CAMINO, DE MIGUEL DELIBES 

 
El passat 12 de març va morir Miguel 
Delibes, un dels novel·listes més importants 
en llengua espanyola de la segona meitat 
del segle XX,  i des del butlletí de la 
biblioteca volem recordar-lo i aprofitar per a 
recomanar-vos els seus llibres i una de les 
seves obres en particular. 
Nascut a Valladolid l’any 1920, aquest 
membre de la Real Academia de la Lengua 
ha estat el gran cronista de la vida, els 
homes i, sobretot, la terra de Castella dels 
últims seixanta anys. Molt aficionat a la 
pesca i a la caça, enamorat dels paisatges 
de la seva regió, ens els descriu de manera 
vívida i exacta, referint-se a cada arbre, 
matoll, flor, ocell, peix, vent, color del cel o 
oscil·lació del terreny amb els noms 
escaients i correctes, aquest noms que la 
gent de ciutat (i em temo també que gran 
part de les noves generacions de gent de 
camp) hem oblidat o mai vam arribar a 
aprendre. 
Diverses novel·les de Delibes són 
veritables clàssics moderns de la literatura i 
potser un any de la vostra 
estada en aquest centre els 
professors de llengua 
espanyola us faran llegir-ne 
alguna, però mentrestant us 
recomanem una d’elles perquè 
aneu fent boca. 
La tercera novel·la de Delibes 
es va publicar l’any 1950 i es 
titula El camino. Gairebé tota 
ella és un flashback; és a dir, 
un personatge –en aquest cas 
és el protagonista, Daniel el 
Mochuelo, un nen d’onze 
anys- recorda temps passats. 
Ens trobem a la darrera nit de 
Daniel al poble; pel matí un 
autobús se´l durà a la ciutat en 

l’institut de la qual estudiarà el batxillerat 
(en aquella època s’anomenava “batxillerat 
elemental” a allò que avui en diem “ESO”), 
però Daniel no pot dormir: està inquiet i 
nerviós. I rememora el que ha estat la seva 
vida al poble. 
Així coneixerem els dos grans amics de 
Daniel, el Roque i el Germán, i les 
entremaliadures que fan els tres, i alhora 
les converses que mantenen tot 
preguntant-se per qüestions de la vida que 
ells encara no entenen. I els altres 
habitants del poble: Paco, el ferrer; Don 
José, el mossèn; Ramón, l’apotecari, i 
també Las Guindillas, Quino, Sara, 
Mariuca-uca, el mestre, els pares de Daniel 
i molts més. 
No us explicaré les diverses històries que 
apareixen al llibre, perquè espero que us el 
llegiu; moltes són curioses i divertides; 
altres, un pèl tristes; però totes elles són 
commovedores i entenem perfectement 
com veu les coses el protagonista perquè 
tots nosaltres, fa poc o fa molt de temps, 

també vam tenir onze anys. 
El camino és una nostàlgica 
novel·la realista mitjançant la 
qual podem aprendre que mai 
sabem valorar el que tenim fins 
el dia que ho perdem, i que 
advertim l’encís i la fascinació 
del temps viscut quan aquest ja 
se’ns ha escapat. Delibes tenia 
trenta anys quan va publicar 
aquesta obra, però va evocar 
de manera magistral no 
únicament la seva infantesa a 
Castella, sinó els sentiments, 
les vivències i les inquietuds de 
tots els nens d’aquesta edat a 
qualsevol lloc i a qualsevol 
època
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ANIVERSARIS I EXPOSICIONS A LA BIBLIOTECA 
II CENTENARI DE FRÉDÉRIC CHOPIN 

 
Com tants altres compositors dels qui us 
hem anat parlant en aquests butlletins, 
Chopin també va ser un nen prodigi. De fet, 
es diu que va aprendre a tocar el piano 
abans que a llegir i a escriure; i les seves 
primeres composicions, dues poloneses, 
les va compondre quan només tenia set 
anys d’edat. 
Si vau veure el cartell que es trobava a la 
finestra de la biblioteca, advertiríeu que 
posava “compositor polonès”; però Chopin 
no és pas un cognom d’aquell país (el seu 
pare era francès) i el nostre compositor va 
abandonar Polònia quan tenia vint anys per 
establir-se a París i mai no va tornar a la 
seva pàtria. Però, curiosament, ell sempre 
es va sentir totalment polonès, estimava el 
seu país en un moment en què aquest, 
malmès per les guerres, vivia uns dels 
moments més convulsos (la història de 
Polònia, de fet, ha conegut 
pocs moments de 
tranquil·litat). Moltes de les 
seves composicions evoquen 
la música de la seva terra: les 
seves masurques reflecteixen 
els ritmes i melodies del 
folklore polonès i les 
poloneses estan marcades 
per l'esperit heroic de la seva 
pàtria. Malgrat que ell sempre 
es va delir per tornar-hi, mai 
ho va aconseguir. Bé, no del tot; permeteu-
me explicar-vos una anècdota un pèl 
macabra: tot i que Chopin està sepultat en 
el cementiri del Père-Lachaise a París, el 
seu cor va ser extret del cadàver i enviat al 
seu país natal, on està enterrat en un pilar 
de l'església de la Santa Creu a Varsòvia. 
Tota la producció musical de Chopin està 
escrita per a piano. Algunes obres de 
joventut són per a piano i orquestra, per a 
piano i veu o per a piano i violoncel; però 
des que va abandonar el seu país; és a dir, 
tota la seva producció de maduresa, està 
composta per a piano sol, instrument del 
qual era un veritable virtuós. Algunes de les 
seves obres, com les dues col·lecions 
d’estudis que va compondre (els opus 10 i 
25, de dotze peces cadascuna d’elles) 
tracten determinats problemes d’execució i 
van ser escrites per a perfeccionar la 
tècnica dels instrumentistes. Oi que això 

sona com molt acadèmic i a peces 
feixugues per a aquells que no som experts 
en el tema? Doncs si penseu d’aquesta 
manera, esteu ben equivocats. Sentiu, per 
exemple, el famós Estudi Op.10 nº3, 
conegut popularment amb el nom francès 
de “Tristesse” i comproveu com Chopin era 
capaç de combinar tècnica i bellesa: 
http://www.youtube.com/watch?v=rcDb8-
aX26U&translated=1 
(paraules clau al Youtube: “Chopin 
Tristesse Pollini”) 
Quan els professors de literatura us parlem 
dels romàntics i us diem que es 
caracteritzen pel seu esperit turmentat, pel 
seu interès pels persontatges marginals, 
pel seu gust pels ambients nocturns, agitats 
i fins i tot macabres, us sobta bastant. 
Vosaltres associeu “romanticisme” –com 
acostuma a fer gairebé tothom- a coses 

com l’amor, la tendresa, els 
sospirs i la idealització de 
l’ésser estimat. Chopin és la 
prova evident de què tots dos 
conceptes no són pas 
antagònics: a la seves 
composicions trobareu la 
delicadesa i la fúria, la 
contenció i l’esclat de còlera, 
la confidència i la proclama. 
Us deixo uns quants enllaços 
al Youtube per tal de què 

pogueu sentir la seva música; totes les 
peces estan interpretades pel gran pianista 
–polonès, com Chopin- Arthur Rubinstein. 
A la biblioteca teniu a l’abast uns quants 
CDs amb la seves obres. No dubteu a 
demanar-ne algun si esteu interessats en la 
seva música. 
Un vals: 
http://www.youtube.com/watch?v=2WpDH5
zbhIk 
(paraules clau: “Chopin vals Op.64 
Rubinstein”) 
Una polonesa: 
http://www.youtube.com/watch?v=MxxDKL
W5GWY 
(paraules clau: “polonaise heroica”) 
I un nocturn: 
http://www.youtube.com/watch?v=YGRO05
WcNDk 
(paraules clau: “Chopin Nocturne Op.9 
No.2”) 

 



 3 

 
CENTENARI D’AKIRA KUROSAWA 

 
Els espectadors occidentals coneixem molt 
més cinema de Kurosawa del que pensem:  
Los siete magníficos, Bichos (ambdues 
basades en Los siete samuráis); La guerra 
de las galaxias (amb un esquema 
argumental molt semblant al de La fortaleza 
escondida) o Por un puñado de dólares 
(que és un trasllat al western de Yojimbo/El 
mercenario) són alguns dels títols més 
coneguts que van tenir com a font 
d’inspiració les seves pel·lícules. 
El passat 23 de març es va complir el 
primer centenari del naixement del cineasta 
que obrí les portes dels seu país al món 
occidental; un món que, després de la 
Segona Guerra Mundial, encara odiava al 
país nipó. I va ser ell qui mostrà el cinema 
japonès amb Rashomon, que va guanyar el 
lleó d’or al festival de Venècia de 1951 i un 
òscar honorífic aquell mateix any (el premi 
a la millor pel·lícula de parla no anglesa no 
es va instituir fins 1957).  
Kurosawa descendia de 
samurais. Son pare era 
militar i d’ell va heretar la 
seva passió pels guerrers i 
les batalles, que reflectí 
tantes vegades en les 
seves obres. Però, com 
d’altres genis, el seu estil 
romangué incomprès molt 
de temps. Malgrat que els 
seus compatriotes el 
titllaven de “massa 
occidental” i el van rebutjar durant anys, 
Kurosawa estava profundament influït per 
la història del seu país; el seu cinema era 
eminentment localista, però la crítica 
nipona i els productors deien que estava 
destinat al públic estranger i que estava 
plagat de tòpics sobre el Japó. No obstant 
això, els seus arguments tendeixen a 
tractar temes universals: la solitud, la mort, 
la revenja i la por apareixen en drames 
inspirats, en moltes ocasions, en autors 
estrangers. Ran, Los canallas duermen en 
paz  i Trono de sangre es basen en 
tragèdies de Shakespeare; El idiota i Los 
bajos fondos, en les obres homònimes de 
Dostoievski i Gorki, i Vivir té com a punt de 
partença La mort d’Ivan Illich, de Tolstoi. En 
la majoria d’elles va treballar amb el seu 
actor fetitxe, el grandíssim intèrpret Toshiro 
Mifune. 
Però, si bé és cert que Kurosawa tendia a 
crear històries magnífiques i profundament 
humanes, la veritable obsessió del seu 

cinema radicava en un únic fet: conservar 
el seu estatus d’autor; segurament d’això 
prové el seu estil tan personal i depurat. La 
seva tècnica cinematogràfica era única i 
l’estètica de les pel·lícules, inigualable; i en 
la seva narrativa hi ha una constant: l’ús 
dels elements meteorològics: la forta pluja 
és present al començament de Rashomon i 
al final de Los siete samuráis, la calor és 
tan essencial a El perro rabioso i el vent a 
Yojimbo/El mercenario com la neu a Vivir o 
la boira a Trono de sangre. I va ser aquesta 
obsessió per l’autoria de les seves obres la 
que el va dur a la desgràcia i gairebé a la 
mort.  
Després de molts anys discutint amb 
productors, veient com aquests s’immiscien 
en les seves pel·lícules i les retallaven, 
l’any 1970 va presentar Dodes’ka-den en 
un muntatge definitiu de 244 minuts; 
evidentment la productora es va negar a 
exhibir aquest títol amb aquesta durada i va 

reduir-lo a 128 minuts 
sense el consentiment del 
director. La pel·lícula, així 
presentada, va ser un 
fracàs de crítica i públic i 
Kurosawa  
-un home taciturn, 
depressiu, alcohòlic, 
perfeccionista i tossut- va 
pensar que ja n’hi havia 
prou i es va intentar 
suïcidar. Això va esgotar el 

seu crèdit al Japó i ningú l’oferí la direcció 
de cap obra nova al seu país. Van passar 
cinc anys fins que el 1975 el van reclamar 
des de la Unió Soviètica per a dirigir el que 
va ser un dels seus títols més memorables, 
Dersu Uzala, amb el qual va guanyar el seu 
segon òscar. Després van ser George 
Lucas (sí, el director de La guerra de las 
galaxias) i Francis Ford Coppola els que 
van produir-li Kagemusha, la sombra del 
guerrero i Martin Scorsese li va finançar 
Los sueños de Akira Kurosawa, on fins i tot 
el famós director nord-americà apareixia 
fent de Vincent Van Gogh. L’any 1985 el 
productor francès Serge Silberman va 
aconseguir reunir els diners per a la que 
seria la pel·lícula més cara del cinema 
japonès, Ran, possiblement l’última obra 
mestra del nostre realitzador. Ran va estar 
nominada per a quatre òscars, incloent-hi 
una nominació com millor director; però no 
estava nominada a “millor pel·lícula de 
parla no anglesa”. Per què? Doncs perquè 
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l’acadèmia de cinema japonesà no va voler 
presentar-la com a representant del seu 
país. Kurosawa seguia menyspreat, 
subestimat i menystingut a la seva pàtria. 
L’home que havia obert als mercats 
occidentals el cinema fins aleshores ignorat 
d’un país odiat, l’autor d’un bon grapat 
d’obres mestres i d’alguns dels títols 
cabdals de la història seguia rebutjat en el 
seu país. I lamentablement així va seguir 
fins el dia de la seva mort l’any 1998. 
 
Nota: Espanya és de vegades també un 
país força estrany. Quan als fòrums 
d’Internet més seriosos arreu del món els 

aficionats al cinema es lamenten dels pocs 
títols dirigits per Kurosawa que es poden 
trobar en format DVD o Blu-ray als seu 
països (i parlem de llocs com França, 
Anglaterra o Estats Units, on la quantitat de 
pel·lícules disponibles es aclaparadora si la 
comparem amb el mercat espanyol), a la 
biblioteca podeu trobar la filmografia 
completa d’Akira Kurosawa. Sí, encara que 
sembli estrany, els trenta títols que va 
dirigir aquest grandíssim director japonès 
s’han editat a Espanya i estàn al vostre 
abast. Per què no aprofiteu aquest privilegi 
i veieu algunes d’aquestes obres mestres? 

 
 
L’ART NO ÉS NECESSÀRIAMENT UNA COSA AVORRIDA 

QUATRE EXPOSICIONS AL VOLTANT DE LA RAMBLA 

 
Ningú no pot discutir que la Rambla de 
Barcelona és el passeig emblemàtic de la 
capital catalana i un dels carrers més 
famosos del món. Malauradament, avui en 
dia pocs barcelonins gosen ramblejar per 
aquesta artèria urbana plena de carteristes 
i lladregots durant el dia i de venedors 
il·legals de llaunes de cervesa, tabolaires 
forans fent soroll i prostitutes que 
avassallen els vianants per la nit. Sí, la 
Rambla va conèixer temps millors, sens 
dubte, i això és el que reflecteix una sèrie 
d’exposicions de les quals voldria parlar-
vos. 
A l’Arxiu fotogràfic de 
Barcelona (Plaça Pons i 
Clerch, 2, 2ª planta) trobareu 
l’exposició Frederic Ballell. La 
Rambla 1907-1908. La mostra 
està organitzada tot seguint el 
recorregut de la Rambla, des 
de la Plaça Catalunya fins el 
mar, i ens permet contemplar 
la quotidianitat del carrer ara fa cent anys, 
amb una sèrie d’estampes curioses i 
costumistes captades per qui va ser un dels 
principals exponents de la primera 
generació de fotoperiodistes. (Fins al 22 de 
maig, entrada gratuïta) 
Al Palau de la Virreina (és a dir, a la 
mateixa Rambla) hi ha tres exposicions 
més sobre aquest carrer. Una d’elles, 
Ocaña 1973-1983, ens evoca un 

personatge avui en dia una mica oblidat, un 
artista molt particular (un pintor sevillà que 
es passejava per la Rambla travestit), 
figura rellevant d’aquell món cultural ric, 
divers i un pèl estrafolari que va sorgir 
després de la mort de Franco i sobre qui el 
director català Ventura Pons va fer un 
documental l’any 1978. La segona, 
Barcelona en blanc i negre, és un recull 
d’imatges de l’arxiu del fotògraf Xavier 
Miserachs que ens mostra com era la 
Rambla als anys 60 del segle passat i els 
personatges curiosos que hi passejaven, 

vivien i treballaven. La darrera 
exposició és la més important i 
interessant: Guia secreta de la 
Rambla: Instantànies del 
carrer, que presenta més de 
260 fotografies d'un total de 43 
artistes, que cobreix 
pràcticament tot el segle XX i 
arriba fins als nostres dies. 
Aquesta exposició funciona 

com un gran mosaic de detalls precisos i 
reveladors, una suma de visions parcials 
que permet a l’espectador construir la seva 
pròpia visió de l’univers de la Rambla al 
llarg de més de cent anys d’història.  
Les exposicions al Palau de la Virreina (La 
Rambla, 99) són també gratuïtes. Fins al 24 
de maig. 

 

 

 


