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Un regal té la capacitat de fer explí-

cit allò que no gosem expressar 

amb les paraules, entre d’altres co-

ses. Denota que ens importa l’altre i 

que hem procurat fer-lo feliç esfor-

çant-nos en conèixer els seus gus-

tos, invertint el nostre temps i les 

nostres energies per desplaçar-nos 

a alguna banda, per triar l’obsequi  

personalment i embolicar-lo d’una 

manera vistosa i plaent; i, si molt 

convé, haurem redactat una bona 

dedicatòria. A través de tot obsequi,  

doncs, volem fer veure a l’altra per-

sona que no ens és indiferent, tot el 

contrari, que ens importa molt, per 

això mateix, un regal no és una cosa 

gens anodina.  

Un obsequi pot encarnar tot de 

facetes simbòliques segons el con-

text i ser entès com una recompen-

sa, com un gest d’agraïment, com 

una penyora que enforteix lligams o 

com un reforç destinat a alimentar 

l’autoestima de qui el rep.  

Hi ha regals màgics, immaterials i 

sorprenents capaços de transportar

-nos a una altra dimensió, o a explo-

rar facetes inèdites de nosaltres 

mateixos. Històries com El regalo, 

d’Eloy Moreno, o La caja de Navidad 

de Richard Paul Evans, ajuden els 

protagonistes a entendre’ns millor i 

a donar sentit a moltes celebraci-

ons.  

El conte de la Blancaneus, per con-

tra, ens demostra que un obsequi 

pot tenir una aparença in-

nòcua i, en canvi, esdevenir 

un instrument de manipula-

ció o de destrucció, en 

funció de les intencions 

ocultes de qui el dóna.  

 
NOVA GUIA!     

ESTELS QUE S’HAN APAGAT 2019 
 

   Podeu consultar els números anteriors a : 

    https://bibliomil.wordpress.com/

publicacions/ 

Tenir un “detall” amb algú pot conver-

tir-se en tot un maldecap a la llarga o a 

la curta. Medea d’Eurípides o el film 

Gremlins, per exemple, són la mostra 

evident que alguns regals poden estar 

emmetzinats fins i tot en sentit literal! 

A més, un regal pot situar qualsevol en 

un mal pas i posar-lo en evidència, com 

és el cas de la pobra Desdèmona de 

l’Otel·lo shakespearià.  

Acceptar un obsequi pot posar algú en 

un compromís quan comporta una 

obligació com a contrapartida o fa re-

caure sobre qui l’accepta la ignominiosa 

sospita de ser corrupte o deslleial. I a 

l’inrevés, si és molt esperat, però no 

arriba mai, un obsequi pot esdevenir el 

detonant d’una gran crisi familiar. Ho 

il·lustren històries com, per exemple, 

Arthur Christmas : operación regalo o el 

film Love Actually, en els quals la desídia 

o l’oblit es converteixen en una font de 

tensions, i de secrets dolorosos, al 

voltant dels regals. 

I és que un obsequi mai no pot substi-

tuir el temps, l’afecte, o la companyia 

que podem oferir als altres.  

El regal, de Cecelia Ahern, ens demos-

tra que el millor obsequi del món és 

allò que tenen de bo els qui són més a 

prop, perquè, en un mo-

ment donat, pot acabar 

revertint també en nosal-

tres.  

https://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(regalo%20moreno)&searchscope=171&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=La+Caja+de+Navidad&searchscope=34&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xblancanieves&searchscope=34&SORT=DZ/Xblancanieves&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=blancanieves/1%2C14%2C14%2CB/frameset&FF=Xblancanieves&searchscope=34&SORT=DZ&8%2C8%2C
https://bibliomil.wordpress.com/publicacions/
https://bibliomil.wordpress.com/publicacions/
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=medea+euripides&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xmedea%26SORT%3DAZ
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xgremlins&searchscope=34&SORT=AZ/Xgremlins&searchscope=34&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=gremlins/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xgremlins&searchscope=34&SORT=AZ&1%2C1%2C
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=otel%C2%B7lo+shakespeare&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(Arthur%20Christmas)&searchscope=34&SORT=AX//NASvdi/PerfilsVDATreball$/breulm/Documents/Nueva%20carpeta
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Love+Actually&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=regal+ahern&searchscope=34&submit=Cercar


 

 

GOLAFRES 
I  

SIBARITES 

Una taula ben parada convida qualsevol a picar alguna cosa. Quan el menjar entra pels ulls, és difícil no 

caure en la temptació de fer una queixalada, una mossadeta o un tastet. I si un (o una) és una mica curi-

ós, o tot un sibarita, i es dóna la circumstància, a més, que es troba davant  per davant d’una delicatessen 

o d’una llaminadura exquisida , no costa gens d’endevinar que, tard o d’hora, optarà per caure en la 

temptació, especialment ara en què, allò que ja fa temps alguns en deien la gola, avui en dia, ha deixat de 

ser vist com una inclinació pecaminosa.  

De personatges gourmands i endrapaires el còmic, la literatura i el cinema en són plens. Vatel, Gargan-

tua i Pantagruel, de François Rabelais, Plácido o Viridiana, són títols que ens permeten abordar el tema 

des de perspectives diferents.  

Algunes històries ens mostren fins a quin punt l’arquetipus del golafre ens remet a algú que sol perdre 

el món de vista al voltant d’una safata ben atapeïda d’aliments. En certs casos, aquesta predisposició pot 

comportar conseqüències dramàtiques o tràgiques. En clau irònica, per exemple, algunes obres ens 

mostren fins a quin punt un festí pot apropar qualsevol a les portes del cel i, a la inversa, fer perdre la 

dignitat quan algú passa gana habitualment.  

Qui mai no va perdre el món de vista davant d’un plat ben curull va ser en Pepe Carvalho, el famós de-

tectiu de Ricardo Vázquez Montalbán que, tot i estar ben tip, era incapaç de perdre el flaire d’un crim 

fins arribar a resoldre’l.  

De l’alegria infantil d’en Carpanta al protagonista garratibat de El guateque, un munt de personatges més 

s’han definit per la manera de comportar-se a taula.  

Hi ha comensals desagraïts que no saben apreciar una exquisidesa per raons diverses : per orgull, per 

prejudici, per massa primmirats o per llepafils.  

Associades al plaer, les llaminadures també s’han estigmatitzat en algunes històries com Chocolat o El festí 

de Babette, uns films que ens apropen a una mentalitat inflexible i eixorca, que relaciona el menjar amb 

les temptacions i ens fan reflexionar sobre la feblesa humana.  

La vida d’alguns personatges ha quedat marcada per la ingesta d’algun plat suculent i en una biblioteca 

ben nodrida no ens costaria gaire ensopegar-nos ben aviat amb l’hedonisme murri de Falstaff, present a 

Les alegres comares de Windsor, de William Sakespeare; amb el golafre de Sancho Panza a Don Quijote de la 

Mancha, de Miguel de Cervantes;  o amb l’insadollable fam del nostre estimat Obèlix.  

Alerta, però, perquè l’afany de menjar pot ocultar el desig de transcendir o esdevenir la via d’escapament 

davant d’un existència insuportable o morbosa. Així semblen actuar almenys els protagonistes de La gran-

de Bouffe o de El club de los gourmets, de Junichiro Tanizaki. Però la fal·lera de seure a taula també pot 

donar peu a situacions delirants iabsurdes, com s’esdevé a El discreto encanto de la burguesía, tot i que, 

paradoxalment, l’acte de menjar només sigui un pretext per criticar el comportament de determinats 

estaments.  

Finalment, com planteja el film Comer, beber y amar, una taula ben parada també pot convertir-se en un 

terreny clos on entren en lliça diferents maneres de viure o d’entendre el món.  

Esperem que totes aquestes històries us hagin obert les ganes de llegir força. Aneu ben servits, si veniu a 

la biblioteca. Bones festes, no us empatxeu i molt bon profit!  

 

http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/X(vatel)&searchscope=171&SORT=AX/X(vatel)&searchscope=171&SORT=AX&SUBKEY=(vatel)/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=X(vatel)&searchscope=171&SORT=AX&3%2C3%2C
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/?searchtype=X&searcharg=gargantua+pantagruel&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xgargantua+pantagruel%26SORT%3DD
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/?searchtype=X&searcharg=gargantua+pantagruel&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xgargantua+pantagruel%26SORT%3DD
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xplacido&searchscope=34&SORT=D/Xplacido&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=placido/1%2C39%2C39%2CB/frameset&FF=Xplacido&searchscope=34&SORT=D&1%2C1%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xviridiana&searchscope=34&SORT=D/Xviridiana&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=viridiana/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xviridiana&searchscope=34&SORT=D&1%2C1%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=a&searcharg=vazquez+montalban&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xvazquez+montalban%26SORT%3DDZ
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=CARPANTA&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/XGUATEQUE&searchscope=34&SORT=D/XGUATEQUE&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=GUATEQUE/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XGUATEQUE&searchscope=34&SORT=D&2%2C2%2C
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Chocolat+&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=FESTI+BaBette&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=XFESTIN+BaBette%26SORT%3DDZ
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=FESTI+BaBette&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=XFESTIN+BaBette%26SORT%3DDZ
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=alegres+comares+windsor&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xfalstaff%26SORT%3DD
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=quijote+cervantes&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xquixot+cervantes%26SORT%3DD
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=quijote+cervantes&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xquixot+cervantes%26SORT%3DD
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/tasterix/tasterix/1%2C106%2C191%2CB/frameset&FF=tasterix&1%2C1%2C/indexsort=-
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=La+grande+Bouffe&searchscope=171&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=La+grande+Bouffe&searchscope=171&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/?searchtype=X&searcharg=club+gourmets+tanizaki&searchscope=171&sortdropdown=-&SORT=AX&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xclub+gourmets%26SORT%3DAX
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(discreto%20encanto%20burgues%C3%ADa)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/?searchtype=X&searcharg=comer+beber+amar&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AX&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xcomer+beber+amar%26SORT%3DAX


 

 

 

XERRADA 

Projecte Rato Baltin 
Dimarts, 3 de desembre, 18 h 

A càrrec de Gemma García, presidenta de 
l’Associació Be artsy 

 
 
 

 
 
 

 
 

CÀPSULES TIC 

Gestiona les teves contrasenyes  

amb seguretat 
Dimecres, 11 de desembre,18.30 h 

A càrrec de Daniel Escofet 
Places limitades. Cal inscripció prèvia 

A C T I V I T A T S  

D E S T A C A D E S  
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Totes les activitats a      

    bibliomil.wordpress.com/agenda/ 

BIBLIOTECA CENTRAL  

BIBLIOTECA DE MIRA-SOL 

MARTA PESSARRODONA 

BIBLIOTECA VOLPELLERES 

MIQUEL BATLLORI 

 

 

 

  

     

        

 RACÓ DE CIÈNCIA FICCIÓ 

CÀPSULES TIC 

El meu perfil digital a Google 

Dimecres, 4 de desembre, 18.30 h 

A càrrec de Daniel Escofet 

Places limitades. Cal inscripció prèvia 

 

 

 

 

 

 

 
HORA DEL CONTE EN ANGLÈS (+3anys) 

Santa’s Elves 

Dissabte, 14 de desembre, 12 h 

A càrrec de Kids and Us 

Cal recollir entrades a partir de les 10h 

   Podeu enviar les vostres consultes per a la Dra. Brondeeri a: 

bibliotecamp@santcugat.cat 

CONSULTORI 
DE LA 

BRONDEERI 

 

MARE 

ALS 40! 
 
 

 
  

HORA DEL CONTE (+4 anys) 

Contes pels drets humans 

Dissabte, 14 de desembre, 12 h 

A càrrec de Vivim del cuentu 
No es podrà accedir a la sala, un cop  

començada l’activitat 
 
 
 

 
 
 

 
 
HORA DEL CONTE—ESPECIAL NADAL  

(+4 anys) 

Dos porquets i una porqueta 
Dissabte, 28 de desembre, 12 h 

A càrrec de la companyia L’Estenedor, teatre  

de titelles 
No es podrà accedir a la sala, un cop  

començada l’activitat 

 

 

Benvolguda, 

La meva germana s’ha quedat en estat i tot i que, al principi, li feia mol-

ta il·lusió tenir el bebè, ara li ha agafat un atac d’angoixa. Diu que ja és 

massa gran per tenir un fill i li fa por que alguna malformació o que 

alguna cosa pugui anar malament perquè acaba de fer 39 anys. Jo crec 

que la seva inseguretat prové del fet que mai no ha tingut un fill abans.   

I per això voldria que em recomanés alguna lectura que pogués ajudar-

la una miqueta. Moltes gràcies.   
 

Benvolguda, 

Cada vegada és més freqüent que les dones retardin la seva maternitat 

arran dels condicionants laborals i socioculturals d’avui en dia. El seu no 

és un problema exclusiu, per això les autores del llibre, que li recoma-

no a continuació, tracten aspectes cabdals de l’embaràs en aquestes 

edats. Una maternitat tardana pot comportar beneficis a la llarga, Ja 

veurà com no tot és negatiu! Ànims, segur que tot anirà molt bé!  

 

Embarazada a los 40 y más allá 

Calle, Maria de la ; Armijo, Onica 

618 Cal 

Ja tenim al nostre fons especialitzat de Ciència-Ficció l’obra Futu-

rama y la filosofia, compilada per Courtland Lewis i publicada per 

Blackie Books. 

Segons va explicar Matt Groening, creador de la sèrie Futurama (a 

més de la celebèrrima Els Simpsons) el seu objectiu era “honorar i 

satiritzar les convencions de la ciència-ficció”. Futurama, sèrie iniciada el 1999, 

es presenta així com una eina per imaginar futurs possibles i per desenvolupar 

respostes als principals enigmes dels humans contemporanis. 

El professor de filosofia Courtland Lewis ha reunit a diferents doctors i llicenci-

ats que analitzen la relació de la sèrie amb les teories de diferents pensadors 

com Kierkegaard, Nietzsche, Descartes, Kant o John Stuart Mill. 

El llibre també afronta problemes de bioètica presents a la sèrie, com la relació 

humans-màquines, o assumptes com la dimensió relativa del temps, l’existència 

de Déu o de la mort. 

Recordeu que a la secció de Ciència-Ficció de la Biblioteca de Volpelleres tam-

bé podeu trobar la sèrie i les pel·lícules de Futurama. 

Futurama y la filosofía 

1 Fut 

http://sinera.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=La+cara+amable+dels+bacteris%3A++com+ens+ajuden+i+qu%C3%A8+en+podem+aprendre&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Embarazada+a+los+40+y+m%C3%A1s+all%C3%A1&searchscope=34&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Futurama+y+la+filosofia&searchscope=34&submit=Cercar


 

 

Biblioteca Central  

Gabriel Ferrater 

Av. Pla del Vinyet, 40 

Telèfon 93 589 27 49 

bibliotecagf@santcugat.cat 

 

Biblioteca de Mira-sol 

Marta Pessarrodona 

Plaça d’Ausiàs March, 2 

Telèfon 935 65 70 97 

bibliotecamp@santcugat.cat 

 

Biblioteca Volpelleres 

Miquel Batllori 

Carrer de Pau Muñoz i 

Castanyer, 3, local 1 

Telèfon 93 565 70 77 

bibliotecamb@santcugat.cat 

US  VE DE GUST L’ACTIVITAT QUE US PROPOSEM? 

 
 
 

bibliomil.wordpress.com 
   
 
 
 
Biblioteques de Sant  
Cugat del Vallès 
 
 
 
 
Biblioteques Sant Cugat 
@bibliotequesstc 
 

 
 
 
 

Biblioteques Sant Cugat 

@bibliotequesstc  

 

Nois i noies, poseu-vos en remull que arriben les festes. Repassem-ho? Primer, ve Nadal; després, 

Cap d’Any; i tot seguit... Sí, sí, els reis ja són aquí! Però, per si encara hi ha algun escèptic que gosi 

posar-ho en dubte, us recomanem que us arribeu al Planetari del Museu de Ciències Naturals de 

Granollers, altrament dit La Tela, perquè un cop allà, entre moltes d’altres coses, us ajudaran a bus-

car l’estel del pessebre que, a hores d’ara, ja deu estar guiant els tres mags d’orient! 

Voleu buscar-lo vosaltres mateixos? Doncs arribeu-vos-hi i no perdeu més el temps! Ah, i ja podeu 

anar pensant en escriure la carta! No sigui que tot badant, badant, mentre mireu  els estels, us passin 

de llarg els reis! 

Aquí us deixem l’adreça i uns quants llibres més per si us ve de gust entretenir-vos una mica tot mi-

rant el cel d’hivern! 

El Petit  

 

Voleu consultar ELS NÚ-

MEROS ANTERIORS DE 

L’INDISCRET? https://

bibliomil.wordpress.com/

publicacions/#indiscret 

 
 
 

 

 

Em dic Emma i tinc 7 anys. Avui a l’escola ens han llegit el conte de GROC i RODÓ i ens 

ha agradat molt. Parla d’un nen que va de colònies i té un secret. No vol anar a dormir per-

què li fa por fer-se pipí al llit. Quan es desperta, s’ha fet pipí, per això ell tenia por. Però 

quan posa el llençol a assecar al sol, veu que hi ha altres nens que també s’han fet pipí al llit 

i es fan amics. 

A classe, després d’escoltar i veure els dibuixos del conte, molts companys han començat a 

dir els secrets que ells també tenen. El Nico ha dit que té vergonya perquè de vegades es 

tira molts pets i la gent se’n riu i la Paula ha dit que el seu secret era que es marejava a l’au-

tobús i sempre té por d’acabar vomitant davant dels amics quan anem d’excursió.  

Després de parlar tots, hem vist que a molts ens passen les mateixes coses, com al nen del 

llibre i, per això, ja no tenim tanta vergonya. Si llegiu aquest llibre, a vosaltres, també us 

passarà la vergonya! 

Emma Gispert  

 
Groc i rodó 

Orta, Ferran ; Villanueva, Muriel 

I* Vil 

http://www.museugranollersciencies.org/es/planetari/ 

Astronomia per a nens 

Cotilleau, Isabelle 
I52 Cot 

La meva primera guia  

sobre astronomia 
Lopesino, Jordi 

I52 Lop 
 

Tú estás aquí 

Mizielinska, Aleksandra  
I52 Miz 

Mirant l’Univers 

Usart, Mònica 
I* Usa 

L’atles de l’espai 

Dusek, Jirí 
I52 Dus 

http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Groc+i+rod%C3%B3+orta&searchscope=34&submit=Cercar
http://www.museugranollersciencies.org/es/planetari/
http://sinera.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(Astronomia%20per%20a%20nens%20cotilleau)&searchscope=34&SORT=AX
http://sinera.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=La+meva+primera+guia++sobre+astronomia&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AX&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xdusek%2C+jiri%26SORT%3DAX
http://sinera.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=La+meva+primera+guia++sobre+astronomia&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AX&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xdusek%2C+jiri%26SORT%3DAX
http://sinera.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=T%C3%BA+est%C3%A1s+aqu%C3%AD&searchscope=34&submit=Cercar
http://sinera.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(Mirant%20Univers)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=DUSEK+ATLES+ESPAI&searchscope=34&submit=Cercar

