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FIL A L’AGULLA! 

Podeu consultar els números anteriors a : 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions 

La vida es sueño 
Calderón de  

la Barca, Pedro 
 T831 Hug 

Hopp-Frog 
dins Cuentos 

Poe, Edgar Allan 
N Poe 

El jorobado  
de Notre Dame 

IDVD Jor 

Ran 
DVD Ran 

La hija de Ryan 
DVD Hij 

Bocamoll, tafaner, esguerrat, covard, tocat de l’ala... i tanmateix tothom li reia 
les gràcies! El bufó sempre ha estat un personatge incòmode i controvertit, tot 
i que indispensable per amenitzar les sobretaules a casa dels reis, dels grans 
senyors i dels papes.  

El terme bufó prové de l’italià buffone o buffo i la moda de comptar-ne amb un 
a la cort ve de Pèrsia. En la Grècia antiga, era present en les festes dionisíaques 
com una barreja de còmic i de mimus del carrer. El bufó anà professionalitzant-
se i adoptà els atributs del déu Momo fins que saltà als escenaris adoptant l’ar-
quetipus del graciós, de la mà d’autors com Sòfocles, Eurípides o Aritòfanes.  

Durant l’edat mitjana, el personatge sobrevisqué associat a la disbauxa i a la 
figura del foll, especialment en les festes de bojos. Per aquesta raó duia vestits 
llampants i malgirbats i uns atributs estrafolaris amb els quals s’identificava a 
les persones dements, com esquelles, picarols i barrets amb orelles d’ase. Se-
gles més tard, el personatge quedà assimilat a diversos arquetipus còmics in-
troduïts per la Commedia dell’Arte. 

La demència o l’estupidesa del bufó sovint eren aparents, però, socialment, en 
justificaven la desinhibició i per aquesta raó ningú no prenia en consideració ni 
els seus actes ni les seves ironies, per molt insolents o malsonants que fossin.  

En la vida real, durant el segle d’Or, el rol del bufó l’assumiren homes i dones 
afectats d’alguna discapacitat, tal i com els retratà Velázquez. Tractats com 
rareses en aquella època, es convertiren en  tot un luxe que només pogué per-
metre’s la gent de posició. El bufó de cort subsistí així com una mascota o com 
una propietat domèstica, mentre que el seu homòleg de carrer, es confongué 
amb els joglars itinerants que visitaven les fires.  

En moltes obres, el personatge apareix retratat com l’ase dels cops o com l’al-
ter ego del seu amo, però, en d’altres, s’impregnà d’una dimensió humana i 
entranyable, com ho expressà Hamlet, en evocar la figura del bufó, associada a 
la seva infantesa, en el seu cèlebre monòleg. 

Malintencionat i venjatiu, pot actuar com a desencadenant d’alguna tragèdia, 
però lúcid i lúdic, el bufó pot arribar a ser colpidorament sincer i revelar veri-
tats ofensives.  

Tan aviat assumeix el rol d’oracle i de conseller com de missatger o d’espia. 
Darrere de la seva rialla, pot ocultar un costat fosc que el Romanticisme trans-
formà en una dimensió tràgica quan, convertint-lo en protagonista, va fer-lo 
reflexionar amargament sobre la seva condició o la seva existència precària. 

El segle XX, el bufó renasqué en forma de clown, al circ, al cinema i a la televi-
sió, o es transformà en el joker del còmic, sobredimensionant el seu caràcter 
maligne. I, si bé el personatge abandonà la seva aparença tradicional per singu-
laritzar-se i guanyar personalitat de la mà d’artistes com Chaplin, Jerry Lewis o 
Cantinflas, els seus trets més elementals perviuen avui en dia de manera incon-
fusible. 

Aquí us deixem unes quantes obres, per si voleu analitzar la presència d’un 

personatge divertit, original i indispensable a l’hora de celebrar el Carnestoltes. 

Al vostre parer, quin és el més bufó de tots? 

EL  MÉS  BUFÓ DE  TOTS  

El rey se  
divierte 

Hugo, Víctor 
 T831 Hug 

El rei Lear 
Shakespeare, 

William 
 T841 Sha 

El enano 
Lagerkvist, Pär 

 N Lag 

Rigoletto 
Verdi, Giuseppe 
DVDM3. VER 35 

El idiota 
Dostoievski, 

Fiodor 
N Dos 

 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions/
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/?searchtype=X&searcharg=calderon+La+vida+es+sue%C3%B1o&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xcalderon+La+vida+es+sue%7Bu00F1%7Do%26SORT%3DD
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/?searchtype=X&searcharg=cuentos+poe&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xcuentos+poe%26SORT%3DAZ
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/XEl+jorobado++de+Notre+Dame&searchscope=34&SORT=AZ/XEl+jorobado++de+Notre+Dame&searchscope=34&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=El+jorobado++de+Notre+Dame/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=XEl+jorobado++de+Notre+Dame&searchscope=34&SO
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/XEl+jorobado++de+Notre+Dame&searchscope=34&SORT=AZ/XEl+jorobado++de+Notre+Dame&searchscope=34&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=El+jorobado++de+Notre+Dame/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=XEl+jorobado++de+Notre+Dame&searchscope=34&SO
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=ran&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=hija+ryan&searchscope=34&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=hamlet+shakespeare&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xhamlet+shakespeare%26SORT%3DDZ
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/X(rey+se+divierte+hugo)&searchscope=171&SORT=AX/X(rey+se+divierte+hugo)&searchscope=171&SORT=AX&SUBKEY=(rey+se+divierte+hugo)/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=X(rey+se+divierte+hugo)&searchscope=171&SORT=AX&4%2C4%2C
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/X(rey+se+divierte+hugo)&searchscope=171&SORT=AX/X(rey+se+divierte+hugo)&searchscope=171&SORT=AX&SUBKEY=(rey+se+divierte+hugo)/1%2C6%2C6%2CB/frameset&FF=X(rey+se+divierte+hugo)&searchscope=171&SORT=AX&4%2C4%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xrei+lear+shakespeare&searchscope=34&SORT=DZ/Xrei+lear+shakespeare&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=rei+lear+shakespeare/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xrei+lear+shakespeare&searchscope=34&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(El%20enano%20Lagerkvist)&searchscope=171&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=Rigoletto+verdi&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xran%26SORT%3DD
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/XEl+idiota&searchscope=34&SORT=D/XEl+idiota&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=El+idiota/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=XEl+idiota&searchscope=34&SORT=D&2%2C2%2C


 

 

REALITZACIÓ PERSONAL 

Som al mes de febrer i ja és hora de fer balanç. Sí, no és bro-
ma. Anem a veure... Com heu encetat aquest any? N’esteu 
satisfets? Està cobrint les vostres expectatives? No, de debò, 
posem-nos seriosos. Situeu-vos davant del mirall i sigueu sin-
cers, almenys amb vosaltres mateixos. Ja heu començat a 
acomplir algun dels vostres propòsits? N’heu encetat algun, 
almenys? Aneu ben encarrilats per aconseguir-ho, si més no?  

Què ha passat durant tot aquest mes de gener? Perquè heu 
perdut l’empenta? No heu tingut prou temps? Us han fallat 
les forces? Us ha faltat el coratge? Us cal una mica de recolza-
ment? O el problema és que no creieu en vosaltres mateixos? 

Mireu, a hores d’ara, no és prematur començar a fer examen 
de consciència, més aviat tot el contrari. Us queden molts 
mesos per endavant i sou a temps de 
rectificar la trajectòria que heu agafat i 
que us està desviant de tot allò que 
havíeu projectat de fer. 

On queden totes aquelles il·lusions 
que us voltaven pel cap per festes, tot 
contemplant el nou any que teníeu 
per endavant? 

A hores d’ara, segurament, heu tornat  
a caure en les rutines de sempre. La 
mandra, la desídia, o vés a saber què, 
potser el cansament, us han dissuadit 
de posar en pràctica els vostres plans.  

El més provable, fins i tot, és que us hàgiu persuadit vosaltres 
mateixos que és millor deixar-los córrer, si no heu decidit 
postergar-los indefinidament.  

De debò que voleu continuar com fins ara, sense posar-hi 
remei? Si no esteu disposats a plantar cara als canvis; si pen-
seu que tot canviarà per inèrcia; si creieu que allò que desit-
geu us baixarà del cel, aneu fins. 

Penseu una cosa: cada il·lusió, cada projecte, cada somni que 
abandoneu, és un trosset de vosaltres mateixos que us arren-
queu. Us esteu fent mal.  

Alimentar-vos de pèrdues, de desenganys i de decepcions 
us omplirà de toxines i, quan torneu a fer balanç per saber 
com us ha anat aquest any, us adonareu que qui s’haurà 
engreixat de debò serà la vostra frustració.  

Per reduir-ne el sobrepès, val la pena fer l’exercici mental 
de dedicar uns minuts a pensar en els vostres somnis, una 
mica cada dia. Cal que reflexioneu sobre les raons que us 
han impedit d’actuar, cal que detecteu allò que no ha fun-
cionat i que hauríeu de canviar, com qui té una dolència i 
vol guarir-se’n.  

Lluiteu pels vostres somnis, que encara hi sou a temps, i no 
defalliu. Esgarrapeu el que pugueu cada dia per poder as-
solir-los i no ho deixeu córrer tot de bones a primeres, al-

trament, a finals de desembre, us 
tornaran a agafar tots els mals i us 
sentireu incòmodes amb vosaltres 
mateixos.  

Si us cal recolzament, demaneu 
ajut. Si creieu que teniu dret a 
acomplir el vostre desig, digueu-ho 
en veu alta; feu saber a tothom el 
que voleu; i si esteu convençuts 
que us mereixeu alguna cosa mi-
llor, digueu-ho també. I de passada, 
per si necessiteu entrenar una mica 
el vostre amor propi, doneu una 

ullada als llibres que tenim a les Biblioteques de Sant Cu-
gat.  

Vet aquí uns quants títols que us ajudaran a no defallir da-

vant dels fracassos, a incrementar la vostra autoestima i a 

entrenar la força de voluntat. No sigueu tan durs amb vos-

altres mateixos i doneu-vos una oportunitat. Portar les 

regnes de les vostres vides és cosa vostra només.  

Preparats per al canvi? Llestos? Ja! 

¡Lo haré mañana! : 

cómo dejar de  

procrastinar 

Dommínguez, Helena 

155 Dom 

Voler voler és poder: 

com entrenar  

el múscul  

de la voluntat 

Guix, Xavier 

155 Gui 

 

Tu pots : noves idees 

per potenciar  

el teu talent 

Lorente, Joaquín 

155 Lor 

El derecho a decir no 

Riso, Walter 

155 Ris 

50 segundos :  

piensa un poco,  

cambia mucho 

Wiseman, Richard 

155 Wis 

http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(c%C3%B3mo%20dejar%20de%20%20procrastinar)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(c%C3%B3mo%20dejar%20de%20%20procrastinar)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(c%C3%B3mo%20dejar%20de%20%20procrastinar)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Voler+voler+%C3%A9s+poder%3A+com+entrenar++el+m%C3%BAscul++de+la+voluntat&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Voler+voler+%C3%A9s+poder%3A+com+entrenar++el+m%C3%BAscul++de+la+voluntat&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Voler+voler+%C3%A9s+poder%3A+com+entrenar++el+m%C3%BAscul++de+la+voluntat&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Voler+voler+%C3%A9s+poder%3A+com+entrenar++el+m%C3%BAscul++de+la+voluntat&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Tu+pots+%3A+noves+idees+per+potenciar++el+teu+talent&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Tu+pots+%3A+noves+idees+per+potenciar++el+teu+talent&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=Tu+pots+%3A+noves+idees+per+potenciar++el+teu+talent&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=El+derecho+a+decir+no&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(piensa%20un%20poco%2C%20%20cambia%20mucho)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(piensa%20un%20poco%2C%20%20cambia%20mucho)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(piensa%20un%20poco%2C%20%20cambia%20mucho)&searchscope=34&SORT=AX


 

 

HORA DEL CONTE 

La bruixeta poruga 

Dimarts, 18 de febrer, a les 18h 
A càrrec de  Mima teatre 

Cal recollir tiquet a partir de les 16 h. 

+ 4 anys 
 
 
 

 
 
 

 
 

ESPAI NADÓ  

Espai de trobada per a famílies amb nadons  
de fins a 18 mesos. 
Tots els divendres a les 11:30h 
 

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/ 

EXPOSICIÓ LA VITRINA 

Per on surt lat ràbia? 

Fins al 29 de febrer 
A càrrec d’alumnes del Taller Triangle 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
HORA DEL CONTE 

La màquina del temps 

Dissabte, 15 de febrer, a les 12h 

A càrrec de Gemma Ventura 

No s’hi podrà accedir un cop iniciada  

l’activitat. + 4 anys. 

BIBLIOTECA CENTRAL  

GABRIEL FERRATER 

BIBLIOTECA DE MIRA-SOL 

MARTA PESSARRODONA 

BIBLIOTECA VOLPELLERES 

MIQUEL BATLLORI 

 

 

 

  

     

        

 RACÓ DE TEATRE 

EXPOSICIÓ 

Sonet per a una cançó 

De l’1de febrer al 31 de març 

A càrrec de FIRART 

 

 

 

 
 

 

 

LLEGIM EN FAMÍLIA : TALLER  

D’ESCRIPTURA CREATIVA 

Els misteris del senyor Burdick 

Dissabte, 15 de febrer, 12 h 

A càrrec de Sara Fuente 

Places limitades. Cal inscripció prèvia 

+ 8 anys 

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

bibliotecamp@santcugat.cat 

CONSULTORI 
DE LA 

BRONDEERI 

VINCLES  

MATERNO-

FILIALS 

 

Benvolguda Dra. Brondeeri, 

 

He arribat a una edat en què totes les meves amigues tenen fills. Sempre 

em parlen de la maternitat com una experiència molt bonica i de com, 

malgrat que els hi hagi canviat la vida, els seus fills són el millor que te-

nen. Jo no he sigut mare per decisió pròpia i, encara que estic contenta 

amb la meva elecció, m’agradaria conèixer com és aquest lligam entre 

mares i fills del qual en parlen tant elles. 

Paula Coll. 

 
 

Estimada Paula, 

 

La maternitat és un tema tractat en molts llibres i novel·les, però et re-

comanaria que et llegissis especialment Mare de llet i mel, de Najat El 

Hachmi. Es tracta d’una història que ens parla del vincle materno-filial des 

de la perspectiva no només de la mare sinó també de la filla, remarcant 

l’estret vincle que existeix entre tots dos éssers i  l’enyor que aflora en 

les persones quan els manca aquest lligam. 

Mare de llet i mel 

El Hachmi, Najat 

N El H 

 

 

Amb motiu dels 30 anys de la inauguració de la sala 

Beckett i en commemoració de la mort de l’autor 

que li va donar nom, aquest teatre organitza dos 

cicles: un d’ells al voltant de Samuel Beckett i l’altre al voltant del tema 

de la mort. Els cicles aglutinen espectacles, xerrades, tallers, recitals i 

concerts, entre d’altres activitats. 

Cicle Samuel Beckett: un homenatge a la figura del dramaturg i no-

vel·lista que no només inclou representacions de les seves obres, sinó 

també altres activitats que ens apropen a la figura de l’escriptor i dels 

seus textos. 

Cicle Memento Mori. Recordem-nos de morir: per commemorar 

la mort de Beckett i el naixement de la sala, es mira la mort de cara per 

trencar-ne el tabú i reconèixer-hi la condició immanent de la vida. 

Sala Beckett 
Obrador Internacional de Dramatúrgia 

https://bibliomil.wordpress.com/agenda/
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/record=b1880588~S34*cat
http://www.salabeckett.cat/cicles-tematics
http://www.salabeckett.cat/cicles-tematics


 

 

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  

 

 

El Petit  

 

Per veure els números 

anteriors de l’INDISCRET 

consulteu l’adreça https://

bibliomil.wordpress.com/

publicacions/#indiscret 

 
 

 

 

El protagonista d’aquesta història es diu Edgar. L’Ed-

gar és un nen com nosaltres que vol tenir un gos i 

els pares li regalen una mascota molt especial : un 

pop. El que ell no sap és que ensinistrar-lo com un 

cadell no és tan fàcil com sembla. Li ha d’ensenyar a 

fer tot el que hauria de saber fer una mascota 

“normal” però sembla ser que el pop és una mica 

més original. L’Edgar no aconsegueix entrenar-lo i 

està decidit a canviar-lo per una altra mascota, però 

passa una cosa que, finalment, el farà canviar d’opi-

nió.  

És un llibre molt divertit amb uns dibuixos molt ben 

fets que pot agradar als nens i als grans. Crec que pel 

meu aniversari demanaré un pop com a mascota!!! 

 

Eric. 5 anys 

El pop mascota 

MacKenna, Martin  

I* Mac 

Si us ve de gust desplaçar-vos fins 

al port Port del Comte, aprofiteu 

un dia de bonança: en el marc 

nevat de l’alta muntanya, podreu 

gaudir d’un paisatge saludable i 

unes vistes que no us deixaran 

freds, tot i que estem a l’hivern! 

I no deixeu de visitar uns grans 

experts en les regions polars que 

us ajudaran a practicar el múixing. 

Que què significa aquesta parau-

lota? Doncs, dita d’una altra ma-

nera, vol dir anar en trineu tirat 

pels descendents dels llops de 

Groenlàndia, ni més ni menys! 

Caudellops 

MÚIXING AL PORT DEL COMTE 

El trineu 

Colomé Romera, Marta 

I* Col 

La crida del bosc 

London, Jack 

JN Lon 

Stone Fox y 

la carrera de trineos 

Gardiner, John Reynolds 

I** Gar 

http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=pop+mascota&searchscope=34&submit=Cercar
https://caudellops.com/
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=TRINEU+COLOME&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=La+crida+del+bosc&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/X(Stone+Fox+y+la+carrera+de+trineos)&searchscope=171&SORT=AX/X(Stone+Fox+y+la+carrera+de+trineos)&searchscope=171&SORT=AX&SUBKEY=(Stone+Fox+y+la+carrera+de+trineos)/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=X(Stone+Fox+y+la+carrera+d
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/X(Stone+Fox+y+la+carrera+de+trineos)&searchscope=171&SORT=AX/X(Stone+Fox+y+la+carrera+de+trineos)&searchscope=171&SORT=AX&SUBKEY=(Stone+Fox+y+la+carrera+de+trineos)/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=X(Stone+Fox+y+la+carrera+d

