
 

 

TOTA UNA JOIA 
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Hi ha joies, com ara els brillants, que han inspirat 

el nomenclàtor d’indrets peculiars en algunes 

ciutats.  
 

Les joies també han inspirat molts creadors i han 

assolit protagonisme en arguments literaris i 

cinematogràfics. 
 

Botí fabulós de lladres, contrabandistes o 

gangsters, no són pocs aquells que s’encaparren a 

planificar assalts o robatoris arriscats, que no 

sempre acaben tan bé com ells desitgen.  
 

La indústria de Hollywood i la premsa del cor han 

estat els grans aliats de les polítiques comercials 

d’importadors i de distribuïdors de pedres 

precioses, per això les joies s’han convertit en un 

dels hams més emprats en les grans campanyes 

publicitàries associades a l’amor, a les peticions de 

mà i a les promeses de fidelitat eterna. 

Les joies, o més ben dit, la seva desaparició, es 

troben gairebé sempre en l’origen d’algun misteri 

que alimenta la intriga. És el macguffin que 

desencadena una trama policial o un reguitzell de 

peripècies esbojarrades i trepidants per a lluïment 

dels herois.  

Les joies sempre han estat molt cobejades, 

especialmente en temps de guerra; en èpoques 

turbulentes han protagonitzat revoltes o han estat 

objecte d’incautacions; i en temps de pau, també 

han protagonitzat conspiracions. 

En ocasions, segons com, s’han convertit en un 

salconduit, en una manera de pagar favors a 

aquells que col·laboren, o en un tresor molt 

disputat entre diverses faccions.  

No oblidem, però, que joies com el diamant tenen 

un origen mineral i, a menys que siguin de 

producció artificial, el cost en vides humanes 

implicat en el procés d’extracció de moltes 

d’aquestes gemes, resulta esfereïdor perquè, a peu 

de mina, les condicions de treball són inhumanes i 

els qui hi treballen es troben a mercè de les 

màfies brutals que els exploten. 

Nova guia! AMB ULLS D’INFANT 

Podeu consultar altres guies a l’adreça següent: 

https://bibliomil.wordpress.com/totes-les-guies/  

 

Snatch :  

cerdos y  

diamantes  

DVD Sna 

Verne, Jules. 

L’estrella del sud : 

el país dels 

diamants. JN Ver  

Fleming, Ian. 

Diamantes para la 

eternidad. N Fle 

Clark , Carol 

Higgins. Los ojos 

de diamante. N Cla 

Westlake, Donald 

E. Un diamante al 

rojo vivo. N Wes    

Semionov,  Iulian 

Semionovich. 

Diamantes para la 

dictadura del 

proletariado.  

N Sem 

Diamantes de 

sangre. DVD Sem  

Clarke , Arthur C. 

Una odisea 

espacial: Odisea 3. 

N Cla 

https://bibliomil.wordpress.com/totes-les-guies/


 

 

 

Fitoterapia  

615.3 Fit  

Per molt que els experts vulguin segmentar-lo en tot de fases i de 

trancisions, el procés el dol s’assembla més a una serralada plena 

d’altibaixos, que a una coca dividida en porcions i, a més, de dols, 

n’hi ha molts. 

Aquell que s’expressa, per exemple, com lament formulari i que 

verbalitzem automàticament així que ens assabentem de la 

desaparició d’algú perquè el coneixíem vagament. La cosa no sol 

passar d’aquí, en aquest cas, perquè, tot i que potser la persona 

finada ens queia bé, manteníem amb ella una relació massa distant o 

superficial com per dedicar-li almenys una llàgrima.  

El dol transitori, en canvi, submergeix qualsevol en un mar de plors, 

sobretot si la notícia d’una mort ens agafa desprevinguts o, tot i que 

ens havíem preparat una mica per afrontar el moment, perquè qui 

s’ha mort ens tenia amb l’ai al cor, però se n’anava sortint i anava 

fent, arriba un moment que un no deixa abaixar la guardia encara 

que les coses ja es vegin a venir d’una hora lluny.  

Aquesta mena de dol, sol dispensar-se a gent relativament propera.  I 

acostuma a anar-se esvaint al cap d’uns diez o d’unes setmanes 

perquè la pèrdua s’acaba assimilant i aquell sentiment dolorós que 

havia esclatat com la nitroglicerina es va atenuant després d’un parell 

de bones dormides, unes quantes distraccions i d’uns resignats ja no 

podem fer-hi res més.  

Després ve el dol dol, el de debò, aquell que resulta lacerant i que, 

quan sembla que s’apavaiga una mica, recorda a una condemna a 

perpetuïtat, perquè es perllonga en el temps. És un dol que ens 

acompanyarà per sempre més, ens agradai o no, en forma d’una  

melangia que anirà aflorant quan estem sols o envoltats de gent, 

això, tant és. És un dol que s’instal·la dins nostre, com un intrús que 

ens omple de tensions i que és difícil de foragitar.  

El més devastador de tots, però, és el dol que revela la nostra 

buidor interior, perquè un no té manera de refer la seva vida. Aquest 

dol usurpa el lloc d’aquells en els quals ens havíem empeltat fins al 

punt de considerar-los una part de nosaltres mateixos. Per això la 

seva pèrdua ens deixa commocionats, estabornits, amputats 

emocionalment i el dol s’incrusta en aquella solitud existencial, en 

aquell silenci que queda, quan ells, o elles, són absents. 

De dols i de pèrdues, n’hi ha, de moltes variants, com hem dit. 

Explorem-ne algunes, a través del cinema o de la literatura. 

 

 

DESCONSOLS 

Appanah, Nathacha 

L´últim germà 

N App 

Beauvoir, Simonie de 

Una mort molt dolça.  

N Bea 

Delibes, Miguel 

Cinco horas con 

Mario.  

N Del 

Busquets, Milena 

También esto pasará.  

N Bus 

Kotzwinkle, William  

El nedador del mar 

secret 

N Kot 

Montero, Rosa 

La ridícula idea de no 

volver a verte 

N Mon 

O’Farrell, Maggie 

Visc, visc, i visc 

92(OFa) OFa 

Orriols, Marta 

Aprendre a parlar amb 

les plantes 

N Orr 

Vigan, Delphine de 

Res no s’oposa a la nit 

N Vig 

http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/XFitoterapia+&searchscope=34&SORT=D/XFitoterapia+&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=Fitoterapia+/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=XFitoterapia+&searchscope=34&SORT=D&3%2C3%2CC:/Users/PC/Documents/Adobe%20Scripts
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Arran de la Resolució SLT/720/2020, 

de 13 de març i de la Declaració de 

l’estat d’alarma, Real Decret 463/2020, 

de 14 de març,  per a la prevenció i el 

control de la infecció pel SARS‐CoV‐2,  

les biblioteques públiques estaran 

tancades. Per aquest motiu mateix, 

totes les activitats que hi havia 

programades a les biblioteques han 

quedat sospeses fins a nou avís. 

 

TANCAMENT PER COVID-19  

 

 

        

 RACÓ DE CIÈNCIA FICCIÓ 

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

bibliotecamp@santcugat.cat 

 

CONSULTORI 

DE LA 

BRONDEERI 

 

Benvolguda dra., 

Durant aquest confinament no paro de menjar pizza i macarrons, mentre 

vaig veient les receptes i els grans plats que comparteixen els meus amics 

a les xarxes. Jo voldria fer bons àpats però em manca la inspiració i, a 

sobre, la meva despensa està ben buida, què faig? 

Marta T. 

 

Estimada Marta, 

La gastronomia i la lectura ens poden salvar del desidi del confinament. Et 

recomano Entre pólvora y canela d'Eli Brown que narra les desventures d'un 

pobre cuiner segrestat per pirates, que ha d'espavilar-se per fer un menjar 

deliciós amb el que poc que troba a alta mar. Espero que t'inspiri o, si més 

no, que t'ajudi a passar una bona estona.  

Entre pólvora y canela  
Brown, Eli 

N Bro 

El barceloní Àlex Marín Canals guanya el III Premio de Novela de Ciencia 

Ficción Ciudad del Conocimiento 

El passat 4 d’abril es va anunciar el guanyador del III Premio de Novela 

de Ciencia Ficción Ciudad del Conocimiento, que amb una dotació de 

3.100 euros és el premi amb una major dotació econòmica a novel·les de 

ciència-ficció en castellà. 

El jurat, reunit en aquesta ocasió de forma telemàtica, va acordar premiar 

la novel·la «Nos olvidamos de hablarnos» del barceloní Àlex Marín Canals. 

El jurat va destacar que es tracta d'una obra ben construïda, amb uns 

personatges creïbles, ben modelats, que a través d'una veu en primera 

persona empatitza amb el lector transmetent una història humanista, 

emotiva, que permet reflexionar sobre els límits morals de la ciència i 

recorda poderosament al clàssic «Flors per Algernon» de Daniel Keyes. 

Dos personatges antagònics, en un entorn on la domòtica avançada és un 

contrapunt a les emocions humanes i sosté un paral·lelisme amb el 

principal fil conductor, enriqueixen aquesta història en la qual assistim a 

l'evolució física i mental d'un noi sotmès a un tractament experimental. 

El guanyador del Premi, Àlex Marín Canals, té 34 anys, és màster en 

literatura comparada i estudis culturals i investigador en literatura 

espanyola actual, especialitzat en els «Nous Realismes». Ha estat professor 

de literatura catalana i de literatura castellana contemporània a la 

Universitat de Borgonya (2014-2017). És autor de les novel·les «La noche 

de los cascabeles» (Editorial Nazarí, 2017) i «La carne y la pared» (El 

Transbordador, 2019). 

El premi està previst entregar-se al novembre, coincidint amb l’Hispacon 

2020 i serà editat per Premium Editorial. Tan aviat com sigui publicat, el 

trobareu al fons especialitzat en ciència-ficció de la Biblioteca de 

Volpelleres – Miquel Batllori. 
 

 

PER LLEPAR-SE 

ELS DITS! 

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


 

 

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? 

 
 
 

 

 

 

El Petit  

 

Per veure els números 

anteriors de l’INDISCRET 

consulteu l’adreça https://

bibliomil.wordpress.com/

publicacions/

#indiscret 

 

Em dic Martina i tinc 8 anys i vull dir-vos que aquests 

dies a casa ens ho estem passant molt bé el meu 

germà Dani i jo. Els meus pares han agafat llibres de 

contes de la biblioteca que hi ha a internet i cada 

tarda, quan es fa fosc, tanquem les finestres i les 

cortines i encenem espelmes al menjador per llegir els 

contes. El meu pare fa la veu dels monstres i la mare 

llegeix els contes i ho fa molt bé, jo també llegeixo 

una mica i el Dani riu molt i també s'espanta. 

Digueu-li als vostres pares i mares que us llegeixin contes amb 

espelmes i mantes al terra, ja veureu què divertit! 

Martina, 8 anys.  

 

Si voleu fer com la Martina, busqueu a eBiblio els títols següents:  

 - Els millors contes dels germans Grimm (adaptat per Ana Gasol)  

- Contes clàssics per sempre (diversos autors) 

 - Un cistell de cireres, set contes petits per a fer-nos grans 

(Alba Castellví Miquel i Albert Arrayàs)  

eBiblio 

Nens i nenes, enhorabona! No només heu 

resistit el confinament com uns herois sinó 

que, a més, heu estat els primers a treure el 

nas de casa per primera vegada en moltes 

setmanes!  

Ep, però no abaixeu la guàrdia! Sentint-ho 

molt, encara falta una mica per poder fer la 

vida d’abans. Així que, mentrestant, haureu 

d’anar provant altres maneres de distreure-us. 

Què us semblaria convertir-vos, per exemple, 

en escriptors? 

Us agradaria canviar el final d’un conte o una novel·la? Apa, deixeu 

de banda el mòbil i la play i atreviu-vos a fer una cosa nova! Feu 

una ullada a l’adreça que us deixem a continuació. Us ajudarà a 

convertir-vos en uns escriptors de primera!  

 

ESCRIU UN LLIBRE  

 

https://catalunya.ebiblio.es/opac/#resultados
https://biblioteques.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/El-Departament-de-Cultura-proposa-als-nois-i-noies-dentre-10-i-16-anys-llegir-i-compartir-la-creacio-dun-llibre-mitjancant-una-plataforma-digital-que-innova-en-el-proces-de-millora-de-la-comprensio-lectora

