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Nova guia! NOVEL·LA NEGRA ESTRANGERA 

Podeu consultar altres guies a l’adreça següent: 

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

 

Galileo Galilei 

Brecht, Bertolt 

T842 Bre 

Resistir o no resistir, vet aquí la clau de volta de molts 

arguments. No tothom que passa per algun destret se’n 

surt fàcilment. Resistir significa no acceptar, d’entrada, allò 

que ens preserva el destí; no doblegar-se a allò que un no 

vol; no sotmetre’s fàcilment a la voluntat dels altres; no 

sucumbir a una força més poderosa que un mateix. Implica 

no defallir, oposar-se, combatre, quan les coses no surten 

com un esperava.  

Necessàriament, comporta, també, sortir de qualsevol 

destret el més sencer possible, físicament i psíquicament. 

Per això molts personatges despleguen els recursos més 

insospitats davant d’una gran adversitat. A banda de l’atzar, 

d’un element providencial, o d’un personatge que els pugui 

ajudar en un determinat moment, solen apel·lar o a la 

resistència física o a una fermesa mental sorprenents.  

L’enginy, la creativitat, la tenacitat, la paciència, la força de 

les pròpies conviccions, la sang freda, fins i tot, es 

converteixen en elements clau per superar qualsevol 

infortuni.  

No es tracta només de preservar la integritat davant de 

l’atac d’un rival o sobreviure en un entorn hostil que el 

sobrepassa. Resistir té molt a veure també amb suportar la 

pressió psicològica a la qual es poden trobar sotmesos 

quan es veuen obligats a defensar un principi, una idea, un 

dret, una propietat, l’honor o simplement la pròpia 

innocència.  

Per força, l’argument fa passar els protagonistes per 

moments molt difícils en els quals semblen defallir. 

Tanmateix, això forma part de la intriga que lliga 

espectadors i lectors a la història, ja sigui a través de 

l’empatia que  desvetlla el personatge o bé a través de la 

curiositat que desperta el fet d’esbrinar com se’n sortirà. 

Normalment, se’n surt i aconsegueix el seu propòsit d’una 

manera o d’una altra. O bé es rebel·la contra els elements 

que el tenen subjugat; o bé aconsegueix trencar les 

cadenes que l’oprimeixen; o bé demostra que la raó estava 

de la seva part. Lògicament, acaba guanyant-se el respecte i 

l’admiració de tothom, pel talent esmerçat i pel seu 

coratge. Si alguna cosa ens mostren moltes d’aquestes 

històries, és que la capacitat de resistir, molt sovint, no té 

límits. 

Relato de un náufrago 

García Márquez, Gabriel 

N Gar 

El vell i la mar 

Hemingway, Ernest 

N Hem 

Tocant el buit 

Simpson, Joe 

796. 52 Sim 

127 horas 

DVD 127 

Marte 

DVD Mar 

La vida es bella 

DVD Vid 

Gravity 

DVD Gra 

Buried 

DVD Bur 

Caza bajo el sol 

DVD Caz 

Hombres de honor 

DVD Hom 

El renacido 

DVD Ren 

Galileo Galilei 

Brecht, Bertolt 

T842 Bre 

https://bibliomil.wordpress.com/totes-les-guies/
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xrelato+de+un+naufrago&searchscope=34&SORT=D/Xrelato+de+un+naufrago&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=relato+de+un+naufrago/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xrelato+de+un+naufrago&searchscope=34&SORT=D&2%2C2%2C
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=el+vell+i+el+mar&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=tocant+el+buit&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=127+horas&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/X(Marte)&searchscope=34&SORT=AX/X(Marte)&searchscope=34&SORT=AX&SUBKEY=(Marte)/13%2C30%2C30%2CB/frameset&FF=X(Marte)&searchscope=34&SORT=AX&15%2C15%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=la+vida+es+bella&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xel+renacido%26SORT%3DD
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=GRAVITY&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=BURIED&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=caza+bajo+el+sol&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=XBURIED%26SORT%3DD
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=HOMBRES+DE+HONOR&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=XGRAVITY%26SORT%3DD
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=el+renacido&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xbrecht+galileo&searchscope=34&SORT=DZ/Xbrecht+galileo&searchscope=34&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=brecht+galileo/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xbrecht+galileo&searchscope=34&SORT=DZ&3%2C3%2C


 

 

AVARS I ESCANYA-RALS 

formen la família. 

L’avar decimonònic incrementà la visió negativa del 

arquetipus emmarcant-lo en plena revolució 

industrial, fent incidència en el seu culte malaltís pel 

patrimoni i en les conseqüències familiars i 

personals de les seves activitats especulatives. 

El tresor de l’avar es convertí en rèdits i en xifres 

vessades en balanços i en comptes corrents. El 

protagonista es transformà en un gran inversor, en 

un tauró dels negocis, que tanmateix es dedicava a 

retenir tots els seus guanys, 

contravenint un dels principis bàsics 

del capitalisme, consistent en fer 

circular els diners per tal que els 

beneficis poguessin revertir més tard 

en la societat. Són idees presents en 

obres com Eugénie Grandet, de 

Balzac; L’escanyapobres, de Narcís 

Oller; Silas Marner, de George Eliot; 

Conte de Nadal, de Charles Dickens 

o Las novelas de Torquemada, de 

Benito Pérez Galdós.  

Amb el desenvolupament de la 

Psicologia, el segle XX retratà l’avar com un individu 

subjecte a un desordre emocional. Ho il·lustren el 

drama Avaricia, de Carme Montoriol, o el film del 

mateix títol d’Erich von Stroheim, per exemple. 

L’arquetipus, però, no abandonà els seus trets més 

essencials i la majoria d’obres que recorren a aquest 

personatge els explotaren en forma de clixé. Paul 

Getty de Todo el dinero del mundo; el 

superintendente de la TIA, de Mortadelo y Filemón, 

de Francisco Ibáñez; o el Montgomery Burns, de Los 

Simpson, en recullen els aspectes més superficials. 

Una visió que continua vigent i que ha convertit la 

figura de l’avar en un referent universal. 

Els orígens literaris de l’avar remunten a les farses 

atel·lanes, un gènere que produí una bona colla de 

personatges arquetípics, alguns dels quals encara 

perduren avui en dia.  

Els nostres avantpassats ja tenien ben present aquest 

arquetipus gràcies a acudits i a anècdotes que anaven 

circulant de boca en boca, fins que es fixaren en 

l’imaginari popular i acabaren transcrits en forma de 

faules, de la mà d’Isop o de Fedre, per exemple. L’avar 

prengué cos en el teatre còmic de Plaute, amb la seva 

cèlebre Aululària, o la comèdia de l’olla, una obra 

d’esperit burlesc, escrita amb un propòsit 

lúdic, però que dotà al personatge d’uns 

trets sense precedents fins aleshores. 

A partir de l’Edat Mitjana, sota la influència 

de l’església catòlica, l'avarícia fou 

considerada un pecat i es confongué amb 

la cobdícia i la usura.  

Un punt d’inflexió en la recreació de 

l’arquetipus, el protagonitzaren primer 

Shylock, a El mercader de Venècia, de 

William Shakespeare i, després, Harpagon, 

de L’avar, de Molière. Tots dos 

incorporaren al personatge una profunditat de caràcter 

i una dimensió dramàtica sense precedents, perquè 

abordaren els conflictes intergeneracionals i socials 

derivats d’un amor excessiu pels diners o de l’afany de 

satisfer les necessitats pròpies. 

El segle d’or i, més tard els il·lustrats, restituïren a 

l’avar la seva dimensió laica, aportant-hi una visió  

menys moral i més cívica.  

Una lectura que Goldoni explotà, també en la seva 

obra L’avar i en la qual ens presenta una societat 

sofisticada i enriquida per l’expansió comercial i unes 

classes socials poderoses, però més pendents en fer 

diners que de proporcionar felicitat als individus que 

http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(Eugenie%20Grandet)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(escanyapobres)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=silas+marner&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AX&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xescanyapobres%26SORT%3DAX
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=conte+de+nadal&searchscope=34&submit=CercarC:/Users/PC/Documents/Adobe%20Scripts
https://es.wikisource.org/wiki/Torquemada_en_la_hoguera
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(avaricia%20montoriol)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=avaricia+erich&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=todo+el+dinero+del+mundo&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=mortadelo+y+filem%C3%B3n&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xlos+simpson%26SORT%3DD
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=los+simpson&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=los+simpson&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=aulul%C3%A0ria+plaute&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/?searchtype=X&searcharg=mercader+de+ven%C3%A8cia&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xmercader+de+ven%7Bu00E8%7Dcia%26SORT%3DDZ
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=avar+moli%C3%A8re&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xmercader+de+ven%7Bu00E8%7Dcia%26SORT%3DDZ
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=avar+goldoni&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xavar+moli%7Bu00E8%7Dre%26SORT%3DDZ


 

 

 

Benvolguda doctora, 

El meu marit té molts problemes per conciliar el son. Tot això del COVID 

l’ha desbordat una mica i, amb el desconfinament, la cosa no ha millorat 

gaire: es passa el dia enganxat al telenotícies i, de nit, deambulant per la 

casa per culpa de l’insomni. Em podria recomanar alguna perquè ens deixi 

dormir tranquils a tots plegats? Molt agraïda.  

Marta, 78 anys 

 

Estimada Marta, 

Els recomano que, primer de tot, redueixin el visionat dels telenotícies el 

màxim possible. Com a molt, haurien de veure’l un cop al dia, per estar 

mínimament informats, però evitar de fer-ho sobretot 

al vespre. De nit, convindria que llegissin algun llibre o 

que miressin pel·lícules i documentals per distreure’s. 

Els recomano també aquest llibre que els ajudarà a 

superar aquesta fase. Sort i una abraçada ben forta! 
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DESESCALADA  

 

        

 RACÓ DE TEATRE 

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

bibliotecamp@santcugat.cat 

 

CONSULTORI 

DE LA 

BRONDEERI 

Combatir el insomnio :  

el plan perfecto para dormir bien 

Marín Jiménez, Francisco 

N Mar 

 

 

Durant aquests dies de confinament i de desescalada les sales 

romandràn tancades, però, gràcies a l'esforç d'alguns teatres i 

companyies, podeu seguir gaudint d'espectacles virtuals. 

 Teatre Lliure ha creat la iniciativa #TheShowMustGoOn. 

Des del seu canal de Youtube podeu veure algunes de les obres 

de més èxit dels seus últims anys, en horari normal de funció. 

 L'Instituto Nacional de las Artes Escénicas i la 

Música té una gran oferta d'obres que podeu visionar. Busqueu a 

la seva Teatroteca 

El TNC organitza una activitat setmanal, Trobades a casa. Seguiu 

al seu instagram les xerrades amb autors, directors i membres de 

l’equip artístic per conèixer i descobrir textos i els procesos 

creatius. 

No oblideu consultar la pàgina Teatre al Sofà de la Biblioteca 

Virtual i seguir el hastag #teatrealsofa. 

 

 

Zzzzzzzzz! 

A PARTIR DEL 28 DE MAIG 

Les biblioteques de Sant Cugat reprenen el 

servei de préstec i de devolució de 

documents a partir de la data indicada.  

No es podrà accedir a les instal·lacions de 

les biblioteques.  

L’ horari del servei de préstec serà 10h a 

14h a la biblioteca Gabriel Ferrater i  de 16h a 

20h a les biblioteques Marta Pessarrodona i 

Miquel Batllori. 

Si voleu endur-vos algun document, 

l’haureu de demanar, amb antelació per e-

mail o per telèfon. 

Quan vingueu a buscar el document 

només podrà accedir a l’àrea de préstec una 

persona.  Porteu mascareta i el carnet de 

la biblioteca. 

Si voleu retornar els documents, deixeu-

los a la bústia de retorn que trobareu a 

l’entrada de la biblioteca. 

De moment, no es podran demanar 

materials de les altres biblioteques. 

El servei de donacions romandrà tancat fins 

a nou avís.  

Esperem normalitzar el servei ben aviat 

quan les circumstancies siguin favorables. 

Moltes gràcies per la vostra comprensió. 

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
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=combatir+insomnio+plan+perfecto&searchscope=34&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=combatir+insomnio+plan+perfecto&searchscope=34&submit=Cercar
https://www.teatrelliure.com/ca
Instituto%20Nacional%20de%20las%20Artes%20Escénicas%20i%20la%20Música
Instituto%20Nacional%20de%20las%20Artes%20Escénicas%20i%20la%20Música
https://www.tnc.cat/
https://bibliotecavirtual.diba.cat/arts-esceniques/teatre-al-sofa


 

 

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 

 
 

Hola!  

Sóc la Norah i tinc 10 anys igual que la protagonista 

de la història que m’he llegit. 

Us vull recomanar que llegiu els còmics dels diaris 

de la Cirera. Jo m’he llegit el primer i m’ha 

encantat!! El text s’entén molt bé i els dibuixos són 

molt macos. És una història que no pots parar de 

llegir des de la primera pàgina.  

 

Us deixo, que no puc esperar a llegir-me ja el 

següent còmic!!!!  

 

Norah, 10 anys 

 

(La col·lecció de còmics està disponible en català i castellà a 

l’eBiblio) 

 

Ep, ep, ep! Ja som una mica més a prop de les vacances! Però no us 

despisteu! La desescalada no vol dir abaixar la guàrdia! Així que, abans que 

el flaire de les platges i de les revetlles us capgirin els sentits, recordeu que 

cal ser molt prudents! No ho oblideu: mascareta, distància de seguretat i 

renteu-vos les mans molt sovint! 

I per si el que fos no poguéssiu sortir gaire de casa, aquí teniu un munt 

d’idees per no avorrir-vos aquest estiu. Les trobareu reunides al web: 

SORTIRAMBNENS. Ves per on, quina troballa!  

https://www.sortirambnens.com/ 

 

 

 

 

 

El zoo petrificat  

Chamblain, Joris  

Col·lecció: Els diaris 

de la Cirera 

http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=zoo+petrificat+cirera&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xlos+simpson%26SORT%3DD
https://www.sortirambnens.com/
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=zoo+petrificat+cirera&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xlos+simpson%26SORT%3DD

