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Podeu consultar els números anteriors a : 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions 

 
NOVA GUIA

! 

L’oficina ha estat un dels escenaris que ha donat més 

rèdits en el món de la producció literària i 

cinematogràfica. Adjunts, escrivents, secretàries, becaris, 

buròcrates… L’estol de personatges que hi treballen 

habitualment, ha estat explotat per molts autors de 

ficció, a l’hora de recrear històries emmarcades en un 

entorn laboral tan sofisticat però que, al mateix temps, 

pot resultar asfixiant.  

L’eix central d’algunes d’aquestes creacions sol ser una 

criatura plena d’aspiracions però envoltada de grisor 

que, tot i pagar un preu molt alt per assolir els seus 

somnis (normalment sol acabar perdent la feina), esdevé 

la protagonista d’històries meravelloses i insòlites.  

Els personatges solen subsistir immersos en un sistema 

que mesura la seva vàlua a partir de ràtios i d’indicadors 

de rendiment. Encarnen l’anhel de molts lectors i 

espectadors que, com ells, també es troben aclaparats 

per les rutines diàries, les quals, els han convertit en uns 

éssers aparentment anodins i insignificants. 

El despatx, el bufet, o l’oficina, s’han convertit per a ells 

en una segona llar, i els companys de feina en una segona 

família, infernal, en ocasions, segons com els hagin anat 

les coses, perquè no tot són flors i violes per als 

treballadors de coll blanc a l’hora de cobrar una nòmina 

Hi ha caps que els sotmeten a un tracte degradant; 

l’anonimat els uniformitza i els empetiteix; i les 

condicions de feina poden arribar a ser tan indignes que 

acaben afectant altres facetes de la seva vida, com la 

familiar o l’amorosa.  

Ara bé, no tots els personatges renuncien als seus 

somnis ni es deixen esclafar pel trepa de torn. En 

ocasions, el destí, pot jugar al seu favor i ajudar-los a 

corregir les injustícies de les quals són objecte. Us 

deixem en companyia d’unes quantes obres que parlen 

de tot això i de molt més, per si us pot servir 

PERSONATGES D’OFICINA 

Bartleby, l’escrivent 

Melville, Herman 

N Mel 

Estupor i tremolors 

Nothomb, Amélie 

N Not 

El rey pálido 

Wallace, David Foster 

N Wal 

El hombre del traje gris 

Wilson, Sloan 

N Wil 

Fantasia per a un 

auxiliar administratiu 

Benet i Jornet, Josep M 

T 833 Ben 

El apartamento  

DVD  Apa 

Armas de mujer  

DVD Arm 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions/
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat/?searchtype=a&searcharg=Melville%2C+Herman%2C+1819-1891&searchscope=34&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=aMelville%2C+Herman%2C+1819-1891
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=+Estupor+i+tremolors&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(rey%20palido)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=hombre+traje+gris&searchscope=34&submit=CercarC:/Users/PC/Documents/Adobe%20Scripts
https://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(fantasia%20benet)&searchscope=34&SORT=AX
https://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(fantasia%20benet)&searchscope=34&SORT=AX
https://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(lemmon%20apartamento)&searchscope=34&SORT=AX
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=armas+de+mujer&searchscope=34&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=aarmas+de+mujer


 

 

Un retrat fa present aquells que són absents, bé perquè són lluny, bé 

perquè ja han deixat aquest món. Durant segles, els retrats es van fer per 

tal que els joves pretendents poguessin conèixer-se abans d’establir els 

lligams matrimonials entre les famílies poderoses, però també per tal que 

el record dels finats no s’esvaís tan fàcilment.  

Un retrat servia per exaltar l’estatus, les gestes, i les millors qualitats dels 

retratats, especialment quan els fets o les gestes dels quals havien 

esdevingut protagonistes eren dignes de transcendir la seva realitat 

històrica. Alguns d’ells, fins i tot, es van fer retratar acompanyats 

d’elements simbòlics que ajuden a completar el significat del quadre.  

El misteri d’un retrat, però, no s’esgota en sí mateix. Els arguments de no 

poques obres giren precisament al voltant de les ombres que envolten el 

protagonista d’alguns quadres. Hi ha personatges, per exemple, que se 

senten subjugats pel poder evocador de la persona que hi és retratada, fins 

al punt que parlen amb el quadre, com si el seu interlocutor fos present, o 

com si la persona que hi ha pintada continuï exercint alguna influencia 

sobre ell, des del Més Enllà.  

En ocasions, el quadre espera que algú se’l miri per descobrir-li un misteri, 

un secret que espera ser desvetllat. En canvi, hi ha retrats que cobren vida 

per revelar un fet singular de la persona retratada, o una veritat oculta, 

que sol amagar-se per algun interès. Un retrat, però també pot produir 

una falsa impressió, o induir qualsevol a una conclusió errònia.  

Finalment, als quadres, a les teles i als retrats, els poden sobrevenir 

nombroses vicissituds, ja sigui en el moment de la seva creació o bé més 

tard, un cop passen a mans dels seu propietari, o cau en mans de lladres, 

de compradors o dels seus millors postors.  

Us deixem uns quants suggeriments, per si us ve de gust aprofundir sobre 

aquesta temàtica. Això sí, per saber què hi ha més enllà d’un simple retrat, 

us caldrà força imaginació. 

Chevalier, Tracy. 

La joven de la perla. 

N Che 

Delibes, Miguel.  

Señora de rojo  

sobre fondo gris.   

N Del 

Du Maurier, Daphne.  

Rebecca.  

N Du M 

Sábato, Ernesto. 

El túnel.  

N Sab 

Wilde, Oscar.  

El retrat de Dorian Grey.  

N Wil 

La dama de oro.  

MM 441 Dam 

Laura.  

DVD Lau  

La mujer del cuadro.  

DVD Muj 

EL VALOR D’UN RETRAT 

https://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=joven+perla&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xtunel+sabato%26SORT%3DAZ
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=rojo+delibes&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=rojo+delibes&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=maurier+rebecca&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xrebeca%26SORT%3DAZ
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=tunel+sabato&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xel+tunel%26SORT%3DAZ
http://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(dorian)&searchscope=34&SORT=AXC:/Users/PC/Documents/Adobe%20Scripts
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=dama+oro&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xmaurier+rebecca%26SORT%3DAZ
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xlaura&searchscope=34&SORT=AZ/Xlaura&searchscope=34&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=laura/1%2C575%2C575%2CB/frameset&FF=Xlaura&searchscope=34&SORT=AZ&9%2C9%2C
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xmujer+del+cuadro&searchscope=34&SORT=AZ/Xmujer+del+cuadro&searchscope=34&SORT=AZ&SORT=AX&extended=0&SUBKEY=mujer+del+cuadro/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xmujer+del+cuadro&searchscope=34&SORT=AZ&1%2C1%2C
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 RACÓ DE CIÈNCIA FICCIÓ 

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

bibliotecamp@santcugat.cat 

CONSULTORI 
DE LA 

BRONDEERI 

Persuasiu 

com un gat 

Com discutir amb un gat 

Jay Heinrichs 

155 Hei 

Centenari del naixement de Ray Bradbury 

 

El 8 d’agost de 1920 venia al món a Waukegna 

(Illinois) el que esdevindrà un dels millors escriptors 

de ciència-ficció, a més de cultivar la fantasia, el 

terror i el misteri, Ray Bradbury. Amb 14 anys la 

seva família es va instal·lar a Los Angeles, on el futur 

escriptor es va aficionar a la lectura, sent un assidu de la biblioteca 

pública. La seva formació és, doncs, autodidacta. 

A la dècada dels quaranta comença a publicar contes, però serà amb 

Cròniques marcianes (1950), esdevingut un clàssic de la ciència-ficció, que 

comenci a fer-se un nom en el món de la literatura. Seguirien 

recopilatoris de contes com L’home il·lustrat o Les pomes daurades del sol 

i el seu màxim èxit Fahrenheit 451. La seva darrera novel·la, publicada el 

2006, és autobiogràfica L’estiu del comiat. A més, va escriure poesia, 

teatre i guions cinematogràfics i televisius. Va morir a Los Angeles el 5 

de juny de 2012. 

 

A les biblioteques de Sant Cugat podeu trobar bona part de la seva 

obra 

 

Benvolguda doctora, 

Sóc d’aquella mena de persones a qui no li agrada discutir, però, 

massa sovint, passo per ser un bonifaci. Sempre em toca cedir i 

tothom acaba prenent-me el pèl, fins i tot el meu gat. Tindria 

l’amabilitat de dir-me com puc posar-hi remei? 

Molt agraït 

Pep 

 

Hola estimat Pep, 

Tinc la solució perfecta per a vostè. Es tracta d’un llibre que 

l’ensenyarà a treure partit del seu gat d’una manera impensada. 

D’entrada, el felí es convertirà en el seu mestre i li ensenyarà la 

manera de persuadir els altres perquè facin allò que vol, o, 

simplement que el deixin tranquil. L’ha de llegir, confiï en mi. Té 

unes il·lustracions molt simpàtiques i és molt curtet. Que ho té tot 

al seu favor, vaja! Ànim i cuidi’s molt!. 

 

A C T I V I T A T S  

D E S T A C A D E S  

BIBLIOTECA CENTRAL  

GABRIEL FERRATER 

EXPOSICIÓ LA VITRINA 

Les Claus de la poesia 

Del 6 al 31 d’octubre 

Realitzada per Paco Minuesa dins  

el 20è Festival nacional de Poesia 

BIBLIOTECA DE MIRA-SOL 

MARTA PESSARRODONA 

BIBLIOTECA VOLPELLERES 

MIQUEL BATLLORI 

Totes les activitats a      

    bibliomil.wordpress.com/agenda/ 

HORA DEL CONTE MENUTS 

El dofí que mai reia (1-3 anys) 

20 d’octubre, a les 17:30h i les 18:15h 

A càrrec de Contes Tik Tak 

HORA DEL CONTE VIRTUAL 

Contes d’arreu del món 

28 d’octubre, a les 18h 

Amb Joan de Boer 

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=com+discutir+amb+un+gat&searchscope=34&submit=Cercar
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/aBradbury%2C+Ray%2C+1920-2012/abradbury+ray+++++1920+++++2012/-3%2C-1%2C0%2CB/exact&FF=abradbury+ray+++++1920+++++2012&1%2C24%2C
http://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/aBradbury%2C+Ray%2C+1920-2012/abradbury+ray+++++1920+++++2012/-3%2C-1%2C0%2CB/exact&FF=abradbury+ray+++++1920+++++2012&1%2C24%2C
https://bibliomil.wordpress.com/agenda/


 

 

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 

 
 

 

Aquest estiu vam anar uns dies a la 

muntanya i ens van picar molts mosquits. 

Per sort, la mare portava aquest llibre a la 

motxilla i ens va ajudar molt. Va ser una 

sorpresa molt divertida! La meva germana i 

jo estàvem plens de picades, però quan 

vam llegir el llibre ens va agradar molt, fins 

hi tot vam cantar-lo com si fos una cançó. 

Tota l’estona fa rimes i és molt divertida de 

repetir. 

 

No se us trauran les picades i haureu de 

rascar-vos molt fort durant uns dies fins 

que desapareguin. El truc és llegir-lo moltes 

vegades, perquè mentre llegeixes el llibre 

no te’n recordes que les tens! 

 

Ruben de 5 anys i la seva mare Andrea de 

39. 

Si et pica un mosquit  

Jordi Gastó 

I* Gas 

 

Marona de colors  és el bloc de la Cristina, una mama amb moltes 

inquietuds i molt creativa a qui, des de fa anys, li agrada molt 

compartir les seves experiències amb d’altres progenitors.  

Si hi doneu una ullada, hi trobareu un munt de propostes originals i 

molt entretingudes per fer passar estones força entretingudes als 

vostres fills 

MARONA DE COLORS 

https://maronadecolors.wordpress.com/  

http://sinera.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=SI+ET+PICA+UN+MOSQUIT&searchscope=34&submit=Cercar
https://maronadecolors.wordpress.com/

