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U 

NS HOTELS BEN PARTICULARS  

Passengers 

DVD Pas 

 

Podeu consultar les guies a : 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions 

NOVA GUIA! 

NOVA 

GUIA! 

Darrere d’una aparença acollidora, un hotel 

pot amagar una història terrorífica, còmica o 

sorprenent, germen de molts arguments 

que, aquest estiu, poden fer-vos passar una 

estona deliciosa.  

L’emplaçament de l’edifici no sol ser anecdò-

tic, sobretot si va ser construït en un lloc 

ben apartat o en els terrenys d’algun antic 

cementiri condemnat pel pas del temps.  

El que més importa, però, s’esdevé a les escales de servei, als passadis-

sos, als ascensors, al menjador i a les habitacions per llogar, un munt 

de petits escenaris per acollir l’insondable univers que embolcalla els 

hostes.  

Les lectures que us proposem estan protagonitzades a més per les 

persones que també hi treballen. 

Recepcionistes, cambreres i grooms 

estableixen relacions molt especi-

als encara que siguin transitòries.   

Als hotels, ja se sap, es produeixen 

trobades  tòrrides i passionals, es 

tanquen negocis lucratius, però no 

sempre legals i hi tenen lloc tota 

mena de crims ben enrevessats, 

fins que arriba l'inspector de torn 

per desenredar la troca.  

Els hotels literaris s’omplen d’anècdotes i de situacions misterioses. 

Són un espai, molt ben delimitat, on hi sojornen persones amb visions 

del món ben diferents, tangencials, contraposades i convergents, un 

calder on s’hi barregen cambrers no sempre encertats, amants furtius, 

gent de l’hampa, impostors tafaners, lladres malintencionats i estiue-

jants, que baixen d’Arbeca, només ocasionalment.  

Vet aquí unes novel·les que us ajudaran a canviar d’aires mentre des-

canseu aquest estiu. I, si sou dels més afortunats i podeu allotjar-vos 

en algun hotel com aquests, obriu bé els ulls i pareu les orelles: en 

qualsevol moment, al vostre voltant, pot aflorar una gran història da-

vant vostre. 

El invitado 

Hadziyannidis, Vanghélis 

N Had 

El hotel New Hampshire 

Irving, Joseph 

N Irv 

Hotel Savoy 

Roth, Joseph 

N Rot 

Un caballero en Moscú 

Towles, Amor 

N Tow 

Hotel Flanagans 

Hellberg, Asa 

N Hel 

https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/Xanne+hathaway+passengers&searchscope=171&SORT=DZ/Xanne+hathaway+passengers&searchscope=171&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=anne+hathaway+passengers/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=Xanne+hathaway+passengers&searchscope=171&SORT=
https://bibliomil.wordpress.com/publicacions/
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=invitado+vanghelis&searchscope=171&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat/?searchtype=X&searcharg=irving+hotel+new&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xirving+hotel+new%26SORT%3DD
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=roth+hotel+savoy&searchscope=34&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=towles+moscu&searchscope=34&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(hellberg%20hotel%20flanagans)&searchscope=34&SORT=AX


 

 

A 
LAIN RESNIES (1922 - 2014) 

Alain Resnais va ser un retratista de la memòria individual i dels records cris-

tal·litzats per l’experiència i pel pas del temps. Abordà els efectes devastadors que  

deixen les guerres en la consciència dels éssers i allò que comporta la manca de resiliència, una 

temàtica que emmarcà en diversos contextos de la història contemporània, com el Vietnam, 

Argèlia, Hisroshima o la Guerra Civil Espanyola.  

Els personatges d’una gran part de les seves pel·lícules despleguen una munió d’estratègies per 

apaivagar el dolor que els produeixen els records, fruit de les circumstàncies que els ha tocat 

viure, un dolor que, tanmateix, es converteix en un llast terrible, fins al punt de comprometre 

profundament les seves vides.  

Els protagonistes fan tota mena d’intents per remuntar, necessiten sentir-se estimats i desitjats 

i il·lusionar-se amb noves parelles i amb noves amistats. Però l’esforç que fan no sempre obté 

els seus fruits, al contrari: el passat els provoca un esquinçament interior que roman latent al 

llarg de la seva existència malgrat les aparences i això els condemna. Els fets que els van marcar 

acaben traspuant i manifestant-se en forma de flash-backs, per arrossegar-los a la més absoluta 

desolació abans d’ensorrar-los. 

Resnais traslladà al món del cinema aquestes inquietuds després d’assajar diverses vies d’ex-

pressió. En els seus films, s’esforçà en recrear el funcionament de la ment humana i de les se-

ves percepcions, a partir de collages visuals, que se saltaven la lògica i les lleis de la física.  

El domini absolut del llenguatge fílmic el 

consagrà com un cineasta imprescindible 

en la història del cinema després que ma-

terialitzés un seguit de propostes trenca-

dores en l’àmbit de la direcció, del guió, de 

la fotografia i del muntatge.  

La seva inquietud per buscar formes d’ex-

pressió noves, el consolidà com un dels 

líders indiscutibles del corrent de la Rive 

Gauche, pels volts dels anys 50, poc abans 

que s’adherís al moviment de la Nouvelle 

Vague francesa, cosa que li atorgà una gran 

projecció internacional.   

Enguany mig món celebra el centenari  del 

naixement d’aquest renovador i innova-

dor del Setè Art.   

Si no en coneixíeu res, o us sona vagament 

la seva obra, aprofiteu aquestes vacances 

per refrescar la seva memòria i explorar el 

seu llegat. Val molt la pena. 

 

Hiroshima,  
mon amour 

DVD Hir 

IMPERDIBLE, perquè... 

... és l’opera prima de Resnais, una pel·lícula clau 

en la seva filmografia;  

... és una adaptació de l’obra de Marguerite Du-

ras, del mateix títol, també una obra mestra; 

... planteja, en el marc d’un idil·li esporàdic en-

tre dos desconeguts, l’empremta que deixen les 

atrocitats de la guerra i la necessitat de buscar-

ne consol a través de l’afecte; 

... és un retrat de com un passat horrorós pot 

acabar esquinçant el present, després d’obrir-se 

pas a través dels records;  

... el film aportà, en aquella època, innovacions 

tècniques i narratives revolucionàries en la his-

tòria del cinema. 

Amar, beber, cantar 

DVD Ama 

El año pasado  

en Marienbad 

DVD Año 

Las malas hierbas 

DVD Mal 

Noche y niebla 

DVD Noc 

On connaît la chanson 

DVD Noc 

Alain Resnais 

778.5(Res)Ala 

https://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(hiroshima%20mon%20amour)&searchscope=34&SORT=AX
https://aladi.diba.cat/search~S1*cat/X?SEARCH=(hiroshima%20mon%20amour)&searchscope=34&SORT=AX
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=amar+beber+cantar&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=AX&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xdiccionario+mitos%26SORT%3DAX
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=a%C3%B1o+pasado+en+marienbad&searchscope=34&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=a%C3%B1o+pasado+en+marienbad&searchscope=34&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/XMALAS+HIERBAS&searchscope=34&SORT=D/XMALAS+HIERBAS&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=MALAS+HIERBAS/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=XMALAS+HIERBAS&searchscope=34&SORT=D&1%2C1%2C
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xnoche+y+niebla&searchscope=34&SORT=D/Xnoche+y+niebla&searchscope=34&SORT=D&SUBKEY=noche+y+niebla/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xnoche+y+niebla&searchscope=34&SORT=D&2%2C2%2C
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=on+connait+la+chanson&searchscope=34&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/dResnais%2C+Alain%2C+1922-2014/dresnais+alain+++++1922+++++2014/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=dresnais+alain+++++1922+++++2014&2%2C%2C5


 

 

Totes les activitats a      

    bibliomil.wordpress.com/agenda/ 

 

MORT 

INTRAUTERINA 
ACTIVITATS 

DESTACADES 

BIBLIOTECA CENTRAL GABRIEL FERRATER 

BIBLIOTECA MARTA PESSARRODONA 

R 
ACÓ DE POESIA 

EL CONSULTORI 

DE  

LA BRONDEERI 

 

 

 

Enguany, com ve sabeu, se celebra 

el centenari del naixement de Ga-

briel Ferrater i, des del mes de 

maig, les biblioteques de Sant Cu-

gat han estat participat en un munt 

de propostes relacionades amb 

aquesta figura tant rellevant de la 

nostra literatura. Les activitats han 

estat organitzades per una llarga 

llista d’institucions i d’entitats cata-

lanes. Si voleu consultar-ne el pro-

grama, pitgeu aquí.  

 

VIATGE LITERARI 

De Gomila a Gomila : Felanitx… orígens  
sentimentals.  
Dilluns, 11 de luliol, 19h 

Amb Toni Gomila, Andreu Gomila i Eduard Inies-

ta. Places limitades. Inscripció prèvia 

BIBLIOTECA MIQUEL BATLLORI 

Hola Doctora, 

 

Se’ns va morir el nostre fillet, ara fa dos mesos. El cor li va deixar de bategar 

mentre encara era al ventre de la seva mare. El dolor que sentim és immens i ella 

no se’n surt. Anem tots dos a teràpia, però, fins aquesta setmana, la meva parella 

en prou feines he pogut fer les primeres passes per sortir de casa. Cada vegada 

que es creua amb una criatura pel carrer, li vénen ganes de plorar. Hi ha res que 

puguem llegir, que ens ajudi a refer-nos una mica? Molt agraïts. 
 

Àlex  
 

 

 

Estimat Àlex,  

 

Primer de tot, ho lamento molt. El vostre és una mena de dol que existeix, però 

del qual no se’n parla. Per desgràcia, us ha tocat viure una experiència molt dura, 

però, amics meus, no us podeu quedar instal·lats ni en la por ni en aquest dolor 

tan intens perquè perdreu d’altres oportunitats que us oferirà la vida per fer 

realitat els vostres desitjos. Feu molt bé de recórrer 

a un especialista. Us ajudarà a transformar la vostra 

tristesa en una energia fructífera, molt necessària per 

abordar noves il·lusions i reconduir el vostre periple 

vital amb fortalesa. Consulteu, si us ve de gust, el 

capítol 9 d’aquest llibre, us donarà algunes pistes per 

remuntar aquesta eta-

pa.  

 

Una abraçada ben forta 

i molt bona sort. 

Duelo perinatal 

Gómez-Ulla, Pilar 

128 Gom 

VIATGE LITERARI 

Quadern del retorn al país natal, viatge a 

Martinica, d’Aimé Césaire 

Dimarts, 19 de luliol, 19h 

Amb Adeline Flaun i Didier Roch 

Places limitades. Inscripció prèvia 

 

VIATGE LITERARI 

Viatge al pensament poètic femení de 

Palestina 

Dilluns, 4 de luliol, 19h 

Amb Mònica Van Campen i Aziz Khodari 

Places limitades. Inscripció prèvia 

 

https://bibliomil.wordpress.com/agenda/
https://cultura.gencat.cat/ca/temes/commemoracions/2022/anygabrielferrater/agenda/
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat/?searchtype=X&searcharg=duelo+perinatal+contreras&searchscope=34&sortdropdown=-&SORT=DZ&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=Xvengadores+reunios%26SORT%3DDZ


 

 

 

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 

 
 
 

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 

 
 

U 
S  VE DE GUST L’ACTIVITAT QUE US PROPOSEM? 

 

Saps com és un volcà per dins? T’agradaria 

resseguir un camí de foc? T’atreveixes a en-

trar en un cràter? Doncs vine a passar-t’ho 

bé i viuràs una experiència única a...  

 

    ....  l’Espai Cràter! 
Podràs visitar una exposició instal·lada a la 

panxa d’un volcà i hi hauràs d’entrar-hi per 

una escletxa! Ep, que el volcà està apagat, eh? 

Però, no te’n refiïs gens ni mica, perquè s’hi 

amaguen moltes sorpreses!  

Ei, que també podràs visitar ni més ni menys 

que el Montsacopa, el volcà més famós de la 

ciutat d’Olot!  

Flipaaaant! 

Pop-up volcans! 

Daugey, Fleur 

I551.2 Dau 

Les vacances del  

ratolí carter 

Marianne Dubuc 

I *  Dub 

Hola a tots, us vull recomanar el primer 

llibre que m’he llegit aquest estiu. Va 

d’un ratolí que se’n va de vacances i viat-

ja pel món repartint paquets. Tota la 

seva família l’acompanya i s’ho passen 

molt bé, perquè veuen molts llocs i mol-

tes coses diferents. 

Les pàgines del conte són plenes de 

molts dibuixos i m’ho he passat bomba 

mirant-me’ls. Ah, i aquest conte no té 

gaire lletra! En part, per això és tan di-

vertit! Bones vacances a tothom! 

 

Martina, 7 anys 

https://bibliomil.wordpress.com/publicacions/#indiscret
https://bibliomil.wordpress.com/publicacions/#indiscret
https://bibliomil.wordpress.com/publicacions/#indiscret
https://espaicrater.com/visita/
https://aladi.diba.cat/search~S34*cat?/Xvolcans&searchscope=34&SORT=AZ/Xvolcans&searchscope=34&SORT=AZ&SORT=AX&extended=0&SUBKEY=volcans/1%2C41%2C41%2CB/frameset&FF=Xvolcans&searchscope=34&SORT=AZ&2%2C2%2C
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=vacances+ratol%C3%AD+carter&searchscope=34&submit=Cercar
https://aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=X&searcharg=vacances+ratol%C3%AD+carter&searchscope=34&submit=Cercar

