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Temples del saber,  
escenaris de destrucció 

LES BIBLIOTEQUES AL CINEMA

XAVI SERRA §  BARCELONA

 “El cinema és un camp de batalla”, de-
ia Samuel Fuller a Jean-Paul Belmondo 
a Pierrot Le Fou (Jean-Luc Godard, 
1965). La cèlebre resposta del director 
també s’aplica a les biblioteques. La 
possibilitat de subvertir la seva natura-
lesa d’espai de recolliment ha estimulat 
sempre la imaginació dels cineastes. Si 
el cinema és conflicte, drama i tensió, 
a la gran pantalla les biblioteques han de 
servir com a escenari per al caos i la dis-
bauxa. Quantes vegades hem vist la ma-
tusseria d’un personatge quedar en evi-
dència en una biblioteca? ¿O fileres de 
prestatgeries caure a terra com fitxes de 
dòmino? Stephen Sommers va portar a 
l’extrem aquest gag a La mòmia (1999), 
fent que una Rachel Weisz més aviat 
maldestra provoqués una destrossa cò-
mica a una biblioteca en una escena dig-
na de Jerry Lewis d’El grum (1960).  

La ciència-ficció tampoc ha deixat 
passar el potencial icònic d’una biblio-
teca arrasada com a símbol de l’esfon-
drament de la civilització. A la faula fu-
turista i distòpica Oblivion (Joseph Ko-
sinski, 2013), Tom Cruise topa amb les 
ruïnes del que, abans d’una invasió ali-
enígena, havia sigut l’emblemàtica Bi-
blioteca Pública de Nova York, que per 
cert també apareix congelada a l’apoca-
líptica El dia de demà (2004), amb la 
qual el rei del cinema de catàstrofes, Ro-
land Emmerich, volia advertir l’espec-
tador de les conseqüències més terrorí-
fiques del canvi climàtic.  

La Biblioteca Pública de Nova York 
torna a ser l’escenari d’una seqüència 
que uneix cinema fantàstic i bibliote-
ques: l’escena inicial de Caçafantasmes 
(Ivan Reitman, 1984) en què el doctor 
Venkman (Bill Murray) i companyia 
contacten amb el fantasma d’una bibli-
otecària i acaben fugint cames ajudeu-
me. Aquesta mateixa biblioteca –la més 
popular del cinema, definitivament– 
torna a aparèixer a Esmorzar amb dia-
mants (Blake Edwards, 1961). Entre lli-
bres i usuaris, George Peppard professa 
el seu amor a una Audrey Hepburn que 
no sembla inclinada a deixar que el ro-
manticisme arruïni el seu pla d’enxam-
par un marit milionari. Però, tornant al 
cinema fantàstic, la biblioteca més ex-

traordinària del cinema potser és la de 
Hogwarts, l’acadèmia de màgia de la sa-
ga Harry Potter. Els llibres estan prote-
gits per encanteris; alguns fins i tot te-
nen males puces i escridassen els estu-
diants que gosen obrir-los sense permís 
del professor. De nit està custodiada 
per Filch i el seu gat, i de dia, per la bibli-
otecària, la senyora Pince, que no apa-
reix a les pel·lícules. Tampoc és que tin-
gui gaire feina: els volums consultats 
tornen al seu lloc a les prestatgeries de 
manera màgica. 

El lloc clau per resoldre misteris 
En el gènere de la intriga, les bibliote-
ques també han jugat un paper impor-
tant per resoldre misteris. Regirant els 
llibres d’una biblioteca ha aparegut so-
vint la pista definitiva per resoldre un 
crim o desvelar un enigma. ¿On busca el 
detectiu Somerset (Morgan Freeman) 
de Seven (David Fincher, 1995) infor-
mació sobre l’assassí en sèrie que s’ins-
pira en els set pecats capitals per als 
seus crims? A les biblioteques. I preci-
sament els hàbits de lectura del psicò-
pata són el que posa els detectius sobre 
la pista. En la cruïlla entre intriga crimi-
nal i biblioteques no pot faltar la de 
l’abadia on Sean Connery investiga els 
assassinats d’El nom de la rosa (1986), 
l’adaptació que fa Jean-Jacques An-
naud a partir de la novel·la d’Umberto 
Eco. Les lleixes atapeïdes de llibres pol-
segosos no només contemplen els cadà-
vers dels monjos assassinats, sinó que 
amaguen el mòbil dels crims. 

El subgènere del cinema de presons 
també és ric en biblioteques. La figura 
del presidiari que arrossega un carretó 
ple de llibres davant les cel·les és un 
clàssic del cinema carcerari. A Cadena 
perpètua (Frank Darabont, 1994), An-
drew Dufresne (Tim Robbins) plantava 
cara a la burocràcia penitenciària fins 
que aixecava gairebé del no-res la bibli-
oteca de la presó on complia condemna. 
Però les biblioteques no sempre són fi-
nestres a la llibertat, sinó que també po-
den funcionar com a presons. A El club 
dels cinc (John Hughes, 1985), cinc es-
tudiants són castigats a passar un dis-
sabte tancats a la biblioteca del seu ins-
titut. A mesura que transcorren les ho-
res descobriran que no són tan dife-
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la protagonista de l’orgia gore Chainsaw 
Sally (Jimmyo Burril, 2004), una bibli-
otecària expeditiva que soluciona a cop 
de serra mecànica els problemes d’ordre 
a la biblioteca i els retards a l’hora de re-
tornar llibres en préstec. La televisió 
també ha contribuït a reinventar la figu-
ra del bibliotecari amb la sèrie de culte 
Buffy, la caçavampirs, en què el bibliote-
cari de l’institut exerceix també el paper 
de guia de l’heroïna protagonista en la 
lluita contra els monstres que assolen 
Sunnydale cada dos per tres. Una altra 
sèrie, The librarians, directament con-
verteix els bibliotecaris en els herois de 
la funció, membres d’una organització 
secreta centenària que s’amaga darrere 
dels murs –esclar–  de la Biblioteca Pú-
blica de Nova York i es dediquen a com-
batre fenòmens sobrenaturals. 

Capítol a part mereix Party girl (Da-
isy von Scherler, 1995), la quinta essèn-

rents com pensen i forjaran un vincle 
del qual la biblioteca és testimoni mut. 

El club dels cinc inclou un muntatge 
musical dels protagonistes ballant a la 
biblioteca que tindria el seu precedent 
més llunyà en el número Marion the li-
brarian del musical Viure d’il·lusió 
(Morton DaCosta, 1962). “Senyora bi-
bliotecària, què puc fer, estimada, per-
què em facis cas; t’estimo amb bogeria, 
senyora bibliotecària”, canta un enta-
banador Robert Preston a la bibliotecà-
ria Shirley Jones, que encarna l’arque-
tip de la professió més cultivat pel cine-
ma: la bibliotecària impol·luta, reprimi-
da, impermeable a l’alegria i amb els 
cabells sempre lligats en un monyo. 

En les últimes dècades el cinema ha 
trencat aquest estereotip més d’un cop. 
Un exemple seria la ja esmentada Ra-
chel Weisz de La mòmia, bibliotecària i 
aventurera; però el més radical és el de 

cia de la comèdia bibliotecària. La mu-
sa indie dels noranta Parker Posey hi in-
terpreta la desvergonyida Mary, una 
noia addicta a les festes i als clubs noc-
turns que experimenta una crisi vital 
quan descobreix que la seva veritable 
vocació és ser bibliotecària i comença 
a catalogar compulsivament els discos i 
la roba dels seus amics amb el seu nou 
Sant Grial: els sistema duodecimal. Per 
cert, Party girl inclou una petita esce-
na de sexe entre prestatgeries de llibres, 
una pràctica lúbrica –el sexe biblioteca-
ri– que també duen a terme amb fruïció 
Kyra Sedgwick a Loverboy (Kevin Ba-
con, 2006) i els protagonistes d’Expia-
ció (Joe Wrigh, 2007), James McAvoy 
i Keira Knightley. I, tanmateix, cal con-
cloure que el cinema encara no ha apro-
fundit prou en les possibilitats eròti-
ques de les biblioteques. Cineastes, 
queda molt camí per recórrer. §
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