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Aquests dies de tardor les biblioteques de Girona ens vestim de por i ho fem 
desplegant tot un imaginari terrorífic, basat en cinc obres cabdals de noms 
propis de la literatura de terror com són Arthur Miller, Henry James, Mary 
Shelley, Bram Stoker o Robert Kirkman. 
  
Prepareu-vos per tremolar i passar por a les biblioteques! Hi trobareu  
exposicions de fons de literatura i cinema de terror, però també bruixes 
[Biblioteca Salvador Allende]; fantasmes [Biblioteca Carles Rahola]; 
monstres [Biblioteca Ernest Lluch]; vampirs [Biblioteca Just M. Casero]; i 
zombis [Biblioteca Antònia Adroher]...  
 
A més, amb aquest recull, us proposem una selecció d’obres per acostar-
vos a la literatura i al cinema de terror i que podeu trobar a les biblioteques 
de Girona.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA 

Las brujas de Salem / Arthur Miller 

Les bruixes d'Eastwick / John Updike 
Brujas de viaje / Terry Pratchett 
La sombra de la noche / Deborah Harkness 
El descobriment de les bruixes / Deborah Harkness 
Les bruixes d'Arnes / David Martí Martínez 
La cruz de Morrigan [Vol. 1 trilogia El círculo] / Nora Roberts  
A golpe de Magia / K. Armstrong 
El horror de Dunwich / H.P. Lovecraft 
Aquelarre / Carlos Rojas 
Las brujas de Zugarramurdi / Mikel Azurmendi 

CINEMA 

En tiempo de brujas / Ron Perlman (2011) 
Arrástrame al infierno / Sam Raimi (2009) 
La madre del mal / Dario Argento (2007) 
Las brujas de Salem / Joseph Sargent (2002) 
Las brujas de Eastwick / George Miller (1987) 

LITERATURA 

Un altre pas de rosca / Henry James 
Los mejores relatos fantasmagóricos: antología / M.R. James 
El fantasma de Canterville / Oscar Wilde 
La llegenda de Sleepy Hollow i altres històries / Washington Irving 
La porta oberta / Margaret Oliphant 
Per a llegir quan es fa fosc / Charles Dickens 
La mujer de negro / Susan Hil 
El príncep de la boira / Ruiz Zafón 
La maledicció de Hill House / Shirley Jackson 
Casa tomada y otros relatos / Julio Cortázar 
Històries de fantasmes / Roald Dahl 

CINEMA 

El orfanato / Juan Antonio Bayona (2007) 
Los otros / Alejandro Amenabar (2001) 
El último escalón / David Koepp (1999) 
The Ring [El círculo] / Hideo Nakata (1998) 
Poltergeist: fenómenos extraños / Tobe Hooper (1982) 
El resplandor / Stanley Kubrick (1980) 
El carnaval de las almas / Herk Harvey (1962) 

BruixesBruixesBruixesBruixes  
Les bruixes són aquelles persones que, segons els creients, exerceixen poders 

malèfics adquirits suposadament per haver fet un pacte amb el diable. 

 Biblioteca Salvador Allende 

Biblioteca Carles Rahola 

FantasmesFantasmesFantasmesFantasmes    
Els fantasmes (o espectres) són suposats  esperits  o  ànimes  desencarnades  que 

es manifesten entre els vius de manera perceptible (per exemple, prenent una 

aparença visible, produint sons o olors o desplaçant objectes).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA 

Frankestein o el Prometeu modern / Mary Shelley  
L'illa del doctor Moreau / H. G. Wells 
20.000 llegües de viatge submarí / Jules Verne 
L'estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde / Robert Louis Stevenson 
Nostra Senyora de París 1482 / Víctor Hugo 
El golem / Gustav Meyrink 
La pell freda / Albert Sánchez Piñol  
L'horlà / Guy de Maupassant 
Cementiri d'animals / Stephen King 
Monstruari fantàstic / Joan Perucho 

CINEMA 

King Kong / Peter Jackson (2005) 
Godzilla / Roland Emmerich (1998) 
La mosca / David Cronenberg (1986) 
La cosa [El enigma de otro mundo] / John Carpenter (1982) 
Psicosis / Alfred Hitchcock (1960) 
La momia / Terence Fisher (1959) 
El hombre invisible / James Whale (1933) 

LITERATURA 

Dràcula / Bram Stoker  
El llit sota la tomba [antologia] / Emili Olcina 
Sóc llegenda / Richard Matheson 
Les històries naturals / Joan Perucho 
El misterio de Salem’s Lot / Stephen King 
Entrevista amb el vampir [Vol.1 de Cròniques vampíriques] / A. Rice  
Déjame entrar / John Ajvide Lindqvist  
Nocturna [Vol. 1 trilogia de la Oscuridad] / Guillermo del Toro  

CINEMA 

Sólo los amantes sobreviven /Jim Jarmusch (2013) 
Noche de miedo / Craig Gillespie (2012) 
30 días de oscuridad / Davis Slade (2007) 
Drácula de Bram Stoker / Francis Ford Coppola (1992) 
Jóvenes ocultos / Joel Schumacher (1987) 
Dràcula / Tod Browning (1931) 
Nosferatu / F. W. Murnau (1922) 

 

MonstresMonstresMonstresMonstres    
Criatures més o menys llegendàries que usualment fan por i són vistes com a 

malignes pels éssers humans. El terme ve de monstrare, que significava 

“ensenyar”, perquè eren quelcom digne de veure (van començar sent éssers 

humans amb alguna deformitat que es lluïen en les fires). 
Biblioteca Ernest Lluch 

VampirsVampirsVampirsVampirs    
Un vampir és un personatge mitològic, un monstre que "sobreviu" xuclant 

la sang humana. Sovint té la capacitat de transformar-se en altres formes, 

sobretot la de ratpenat. Una persona es transforma en vampir quan és mossegada 

per un, i llavors viu una segona existència (usualment nocturna) que pot ser 

eterna si no se'l mata.  

Biblioteca Just M. Casero 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA 

Los muertos vivientes [Walking dead] / Robert Kirkman 
Descansa en paz / John Ajvide Lindqvist  
Guerra mundial Z / Max Brooks  
El mòbil / Stephen King  
Naturaleza muerta / Víctor Conde  
Diario de una invasión zombie [3 vol.] / J.L. Bourne  
La muerte negra: el triunfo de los no-muertos / Házael González 
I am a hero / Kengo Hanazawa  

CINEMA 

[Rec] / Jaume Balagueró i Paco Plaza (2007) 
28 días después / Danny Boyle (2002)  
La noche de los muertos vivientes / George A. Romero (1968) 
El carnaval de las almas / Herk Harvey (1962) 
La legión de los hombres sin alma / Victor Halperin (1932) 
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Font: Vikipèdia 
Imatge portada: Lutfar Rahman Nirjhar 

Altres relats terroríAltres relats terroríAltres relats terroríAltres relats terrorífics... fics... fics... fics...     
Contes macabres / Edgar Allan Poe 
La casa vacía / Algernon Blackwood 
El año del verano que nunca llegó / William Ospina  
Relatos que me asustaron / Alfred Hitchcock 
Narrativa completa / H. P. Lovecraft 
El que abre el camino: 24 historias macabras / Robert Bloch 

No us podeu perdre...No us podeu perdre...No us podeu perdre...No us podeu perdre...    
Acocollona’t, V Setmana de Cinema Fantàstic i de Terror de Girona.  
Del 30 d’octubre al 7 de novembre de 2015 / http://acocollonat.wix.com/acocollonat 

ZombiZombiZombiZombis s s s     
Originàriament, figures llegendàries pròpies de les regions on es practica el 

culte vodú. Es tractaria de morts ressucitats per mitjans màgics per un bruixot 

per tal de fer-los els seus esclaus. Per extensió, la paraula zombi ha passat a la 

literatura fantàstica com a sinònim de mort vivent i, al llenguatge comú, per 
designar en sentit figurat “qui fa les coses mecànicament com si fos privat de 

voluntat”. Biblioteca Antònia Adroher 


