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NOM:                                                                                                                    

PEL·LÍCULA: El nom de la rosa
El nom de la rosa (Il nome della rosa en l'italià original) és una novel·la d'Umberto
Eco ambientada en un monestir benedictí l'any 1327. Va ser publicada per primer
cop l'any 1980 i fou un èxit de vendes immediat. El 1986 el director J.J. Annaud la
va portar al cine. 

Argument

L'any 1327, durant el papat de Joan XXII, el frare franciscà Guillem de Baskerville i
el  seu aprenent  Adso de Melk es desplacen a una abadia del  nord d'Itàlia  per
assistir a un concili entre els delegats del papa i els representants de l'emperador
Ludovic IV de Baviera per discutir sobre la suposada heretgia d'una nova branca de
l'orde franciscà.

En arribar-hi, l'abat els encarrega investigar la misteriosa mort d'un jove monjo. A
mesura  que  la  trama  avança,  el  nombre  de  monjos  que  moren  en  estranyes
circumstàncies continua augmentant, i la investigació ha de continuar enmig del  temor de la vinguda de  l'anticrist, l'actuació de la
Inquisició i els debats sobre la pobresa apostòlica i la naturalesa subversiva del riure.

ACTIVITATS:

1. Color de l’hàbit (la roba) de Guillermo de Baskerville?                                      

2. De qui és fill Adso de Melk?                                                                                    

3. Com va morir Adelmo de Otranto segons Guillermo de Baskerville?                                                           

4. Com es diu el monjo que crida «Penitengiate!!»?                                                                                            

5. En quina llengua parla aquest monjo?                                                                                                               

6. Sobre què tractava el Llibre II de Poètica del filòsof grec Aristòtil?                                                               

7. Qui s’emporta el llibre amb les lents de Guillermo de Baskerville?                                                               

8. Ha estat alguna vegada Guillermo de Baskerville enamorat? De qui?                                                        

9. Està Adso de Melk enamorat? Què diu Adso sobre la xica?                                                                         

10. Què opina Guillermo de Baskerville sobre les dones?                                                                                    

11.  Completa la frase que diu Guillermo: «Que pacífica sería la vida sin amor, que tranquila, i que                          »

12.  Per què van morir Venancio, Adelmo i Berengario segons Guillermo?                                                                      

13. Com obrin l’accés a la biblioteca?                                                                                                                                      

14. Per què diu Guillermo que no deixen consultar els llibres?                                                                                            

15. Completa: «Adso, si tuviera respuestas para todo estaría enseñando Teología en                                   »

16. Què va passar quan Guillermo es va retractar quan va ser inquisidor?                                                                      

17. Sobre què és el debat dels franquiscans amb els delegats del Papa?                                                                       

18. Completa el que diu Jorge de Burgos: «Preservación del saber, y no investigación, porqué no existe progreso 
en el saber, sino una sublime                                                    »

19. Qui hi ha dins de la sala secreta de la Biblioteca?                                                                                            

20. Completa el que diu Jorge de Burgos: «La risa mata el miedo, y sin miedo no puede haber fe, porqué sin miedo 
al diablo ya no hay necesidad de                             »

21. Què li va regalar Guillermo a Adso quan es van acomiadar?                                                                                       

22. Què és el que mai va saber ni sabrà Adso de Melk?                                                                                                      

+ BUSCA EN INTERNET:

a) En quin personatge real està basat Guillermo de Barkerville?                                                                                       

b) Per què es diu «de Baskerville»?                                                                                                                                          


