
 

 

La Biblioteca de Ciències Socials presenta una 

mostra de llibres titulada Noves disciplines, Nous 

documents, Nous usuaris... a la Biblioteca de 

Ciències Socials. 

La Mostra bibliogràfica vol donar a conèixer la 
notícia dels nous fons incorporats provinents del 

Centre de Formació Professional Fundació UAB 
(Comerç Internacional), Escola de Prevenció i 

Seguretat Integral (EPSI) i Escola Universitària 

de Turisme i Direcció Hotelera (EUDTDH) 

Són, sens dubte unes noves disciplines que 

s’assumeixen -tot i que molt vinculades a les 
nostres àrees temàtiques-, uns nous documents 

que s’incorporen als nostres espais, un nou 

segment d’usuaris als que donarem servei. 

D’aquesta manera a l’Expositor temàtic de la 

Biblioteca de Ciències Socials (al costat de 
l’entrada per la Planta 0) hi trobareu una petita 

instal·lació artística que conté tres apartats.  

En el primer, a imitació d’una comparació feta pel 

poeta J. V. Foix en un article memorable de l’any 

1935, hi trobareu un joc d’ampolles que en el 
seva etiqueta duen el nom de les diverses 

disciplines incorporades de nou a les nostres 
matèries. La comparació foixana es refereix a si 

ha d’existir o no una literatura revolucionària, i 

resa: No dubto gens que hi ha, que hi pot haver, 
que hi ha d’haver una literatura revolucionària, 



de la mateixa manera que l’home del bar creu 

que no poden mancar aperitius de tota marca, 
grau i ferment als prestatges de la tenda. 

Aquesta comparació pròpia dels terrenys 
provocadors del surrealisme és utilitzada en 

aquesta mostra com imatge plàstica d’aquesta 
nova diversitat de disciplines. 

Així mateix, en el segon apartat, una reproducció 

de la imatge mítica del Corn de l’abundor en 
centra tot l’espai expositiu. Segons la mitologia 

grega el corn fou una de les banyes de la cabra 
Amaltea que, un infant Zeus, va arrencar 

involuntàriament en el curs d’un joc, i el qual 

desitjós de reparar aquell dany li va atorgar el 
poder de prodigar flors i fruits i tota mena de 

riqueses... Una imatge mítica d’aquest nou volum 
de documentació que en forma de devessall 

esplèndid de llibres s’incorpora a la nostra 
biblioteca. 

Com a tercer element, un dibuix, que representa 

el nou segment d’usuaris, clou l’espai de 
l’expositor temàtic. 

Tots aquests nous fons documentals s’han 
integrat als nostres espais i els podreu trobar al 

catàleg per paraula clau, títol, autor, matèria, 
etc.  

Celebrem, doncs, aquesta ampliació de recursos! 
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