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"La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las 

vergüenzas el mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca". 
Enrique HeineEnrique HeineEnrique HeineEnrique Heine    (1800-1856) Poeta alemany.  

 
 



 

 
 
 
 
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, les biblioteques d’Osona 
organitzen, en col�laboració amb la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic 
d’Osona, un club de lectura en què hi participen els diferents membres dels clubs 
de lectura que hi ha a la comarca.  
 
L’edició d’enguany es realitzarà el dimecres 3 d’octure, a les 19.30h, a la 
Biblioteca Antoni Pladevall i Font, de Taradell. El llibre que llegiran els membres 
del club de lectura és Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena.  
 
Els conductors del club seran en Pasqual Bernat, historiador de la ciència i 
conductor del club de lectura de la Biblioteca Dos Rius (Torelló), i el Dr. Daniel 
Rodrigo Jiménez Aranguren, psiquiatre del Consorci Hospitalari de Vic. 
 
Les biblioteques d’Osona que participaran en aquesta nova edició del club de 
lectura són les següents: La Cooperativa (Centelles), Bisbe Morgades (Manlleu), 
Bac de Roda (Roda de Ter), Antoni Pladevall i Font (Taradell), Caterina Figueras 
(Tona), Dos Rius (Torelló) i Joan Triadú (Vic).  
 
Us hi esperem! 
 
BIBLIOTEQUES COMARCA D’OSONA 

 
 
 
 



 

 
Luca de Tena, Torcuato (1923-1999). 
 

BIOGRAFIA 
 

 
Escriptor, periodista i assagista espanyol. Va 
néixer el 9 de juny de 1923 a Madrid en el si d’una 
coneguda família de periodistes monàrquics. El seu 
avi, Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio, va 
ser el fundador de la revista Blanco y negro (1891) 
i d'e l’ABC (1903), diari que  -entre el 1929 i el 
1936- també va dirigir el seu pare, Juan Ignacio 
Luca de Tena.  
 

 
 
Torcuato va passar uns anys a Xile, on el seu pare va ser nomenat ambaixador. 
Allà va cursar tres anys de Dret i va publicar el seu primer llibre de versos, Albor. 
Es va llicenciar a Madrid i va iniciar la seva carrera periodística.  
 
Durant la Segona Guerra Mundial va exercir com a corresponsal de l’ABC a Londres 
i el 1952 va assumir la direcció del diari, càrrec del qual va ser destituït el 1953 a 
causa dels seus friccions amb el ministre d'informació falangista Arias Salgado. 
Durant aquest període, l’orientació política de Torcuato Luca de Tena es va 
caraceritzar per la seva fidelitat a la monarquia i, en concret, a  Juan de Borbón.  
 
L'any següent, el 1954, es va presentar –amb Joaquín Calvo Sotelo, Joaquín 
Satrústegui i Juan Manuel Fanjul- a les eleccions com a regidor de Madrid. Aquesta 
candidatura va sorgir com alternativa a la del Movimiento, però va fracassar en no 
comptar amb el beneplàcit del Cap de l'Estat.  
 
Durant un temps va actuar com a corresponsal a Washington, Orient Mitjà i Mèxic.  
 
Més endavant, entre 1962 i 1975, va tornar a ocupar la direcció de l'empresa 
familiar ABC. Durant aquests anys va mantenir una estreta relació amb polítics 
tecnòcrates tan destacats com Gonzalo Fernández de la Mora o com Laureano 
López Rodó.  
 
Va intervenir en política com a Procurador a Corts, si bé amb una certa actitud de 
distanciament irònic envers el règim, que quedava reflectida en les cròniques 
parlamentàries que com a periodista escrivia: 
 
“En la extremísima derecha de esta extrema Derecha española, que está en la 
extrema derecha del mundo, hay unos hombres: esos son los integristas. Casi 
superpuestos con ellos, pero no del todo; muy a la derecha también, muy a la 
derecha, mas no tanto como los anteriores, hay otros hombres: son los 
progresistas (Crónicas parlamentarias, 1967).” 



 

 
El 1967 va aconseguir  un dels llocs designats directament per Franco al Consell 
Nacional. L’any 1973 és nombrat membre numerari de la Real Acadèmia 
Espanyola. Després de ser desnonat pels accionistes de la direcció d'ABC va marxar 
a Mèxic i es va dedicar a la literatura: entre 1976 i 1999 va publicar deu novel�les, 
tres comèdies, i un llibre, entre els quals Poemas para después de muerto resulta 
el més commovedor de tots. Va realitzar una antologia poètica de poesia religiosa 
cristiana clàssica que es va publicar el 1999 amb el títol La mejor Poesía Cristiana, 
i que ha esdevingut el  testament espiritual de Torcuato Luca de Tena. Va morir al 
costat de la seva esposa Blanca el 1999. 
 
Dins el Franquisme va començar sent un monàrquic legitimista per després ser 
considerat -segons l'argot de l'època- un evolucionista del règim, és a dir, 
pertànyer al sector del règim que acceptava sense discussió l'autoritat de Franco 
però admetia la conveniència de promoure alguns canvis per al futur. En els últims 
temps va estar a l'òrbita de Manuel Fraga Iribarne com un dels membres d'Aliança 
Popular.  
 
Va escriure una dotzena d’obres més i va obtenir el Premio Nacional de Literatura 
el 1955, el Premio Planeta el 1961, el Premio Fastenrath de la Real Acadèmia 
Espanyola el 1969, així com el Premio Espejo de España el 1993 i el Premio de la 
Sociedad Cervantina de Novela. 
 
 
   



 

OBRES 

 
 
Entre les seves obres destaquen Los hijos de la lluvia o La brújula 
loca, però els seus majors èxits els va obtenir amb les seves dues 
grans novel�les: Edad prohibida (1958) i Los renglones torcidos de 
Dios (1979).  
 
 
Les seves narracions es construeixen entorn d'un personatge central 
i defugen qualsevol element que posi en perill la correcta 
comprensió de la trama. Torcuato té un particular interès per la 
caracterització dels seus personatges, aspecte molt cuidat en les 
seves obres, i especialment pels problemes psicològics i 
psiquiàtrics. Per exemple, va mantenir una discussió amb el 
psiquiatre Juan Antonio Vallejo-Nágera, prologuista de l'obra, quan 
li va comunicar la seva decisió de ser internat en un sanatori 
psiquiàtric per tal de documentar-se i escriure la seva famosa 
novel�la Los renglones torcidos de Dios. Malgrat la manca de 
col�laboració del psiquiatra, Torcuato Luca de Tena va aconseguir 
ingressar al centre. 
 
 
Va escriure novel�les històriques com La otra vida del capitán 
Contreras (1953) així com assajos sota els títols de La prensa ante 
las masas (1952), Los mil y un descubrimientos de América (1968), 
América y sus enigmas i Franco, sí, pero…. També va publicar un 
reportatge novel�lat anomenat Mrs. Thompson, su mundo y yo 
(1952). Pel que fa al teatre, va publicar les següents obres: Hay 
una luz sobre la cama (1969), El triunfador  (1971) i Visita inmoral 
o la hija de los embajadores (1975 ). 
 
Autor també de Escrito en las olas, La llamada, Las tribulaciones 
de una chica decente, Paisaje con muñeca rota i Primer y último 
amor. Moltes de les seves novel�les han estat adaptades al cinema: 
La otra vida del Capitán Contreras (1955), dirigida per Rafael Gil i 
protagonitzada per Fernando Fernán Gómez; Embajadores en el 
infierno (1956), dirigida per José María Forqué; La mujer del otro, 
dirigida també per Rafael Gil i, a Mèxic, Los renglones torcidos de 
Dios (1982) protagonitzada per Lucía Méndez, dirigida per Tuli 
Demicheli. Antonio Giménez-Rico va rodar també la seva novel�la 
Primer y último amor. 
 
 
 
 
 



 

BIBLIOGRAFIA DE L’AUTOR 

 
POESIA 

• Albor. Chile: Tall. de la Edt. Nacimento, 1941 

• Espuma, nube, viento. (Poemas en prosa y verso). Madrid: 1945. 

• Poemas para después de muerto y otras versificaciones. Madrid: Rialp, 1990. 

• Poemas inéditos, Barcelona, Planeta: 2000 
 

ARTICLES 

• Crónicas parlamentarias (1967). 
 

NOVEL�LA  

• La otra vida del capitán Contreras (1953) 

• Edad prohibida (1958) 

• La mujer de otro (Premio Planeta, 1961) 

• La brújula loca (1964) 

• Pepa Niebla (Premio Ateneo de Sevilla, 1970) 

• Señor ex ministro (1976) 

• Carta del más allá (Barcelona, Planeta, 1978). 

• El Fabricante de Sueños (1978). 

• Los renglones torcidos de Dios (1979). 

• Escrito en las olas (1983). 

• Los hijos de la lluvia (1986) 

• El futuro fue ayer (1987) 

• La llamada (1994) 

• Las tribulaciones de una chica decente (1995) 

• Paisaje con muñeca rota (1996) 

• Primer y último amor (1997) 

• ¡Mercedes, Mercedes! (1999) 
 

MEMÒRIES 

• Mis amigos muertos. Barcelona: Planeta, 1972 

• Papeles para la pequeña y la gran historia. Memorias de mi padre y mías (1991) 

• Franco si... pero. Confesiones profanas. Unos años decisivos de la vida de España vistos y narrados por un testigo excepcional (1993) 

• El tiempo congelado. Madrid: Espasa Calpe, 1995. 
 

REPORTATGES 

• El Londres de la postguerra. Pinceladas sobre la vida en Londres. Madrid: Espasa Calpe, 1948. 

• Embajador en el infierno. Memorias del Capitán Palacios (Premio Nacional de Literatura 1961) 

• Escrito en las olas: el singular destino de un emigrante español en el Key West del fin de la Belle Epoque. Barcelona, Planeta, 1983. 
 

ASSAIG 

• La prensa ante las masas (1952) 

• Mrs. Thompson, su mundo y yo (1952). 

• Los mil y un descubrimientos de América y otros ensayos (1968). 

• Las raíces de América. Madrid: Instituto Español de Antropología Aplicada 1968. 

• América y sus enigmas (y otra americanerías) (1992). 

• Ciudad de México en tiempos de Maximiliano. Barcelona, Planeta, 1989. 

• La incógnita de la primera isla descubierta y otras incógnitas, conferencia. Madrid: Patronato Doce de Octubre, 1968. 

• La Literatura de testimonio en los albores de América, discurso de entrada en la RAE, 1973. 

• La monarquía del futuro (escrit amb col�laboració amb José María Pemán i Gonzalo Fernández de la Mora) (1960) 
 

TEATRE 

• Hay una luz sobre la cama (1969). 

• El triunfador (1971). 

• Visita inmoral o la hija de los embajadores (1975). 

• Adaptació a aquest gènere, feta amb col�laboració amb Juan Ignacio Luca de Tena, de la seva novel�la La otra vida del capitán 
Contreras, estrenada el 1954 

 
 
.Fonts: http://es.wikipedia.org/wiki/Torcuato_Luca_de_Tena 

 http://www.um.es/tonosdigital/znum6/estudios/Fornieles.htm



 

LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS, Torcuato Luca de Tena 

 
 
 

Amb un estil pulcre, formal i refinat, encara que potser una mica arcaic, Torcuato 
Luca de Tena ens condueix al món de la psiquiatria i la follia, amb una dosi 
d’intriga i suspens.  
 
La detectiu Alice Gould és la protagonista d’aquesta novel�la, que se’ns presenta 
com un personatge enigmàtic i amb una extrema intel�ligència. Un dia rep 
l’encàrrec d’investigar el presumpte assassinat del pare d’un dels seus clients i 
per tal de resoldre el cas ingressa voluntàriament en un centre psiquiàtric 
simulant que pateix una paranoia.  
 
A la primera part, l’autor ens mostra una sèrie de personatges que resideixen al 
sanatori: esquizofrènics, maníacs, autistes, paranoics, dements, etc... , així com 
l’equip mèdic i els infermers. L’Alice es dedica a la investigació mentre que a la 
vegada va relacionant-se de diferents maneres amb aquests personatges. Durant 
aquesta primera part, es va creant el dubte de si el que explica la protagonista és 
veritat o realment ha estat ingressada perquè pateix una greu paranoia amb una 
personalitat imaginada.  
 
A la segona part, el lector es trobarà amb una protagonista que, degut a les 
circumstàncies, deixa la seva investigació de banda, veient-se obligada a 
demostrar que és una persona sana. Per això es veurà forçada, entre altres coses, 
a planejar una venjança contra qui la reté a la força. 
 
La trama de la novel�la ens porta cap a canvis sobtats i inesperats, que ens faran 
canviar la nostra posició respecte al veritable paper que juga la protagonista, 
mantenint el dubte fins al final.  
 
Les reflexions d’Alice i els diàlegs i enfrontaments entre ella i els metges 
segueixen una intriga que es va mantenint al llarg de la novel�la, tot i que en 
algun moment alguns fets puguin semblar inversemblants.  
 
 
En definitiva, una novel�la interessant, que atrapa al lector  i que ofereix 
una visió de la complexitat que hi ha darrera d’una malaltia mental. La 
lectura del llibre, a més, mostra com no sempre està ben delimitada la 
frontera entre la follia i la raó. 
 
 



 

 
 

 

 
□ La trama de Los renglones torcidos de Dios succeeix en un sanatori mental. 
En diferents ocasions l’autor descriu d’una manera bastant pejorativa els 
diferents espais que hi ha (sala dels desemparats, gàbia dels lleons, etc..).  
Avui en dia els centres psiquiàtrics, afortunadament, han millorat en molts 
aspectes. Ens podria dir quins són els principals canvis que s’han realitzat 
fins ara i què és el que podria ajudar a millorar-ho?   
 
▪ Las instituciones psiquiátricas han pasado de ser centros de encarcelamiento, 
custodia o asilo a ser francas instituciones asistenciales dónde se atiende al 
individuo con las diversas necesidades que la enfermedad impone y acudiendo a la 
tecnología vigente que permite afinar en las exploraciones diagnósticas y 
terapéuticas. 
 
Antaño los ingresos en estas instituciones eran de naturaleza crónica, actualmente 
tienden a ser cada vez de menor duración. 
 
Antiguamente estaban más ligadas a creencias políticas y religiosas y ahora tienen 
un cariz más aséptico y profesional; estaban alejadas de los centros ciudadanos 
mientras que ahora se encuentran inmersas como las demás instituciones 
sanitarias. 
 
□ Durant els primers dies de l’internament d’Alice, els metges decideixen no 
medicar-la fins que arribi el director del centre. Davant d’un diagnòstic mal 
fet, creu que podria ser pitjor el remei que la malaltia? 
 
▪ En el caso de la salud mental como en todas las enfermedades ocurre que un 
diagnóstico inapropiado conduce a un tratamiento inapropiado, asunto que 
conllevará a dos situaciones problemáticas, la persistencia del problema y la 
aparición de eventuales complicaciones del mismo o de los tratamientos 
instaurados. 

 

Entrevista al Dr. Daniel Rodrigo Jiménez 
Aranguren, psiquiatre del Consorci Hospitalari 
de Vic 



 

 
 
□ Després d’haver conegut la vertadera història de la protagonista, el doctor 
Arellano fa una intervenció sobre les causes de la patologia d’Alice Gould. 
Afirma que la major part de les paranoies i les esquizofrènies apareixen 
perquè sí, però que hi ha un segon grup que neixen motivades per alguna raó.  
Així, doncs, les causes d’algunes patologies podrien ser externes? 
Podríem pensar que si la protagonista no hagués patit una relació turmentosa 
s’hauria lliurat de la malaltia?  
 
▪ No hay patologías enteramente de causa interna o externa. Lo que varía es el 
grado de incidencia en que uno u otros factores tienen en la aparición de la 
misma. 
 
Desde la filosofía se sostiene que el ser humano es único e irrepetible y por lo 
tanto no se puede sostener con carácter de precisión que ante la presencia o 
ausencia de determinados factores una persona pueda enfermar o por el contrario 
no enfermar.  
 
□ Doctor, com a especialista, creu que cada cop hi ha més malalts mentals o 
cada cop se'n diagnostiquen més?  
  
▪ Ambas cosas. 
 
□ Es parla molt de prevenir el càncer o les malalties cardiovasculars, però es 
pot prevenir una malaltia mental? 
 
▪ Parcialmente se pueden prevenir algunas o bien las complicaciones que éstas 
pueden generar. Es probable que en el futuro se puedan prevenir algunas. 
 
□ Creu que la crisi pot afectar el benestar mental de les persones? 
 
▪ Sin ninguna duda. 
 
□ Avui dia les persones que pateixen trastorns mentals encara són mal vistes 
per la societat. Què pensa que s’hauria de fer per tal d’evitar el rebuig 
d’aquesta part de la població? 
 
▪ Provocar una transformación cultural que incluya a la comunidad, a la 
comunidad científica, a los medios de comunicación y a les instituciones 
administrativas. 
 
□ Per últim, ens podria recomanar un llibre i una pel�lícula que tracti el tema 
de la follia? 
 
▪ Película: Alguien voló sobre el nido del cuco. Libro: El hombre en busca de 
sentido, Viktor Frankl. No atañe al mundo de la locura sino al mundo del vacío  
existencial. 



 

 
APÈNDIX INFORMATIU 

 
 
FEDERACIÓ CATALANA D’ASSOCIACIONS DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS (FEAFAMM) 
(Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental). 
c/ Berguedà, 9-11, entl 3ª 
08029 Barcelona 
Telèfon: 93 272 14 51 
Web: http://www.familiarsmalaltsmentals.org 
e-mail: federacio@fecafamm.org 
 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGRUPACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES (FEAFES) 
(Organització sense ànim de lucre que aplega associacions i federacions de malalts mentals i de familiars 
de tot el territorio espanyol).  
c/ Hernández Más, 20-24 
28053 Madrid 
Telèfon: 91 507 92 48 
Web: http://www.feafes.com  
e-mail: feafes@feafes.com 
 
FUNDACIÓ PRIVADA SENY (Schizophrenia Research Foundation) 
(Fundació privada que promou la investigación en l’àmbit de la salut mental i en concret en el de 
l’esquizofrènia). 
c/ Diputació, 238 Àtic 7ª 
08007 Barcelona 
Tel: 93 349 07 75 
Web: http://www.senyfundacio.org 
e-mail: seny@senyfundacio.org 
 
NACIONAL MENTAL HEALTH ASSOCIATION (NMHA) 
(Pàgina web en anglès que conté informació detallada sobre la malaltia: definició, subtipus, causes, 
símptomes, diagnòstic precoç, tractament i altres recursos). 
Web: http: www.nmha.org 
 
FEDERACIÓ EUROPEA DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS (EUFAMI) 
Web: http://www.eufami.org 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASSOCIACIONES DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 
Web: http://www.fearp.org 
 
FUNDACIÓN MANANTIAL 
(Fundació estatal sense ànim de lucre, declarada de finalitat beneficoassistencial pel Ministeri de Treball i 
Assumptes Socials, i que té per objectiu tutelar persones amb trastorns mentals greus (TMG), posar en 
marxa i gestionar recursos t’atenció social per a persones amb TMG, i generar ocupación social per a 
persones amb TGM). 
Avda. Arroyo del Santo, 12 
28042 Madrid  
TEl. 93 371 72 12 
Web: http: www.fundacionmanantial.org 
 
ALTRES ADRECES D’INTERÈS: 

 
• Ràdio Nikosia: www.radionikosia.org  
• Portal Psiquiatria.com: www.psiquiatria.com  
• Portal de la discapacitat DISCAPNET: www.discapnet.es  
• Fòrum Salut Mental: www.forumsalutmental.com 
• Asociación Mundial de Psiquiatría World Psychiatric Association (WPA): www.wpanet.org  
• Unitat de Recerca en Neurociència Cognitiva; http://dpsiquiatria.uab.cat/ca/grupRecerca_2.php 
• Publicacions: http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 
• MedlinePlus: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Biblioteca Joan Triadú 
 

c/ Arquebisbe Alemany, 5 
08500 Vic 
Tel. 93 883 33 25 
e-mail: b.vic.jt@diba.cat 
www.bibliotecavic.cat  

 
 
 

Horari (hivern): 
Dilluns : de 15.30 a 20.00h.  

De dimarts a divendres : de 10.00 a 20.00h. 
      Dissabtes:  de 10.00 a 14.00h. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


