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          ENTRE BRUIXES I MUSSOLS 
 

 
«La rebel·lió de la princesa rosa» © Il·lustració de Raquel Díaz Reguera. Thule Edicions. Barcelona 

 

El temps recent ha deixat un rastre d'incertesa que plana no només 
sobre la societat del segle XXI sinó també sobre la creació artística de 
totes les disciplines. I la literària no n'està al marge. Vivim entre bruixes i 
bruixots i molts mussols. Al calaixó de les bruixes i els bruixots s'hi poden 
posar els virus invisibles i traïdors o les guerres sempre injustes i cruels que 
recorden algunes de les caselles històriques més fosques. Els mussols són 
els que vetllen les bruixes i els bruixots i els esperonen amb els seus 
esgarips tenebrosos. Però contra bruixes i mussols hi ha sempre la força 
de la paraula que ens arriba cada vegada per canals més nous. La 
bruixeria només sent els esgarips dels mussols. L'esperança d'un temps 
millor té sempre el play a punt per escoltar la netedat de la paraula. 
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FES-ME UN PÒDCAST 
I ET DIRÉ QUÈ ESCOLTO 

 
Quan encara no ens hem refet dels audiollibres, han irromput amb 
força els pòdcasts. De ser una reserva per a iniciats ha passat a ser 

una eina democratitzadora per explicar contes, relatar històries, 
reproduir converses o difondre literatura a través de les xarxes que 
consumeixen milions d'usuaris arreu del món. Si tenir un blog, ser a 
Twitter, Facebook, Instagram o Tik Tok era fins fa poc una targeta 

de presentació, ara tenir una veu de pòdcast a Spotify, Ivoox, 
Applepodcast o Google Podcast és un visat d'entrada a l'ampli 

univers de les migracions digitals. 
 

 
L'artista urbà Banksy utilitza habitualment la xarxa per desvelar la paternitat dels seus grafits com aquest de la 

nena amb hula hoop que va aparèixer el 2020 en una façana d'un saló de bellesa de la confluència de 
Rothesay Avenue i el centre universitari de Lecton a la ciutat anglesa de Nottingham. 

 
El Petit Sàpiens és un dels segells que ha obert un canal de pòdcasts 
amb una trentena d'episodis sota el lema «Van fer història!». ¿Com va 
esdevenir la màxima experta mundial en ximpanzés una noia 



                                                                                                  Cornabou 3  

apassionada pels animals? ¿Com es va convertir en el bandoler més 
buscat de Catalunya un pagès honrat? Aquests són dos dels 
personatges de la sèrie que es va estrenar amb els relats sobre Jane 
Goodall i Joan de Serrallonga. Els episodis tenen una durada d'entre 13 i 
18 minuts i tracten altres personatges com Leonardo Da Vinci, Mercè 
Rodoreda, Jaume I, Marie Curie, Mozart, Mary Shelley, Nelson Mandela, 
Ermessenda de Carcassona, Antoni Gaudí, Mari Pepa Colomer, Edison, 
J.K. Rowling, Doctor Ferran, Frida Kahlo, Napoleó, Rosa Sensat, Narcís 
Monturiol, Teresa Rebull, Alexandre el Gran, Grace O' Malley, Pau 
Casals, Valentina Tereixkova, Charles Darwin, Hatxepsut, Guifré el Pilós, 
Maru Anning, Marco Polo i Toro Assegut. Tots els episodis són al web del 
Petit Sàpiens o a les diverses plataformes de pòdcast. 

https://www.petitsapiens.cat/podcasts.html 
 

 
 
Ràdio Contes ha obert «Somiatruites», una audiosèrie dirigida a infants 
de 3 a 6 anys en pòdcast a Spotify. Una iniciativa amb històries de Marta 
Catalán i música d'Albert Nardi. Una sèrie amb el gegant Somiatruites 
de protagonista per valorar els recursos del planeta. L'audiosèrie té 18 
episodis amb una durada d’uns 10 minuts cadascuna. Els protagonistes 
són infants que viuen aventures que posen de relleu les emocions i la 
manera de gestionar-les. Acabada d'escoltar la història, i amb un fons 
musical, se'ls convida a imaginar la seva pròpia aventura. Ràdio Contes 
es troba també a les principals plataformes de pòdcast. 

https://spoti.fi/3XmaOtg 
 

 
 
Cavall Fort fa una tria de contes i articles dels seus números publicats 
que es poden escoltar des del web de la revista. Hi ha una quarantena 
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d'episodis disponibles que es van actualitzat a manera que van 
apareixent en els nous números de la revista. 

https://cavallfort.cat/audiotextos 
 

 
 
SX3 és el nou Súper3 que s'ha remodelat de dalt a baix. Per arribar als 
infants, compta amb una aplicació d'assistents de veu amb una oferta 
de contes infantils adreçada als més petits. També, esclar, amb el canal 
de televisió TDT i un ecosistema digital amb un web propi. A l'hora de 
seleccionar les sèries, l'SX3 es basa en els criteris de classificació 
recomanats pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya per a la infància. 
S'utilitzen icones per indicar l'edat recomanada dels espectadors a qui 
va dirigida la sèrie i també si es tracta d'un espai subtitulat per a sords. 

https://www.ccma.cat/tv3/sx3 
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A LA CORDA FLUIXA 
Un fragment literari i una imatge de creació artística 

 

 
«Rudo», espectacle de circ de Manolo Alcántara 

 
 

Ha passat molta estona. El tete s'alça de la manta, mira cap al cel i 
mou el braç. 
No et veuen, li diu el germà, no siguis ximple. 
Sí que em veuen! 
Entesos, et veuen. No tenen res millor a fer que mirar-te. 
A dins de casa es tornen a sentir aplaudiments. 
Ja surten, diu, i assenyala el cel. 
On?, xiscla el tete. On? No els veig! 
Allà dalt, mira on han aparcat. Ara l'Armstrong camina. 
No veig res! On? 
No ho pots veure. Ets massa petit. 
Ara ho veig! 
Per què menteixes? 
Els veig, caminen per la Lluna! 
 
Lana Bastašić (Zagreb, 1986). «Dents de llet». Traducció del serbocroat de: Pau 
Sanchis Ferrer. Edicions del Periscopi. Barcelona, 2022. 
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HI HAVIA UNA VEGADA... 
Ciència i contes 

Exposició interactiva  
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

Plaça Leonardo da Vinci, 4-5 
(Parc del Fòrum) 

 

 
 
Hi havia una vegada... és una exposició interactiva que explora la 
ciència que hi ha amagada darrere del món fantàstic de deu contes 
clàssics de la literatura infantil. 
 
Els personatges de Pinotxo, la Caputxeta vermella, el llop, la Blancaneu, 
els tres porquets o els 40 lladres salten fora dels contes per explicar als 
visitants fenòmens i conceptes de les ciències socials i naturals com ara 
la física, la química, les matemàtiques la geologia i la biologia, i els 
relaciona amb la nostra realitat. 
 
S'hi pot conèixer, per exemple, quants sabors detecta la llengua, per 
què la gent que camina per l’habitació d’Alícia canvia de mida, què 
significa el color vermell a la natura, com veu el llop els colors, de què 
depèn la resistència d’una construcció, què és la bellesa, quina és la 
petjada hídrica o si es nota a la fisonomia quan es menteix, entre moltes 
altres qüestions. 
 
D'una manera interactiva, dinàmica i suggerent s'experimenten aquests 
fenòmens a través de més de 30 activitats que conviden a tocar, sentir, 
olorar, imitar, manipular, construir, calcular, deduir, observar, 
sorprendre’s i meravellar-se amb la ciència acompanyats d’aquests 
personatges de la literatura universal. 
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El recorregut pels deu contes es complementa amb tres espais: El bosc 
encantat, El laboratori de la bruixa i un espai de lectura i jocs que tanca 
l’exposició. En el bosc encantat s'hi poden escoltar fins a deu faules, 
com per exemple, La guineu que va omplir la panxa o La granota i la 
formiga, i descobrir també la ciència que s’hi amaga, així com olorar el 
bosc o sentir la textura de diversos tipus de tronc. 
 
En el laboratori de la bruixa s'hi pot conèixer el poder dels fongs, les 
bactèries i les sangoneres i descobrir que en molts casos les substàncies 
poden ser bones o dolentes depenent l’ús que se’n faci. 
 
Hi havia una vegada... és una exposició creada pel Pavilhâo do 
Conhecimento del Centre do Ciência Viva de Lisboa amb col·laboració 
de centres de recerca i institucions científiques portugueses. L’exposició, 
que ja han vist en diferents ciutats més de 2 milions de persones, ha 
passat per la Cité des Sciences et de l’Industrie a París o el Museu de les 
Ciències de València i es pot visitar al Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona, al Parc del Fòrum, fins al 8 de maig del 2023. 
 

 
 
L’exposició Hi havia una vegada... proposa un recorregut pels deu 
contes més populars de la literatura universal per a infants: Els tres 
porquets, Alícia al país de les meravelles, Les aventures de Pinotxo, La 
Caputxeta Vermella, Hansel i Gretel, En Jan i les mongetes màgiques, 
Blancaneu i els set nans, La Ventafocs, La Princesa i el pèsol i Alí Babà i 
els quaranta lladres. 
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En cada conte es proposen diverses activitats interactives: 
 
Amb materials diferents per construir una casa. ¿És prou forta per resistir 
la bufada del llop? Es prem el pedal per comprovar-ho. 
 
Les persones no es podem estirar ni encongir de sobte, com l’Alícia. No 
obstant això, les que es passegen per dins de l'habitació, de sobte, 
canvien aparentment de mida. 
 
El temps a escala humana, el temps real, fa que sigui difícil interpretar 
correctament tots els fenòmens. Si «encongim» diversos dies fins a 
transformar-los en uns quants minuts, les plantes, que semblen immòbils, 
de cop i volta tenen moviment.  
 
Pinotxo és impossible de controlar. Quan li aixequen el braç estira la 
cama i quan li aixequen la cama estira el braç. Cada dia l'ésser humà 
fa diverses accions, caminar, anar amb bici o fer gestos sense pensar-hi, 
de manera automàtica. Però en algun moment es van haver 
d’aprendre aquestes accions, a poc a poc i amb molts errors pel camí. 
 
És important saber què és veritat i què és mentida. Quan algú menteix es 
produeixen variacions subtils en el seu cos: transpira, es ruboritza, desvia 
la mirada, se li accelera el pols. Així es pot detectar la persona que 
menteix. 
 
El color vermell s’utilitza als senyals de trànsit com a indicador d’alerta o 
perill. ¿A la natura passa el mateix? Quan un fruit madura, es torna 
vermell per distingir-se de les fulles verdes i, així, revela que està a punt 
per ser menjat i dispersar les llavors, però algunes baies anuncien que 
són tòxiques tenyint-se de vermell. 
 
Mirar amb ulls de llop. ¿Es veu el mateix que l'ull humà? ¿Com veu el llop 
els colors? 
 
La xocolata sembla que té efectes beneficiosos físics i mentals, però si 
se’n menja en excés pot causar o agreujar alguns problemes de salut. 
 
Hi ha moltes més varietats de mongetes que les que es troben en el 
supermercat. Mongetes del ganxet, afartapobres, perona, llaminera... 
 
S'acostuma a associar el badall amb la somnolència i el cansament, 
però sembla que és molt més que això. Podria ser fins i tot una manera 
de fer que arribi més oxigen al cervell o d’ajudar a regular-ne la 
temperatura. 
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El vestits de les germanes de la Ventafocs els van fer en una botiga de 
confecció. Si la germana és dues vegades més grassa que la Ventafocs, 
¿caldria multiplicar per dos el tros de roba?  
 
Aconseguir detectar un pèsol com va fer la princesa del conte pot ser 
una exageració, però el sentit del tacte arriba a ser molt sensible. 
 
Un cofre conté diversos tresors, encara que, d’entrada, és possible que 
alguns no ho semblin. Una bona part del que es considera valuós 
comença sent una cosa sense interès i fàcilment es llençaria a les 
escombraries. 
 
¿Quin és el color de la pell de cadascú? En el món de les arts gràfiques, 
tots els colors i les tonalitats estan recollits en el que es coneix com a 
codi pantone. Si s'acosta el sensor de colors a la roba se sap la tonalitat 
exacta. 
 

 
 

HI HAVIA UNA VEGADA... 
Ciència i contes 

Exposició interactiva  
Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

Plaça Leonardo da Vinci, 4-5 
(Parc del Fòrum) 

Fins al 8 de maig 2023 
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BIBLIOTEQUES ESCOLARS... 
QUI US HA VIST I QUI US VEU! 

 
Catalunya ha perdut una quarta part de les biblioteques escolars en els 
últims cinc anys: segons les darreres dades publicades pel departament 
d'Educació, ha passat de tenir un 78,1% de centres educatius amb 
biblioteca escolar a un 56,8%. La disminució de biblioteques a les 
escoles i instituts ha estat generalitzada, tant en centres d'educació 
primària com de secundària i tant en públics com en privats o 
concertats. 
 
La Generalitat de Catalunya al·lega que en aquest descens hi han influït 
els canvis pedagògics que han modificat el concepte que emmarcava 
la biblioteca com l’espai exclusiu d’accés a la lectura i han influenciat 
en la forma de fer ús dels llibres o treballar la lectura. 
 
La llei d'educació catalana establia que tots els centres educatius han 
de disposar d'una biblioteca escolar, però a l'hora d'aplicar-la, la 
responsabilitat recau en cada centre. Cada equip directiu decideix 
quina part del pressupost es destina a la biblioteca, que sovint també 
obté diners de les Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA). De fet, els 
centres no poden contractar directament personal per a les 
biblioteques, sinó que ho han de fer a través de l'AFA. 
 
El 59,9% dels centres que no tenen biblioteca de centre en justifiquen 
l'absència perquè diuen que ja tenen biblioteques a les aules. Però una 
biblioteca d'aula no és una biblioteca de centre, que ofereix un fons i 
uns serveis, resol dubtes, recomana llibres i és un espai per fer treballs. 
Des del departament també es parla cada cop menys de biblioteques 
escolars i cada vegada més de biblioteques d’aula. 
 
La reducció de les biblioteques escolars va lligada a un tema de 
pressupost. Els bibliotecaris expliquen que s'han trobat amb centres que 
hi destinen menys de 400 euros al curs i algun que, fins i tot, no hi dedica 
ni un euro. Els diners provenen del pressupost de cada centre i, en 
algunes ocasions, de les AFA i dels ajuntaments.  
 
Una altra de les lluites és aconseguir que es valori l'ús d'aquest espai. 
Només un 25% dels centres tenen una biblioteca d'ús exclusiu, segons 
dades d'Educació. Així mateix, dotar de valor les biblioteques de centre 
va lligat a la necessitat que se les vegi com un espai clau per a la 
digitalització. 
 
A l'educació primària, sovint qui es fa càrrec de la biblioteca és un 
docent amb formació bibliotecària. Quan l'encarregat de la biblioteca 
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és un bibliotecari, i no un mestre del claustre, és l'AFA del centre qui l'ha 
de contractar. Això passa més habitualment a secundària, però no totes 
les AFA poden —o no volen— contractar, i es creen diferències. 
 
Sigui com sigui, tant mestres com bibliotecaris demanen una voluntat 
política clara per revertir la caiguda de les biblioteques escolars. 
Últimament, el departament d'Educació ha treballat conjuntament amb 
el departament de Cultura per donar un nou impuls a les biblioteques i 
ampliar-ne els usos. 
 
L’objectiu és que sigui un espai de llibres, de consulta i de treball, 
d’incorporar elements com els jocs de taula com a eina 
d’aprenentatge, per reformular el concepte de biblioteca escolar i per 
promoure la cultura, no només la lectura. 
 
Dades extretes del reportatge de Núria Juanico Llumà (ARA, 4.12.2021) 
 

 
 
 



                                                                                                  Cornabou 12  

 
 

NOVETATS LITERÀRIES 
 
La selecció de les novetats més recents, tancada a la 
recepció de l'última setmana de desembre, recull, entre totes 
les categories, 639 ressenyes d'àlbum i llibre il·lustrat, 206 
ressenyes d'autors catalans i 223 ressenyes de traduccions. En 
conjunt, un total de 1.068 ressenyes de novetats que, com 
sempre, els lectors del Suplement de Cornabou, poden trobar 
per ordre alfabètic d'autors, en el cas dels apartats d'autors 
catalans i traduccions, i per ordre alfabètic d'il·lustradors en el 
cas dels àlbums i llibres il·lustrats, a més de la possibilitat de 
recuperar i descarregar suplements anteriors en el web de 
novetats de la revista [https://bit.ly/2GWI3ya] 
 

 
Inge Nows. L'Auditori de Barcelona, 2021. 

 
 
 

Excepcionalment en aquest suplement, podeu consultar 
cadascuna de les 1.068 novetats ressenyades de llibre i àlbum 
il·lustrat, autors catalans i traduccions descarregant-ne el PDF 

 
LLIBRE I ÀLBUM IL·LUSTRAT 

[https://bit.ly/3QKiL9S] 
 

AUTORS CATALANS 
[https://bit.ly/3kmSEcY] 

 
TRADUCCIONS 

[https://bit.ly/3w3brwk] 
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L'APARADOR 
(LLIBRE I ÀLBUM IL·LUSTRAT) 

 
 

 
© Henri Galeron / Editorial Animallibres 

 
 
 
 

 
© Juli Morstad / Thule Edicions 
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© Beatrice Alemagna / Editoria Combel 

 
 
 

 
© Inge Nows / L'Auditori de Barcelona 

 

 
 
 
 



                                                                                                  Cornabou 15  

 

 
© Bernat Cormand i Martí Cormand / Editorial A Buen Paso 

 
 

 
© Amélie Dufour / Editorial BindiBooks 
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© Carolina Luzón / Editorial Akiara Books 

 
 
 
 

 
© Cindy Derbi / Libros del Zorro Rojo 

 
 
 
 



                                                                                                  Cornabou 17  

 
© Laia Domènech / Editorial Akiara Books 

 
 
 

 
© Iban Barrenetexea / Editorial Combel 
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© Mariona Cabassa / Editorial Akiara Books 
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© Òscar Julve / Publicacions Abadia de Montserrat 

 
 
 

 
© Julia Quintana/ Editorial BindiBooks 
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© Benjie Davies / Editorial Bambú 

 



                                                                                                  Cornabou 21  

© Pere Prats Sobrepere / Arola Editors 
 
 
 
 

 
© Ana Sender / Editorial Akiara Books 
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© Pere Prats Sobrepere / Arola Editors 

 
 

 
© Pieràngela Humet / Editorial Baula 
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© Quentin Greban / Editorial Baula 

 

 
© Xavier Salomó / Editorial Flamboyant 

 

 
© Rocio Bonilla / Editorial Flamboyant 
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© Katerina Gorelik / Editorial Baula 

 
 
 
 
 
 

 
© Marc Boutavant / Editorial CocoBooks 
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© Benjamin Lacombe / Editorial Baula 

 
 
 
 
 
 

 
© Inge Nows / L'Auditori de Barcelona 

 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

   Podeu visualitzar una tria de més il·lustracions al canal FLICKR de la revista Cornabou 
[https://www.flickr.com/photos/cornabourevistadigital] 

i també d'altres tries anteriors al mateix canal 
[https://www.flickr.com/photos/cornabou] 

__________________________________________________________________________ 
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ELS SUPLEMENTS DE CORNABOU 
 

 
Podeu fullejar els anteriors suplements de Cornabou 

a la plataforma dinàmica d'ISSUU 
[https://issuu.com/cornabou] 

 
 

I els podeu descarregar en PDF a la pàgina de la revista 
[https://bit.ly/3H4UjN6] 
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