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Els secundaris podran esdevenir els nous protagonistes en un 
recull de relats on sovint canvien les espectatives de futur de tots 
 
 

 
 
“Al món hi ha moltes persones, i cap no és igual. Per tant, això deu voler dir 
que tots podem viure una bona història i ésser-ne els autèntics protagonistes. 
Tot va de personatges. I aquesta pel·lícula comença al crit de les de Hollywood: 
“Llums, càmera, ACCIÓ!”  
 

De la introducció de l’autora 



 
A Personatges cada relat és encapçalat per un protagonista que es 
veurà molt condicionat pel context en el qual li ha tocat viure. 
Alguns dels personatges reapareixen en els altres relats del llibre, i 
la seva experiència serveix com a recordatori d'allò que han viscut 
abans.  
 
Extractes del l l ibre 

 
Una idea refrescant per a cohesionar els diferents relats 
 
“Per tal que tu puguis sentir-te part del relat, a cada conte el primer que hi 
apareix és una llista de la compra. En un taller literari em van explicar que amb 
una llista de la compra és possible retratar un personatge, i la idea em va 
semblar tan apassionant que he decidit incloure-la en aquest recull. Per tant, 
tens l’opció de jugar a “si l’encerto, l’endevino” alhora que després pots decidir 
per tu mateix/a si el personatge és o no com te l’esperaves. Tres, dos, un… 
Comencem!”  

(de la introducció de l’autora) 

 
Renovació d’altres contes 

 
“Mirall gran 
Mirall petit 
Mirall mida cos sencer 
Una poma Golden 
Una poma Gala 
Arsènic 
 
Mirallet, mirallet… 
I es va trencar. 
Tenia clar que era la més bella donzella, i aspirava a tenir-ho tot i més. 
—Quan tens la fórmula, el millor és mantenir-la. I, si un clàssic té èxit, no cal 
jugar-se la. Si parleu amb un directiu d’Apple no us dirà el mateix, us dirà que 
l’evolució és part del procés o alguna cosa per l’estil, però desenganyeu-vos, 
els mediocres ens conformem. I mai de la vida em consideraria vulgar, però… 
Jo estic bé com estic. I que per molts anys pugui anar tirant. Ara, que si algú 
em proposés l’elixir de la vida, segurament l’hi compraria. Tampoc em puc 
imaginar quin preu en demanaria. I, sincerament, no em fiaria del contingut del 
líquid, perquè la joventut eterna deu anar en comprimit o en ampolleta de 25 
ml. […]” 
 
 
“—Patufeeeeet! Som aquí! —criden els pares i la gent del poble. 
Ja ho sé, ja ho he vist. Però ara em ve al cap la gran pregunta: Què menja un 
ogre? No li vull donar nens, però a tots els contes es mengen els nens, em 
sembla. I si no… Bé, hi ha una cosa que ens agrada a tots… Les llaminadures! 



He d’anar a parlar amb la senyora Victòria. Es quedarà sense caramels durant 
una bona temporada, però serà l’heroïna del poble i això li farà molta gràcia, 
que és molt tafanera i sempre parla dels altres. Si li dono un tema per parlar, 
que sigui sobre ella, no? […]” 
 
 
Decisions que faran canviar el transcurs i la perspectiva de la vida 
 
“Quina fila que dec fer, engalanada com un arbre de Nadal per dir-li que el 
deixo. A qui se li acut, també… Millor amb pijama i batí, o millor encara: camisa 
de dormir i batí. No, no. El pijama és menys provocatiu. Però potser és perquè 
el deixo, que em sembla que avui està més guapo que mai. La barba incipient 
l’afavoreix. Però no el puc pas mirar així, que no semblo versemblant! He de fer 
la meva millor actuació. Bufetada, mitja volta i adéu bon vent. Va, va… Que ho 
puc fer.” 
 
 
L'objectiu de l'autora era el de demostrar que "a la vida acabes 
decidint depenent de la situació en què et trobes, i això marca el 
camí que tries." Anna Oliveras està convençuda que les 
coneixences que fem a la vida no són pas per casualitat. 
 

L’autora 
 
Anna Oliveras (Vic, 1985) és diplomada en ensenyament de llengües 
estrangeres. Li agrada escriure i llegir, viatjar, escoltar música, l’olor del bosc 
quan ha acabat de ploure, la xocolata negra i les sabates. De fet, quan era 
petita deia que volia ser sabatera. Ara, en canvi, diu que vol ser escriptora. 
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