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Història d’una recepta
Carles Cano
Il·lustracions de Paco Giménez

ARGUMENT 

H istòria d’una recepta conta les peripècies d’una 
fada pastissera que intenta trobar la recepta del tortell 
de maduixes-bruixes. 

En la recerca, l’ajudarà el cavall negre, ja que coneix la per-
sona que té el secret de la recepta: la fada-bruixa del bosc. Ella li 
conta el motiu de la seua partida. A partir d’aquí, s’inicia al bosc 
una persecució en cadena en la qual uns personatges en busquen 
uns altres per distints motius. Així: la fada-bruixa busca una prin-
cesa i va acompanyada per un grup d’artistes de circ i una granota 
que suposen príncep. 

La fada pastissera va a l’encalç de la fada-bruixa per aconse-
guir l’anhelada recepta i va amb ella el cavall negre; abans era un 
mussol-boig i després serà un príncep. 

Els artistes de circ abans eren granotes i després tomaran a 
ser-ho. 

Després d’una sèrie d’aventures en escenaris absolutament 
fantàstics: laberint d’espills, casa transparent, ciutat sinistra, etc., 
les coses queden com al principi, amb l’única diferència que la fada 
pastissera aconseguix, per fi, la recepta que desitjava tant. 
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PERSONATGES 

La fada pastissera 

Busca la nova recepta. Tracta de trobar la del tortell de maduixes-
bruixes. 

El mussol-boig

Va transformant-se en cavall, príncep..., posa en contacte la fada 
pastissera amb el secret de la recepta. 

La fada-bruixa del bosc

Ha perdut la memòria i intenta recuperar-la i seguir realitzant els 
seus encanteris. 

Altres personatges

Max el funambulista, la vella princesa, els components del Màgic 
Circus. 

VALORS 

La importància de la fantasia

En Història d’una recepta, la fantasia és desbordant. L’autor ens 
situa en un món absolutament màgic, ple d’imatges en què inter-
venen tots els sentits: la casa transparent i rosa de la fada-bruixa 
ressonant “amb un so tan dolç i continuat que s’estengué pertot 
arreu i acaricià les galtes als espills i els mobles adormits” . 

La riquesa expressiva

El llenguatge és, en ocasions, molt descriptiu; en altres, es fa am-
bigu i suggerent. L’autor utilitza el doble sentit i els jocs de parau-
les (episodi del mussol-boig), cosa que dóna una gran riquesa al 
llenguatge. La capacitat expressiva i lúdica del llenguatge queda 
plasmada de forma evident en la carta de presentació i també al 
llarg de la història. 
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Juntament amb episodis ingenus i fins i tot còmics, com són les 
desventures del circ, amb els seus continus fracassos, les caigudes 
i el poble llançant-los verdures, en trobem altres més poètics, com 
ara el de la granota que espera juntament a l’Antic Arbre Gran i 
plora tant que fonna un rierol de llàgrimes com perles.

Autenticitat en la forma d’actuar dels 
personatges

És un conte de fades i encantaments en el qual els personatges ac-
tuen tal com són, no tenen el paper de bons o dolents, simplement 
fan el que els agrada.

Utilitat del canvi

Sobre el bosc d’Arenyr sembla haver-hi una vareta màgica que, en 
qualsevol moment, transforma un ser en un altre. Aquesta capa-
citat de transformació l’encarna fonamentalment el príncep que 
va transfomant-se al llarg de la història en successius personatges.

TEMES TRANSVERSALS 

A PArEIxEn SITuACIonS En les quals es plantegen re-
lacions de convivència, com l’ajuda que presta la fada 
pastissera a Max el funambulista. També pot tractar-se 

l’actitud del grup que abandona un membre davant una dificul-
tat. Aquestes qüestions formen part de l’EdUcAció PER A LA 
cONViVèNciA. 
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Tot seguit us oferim unes activitats d’animació 
lectora. Algunes són prèvies a la lectura del llibre i 
tenen la intenció de suscitar l’interés de l’alumnat, 
i d’altres són per a fer-les després d’acabar el lli-
bre i serviran per a recrear aspectes diversos del 
contingut d’aquest i fomentar la creativitat dels 
lectors.

ABANS dE LA LEcTURA 

L LEGIrEM LA CArTA de presentació de l’autor i comen-
tarem la forma en què està escrita, la particular manera de 
puntuar, els jocs de paraules i la invitació que l’autor fa als 

lectors del llibre. 

En la il·lustració de la portada apareixen alguns dels perso-
natges de la història. Imaginem qui són i quina relació establiran. 
Podem inventar per a ells nom i formes de ser i comportar-se. 

Així mateix, comentarem el títol del llibre Història d’una 
recepta, parlant dels dos significats més usuals que té la paraula 
recepta, elegint entre ambdós aquell que pensem que puga estar 
relacionat amb el llibre. Podem parlar de receptes que coneguem, 
dels nostres plats favorits o, també, inventarnos receptes amb in-
gredients que ens agraden.

dURANT LA LEcTURA

E n Història d’una recepta hi ha històries dins de 
la història; en cada una apareixen personatges, uns prota-
gonistes i altres personatges secundaris. Debatrem sobre 

quins creiem que són els protagonistes i en comentarem el perquè. 
repartirem els personatges per grups i cadascun es presentarà ex-
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plicant qui és i quin paper juga en el desenvolupament de la na-
rració. Els personatges poden dialogar, fer monòlegs o dramatitzar 
escenes que hagen agradat especialment. 

El final de la història és una variació dels finals clàssics dels 
contes tradicionals: “…i no sé si foren feliços”. Triarem diferents 
possibilitats per a recrear el final: foren feliços i…, o també: i no 
foren feliços perquè… Continuarem la narració a partir de l’opció 
elegida i aclarirem per què arribaren a sentir-se d’aquesta manera.

La fada pastissera es veu involucrada en una aventura fan-
tàstica durant la recerca de la recepta. Podem inventar contes en 
què els personatges busquen el secret d’altres receptes referides a 
menjars, o aspectes abstractes com l’amistat, l’amor, l’alegria, etc. 

dESPRÉS dE LA LEcTURA

E L LLIBrE ESTà ple de situacions suggerents que inviten a 
la fantasia i al joc amb el llenguatge. Podem imitar la for-
ma de parlar del mussol-boig, emprant paraules o frases 

amb doble sentit. Descriurem alguns dels llocs citats en la narració 
(el jardí de meravella, el laberint dels espills, els bosc d’Arenyr, la 
campana de vidre, el circ.. ) i els dibuixarem tal com els hem ima-
ginat en llegir el llibre. 

Crearem històries múltiples que comencen de la mateixa 
manera. Aquestes històries estan dividides en diversos nuclis que 
tenen un mateix principi. En combinar-los, obtindrem contes ab-
surds i graciosos. Els nuclis poden ser: 

això era i no era - vivia - i – però - a la fi 

Podem jugar a transformar la realitat. Partint de dibuixos o 
fotografies de coses conegudes i emprant la tècnica del collage o 
del fotomuntatge, convertirem aquests objectes o persones en co-
ses o éssers fantàstics. 
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Abans de la lectura 1
¬ Com veieu, el títol del llibre parla d’una recepta. Dibuixeu els 

personatges que us agradaria que aparegueren en aquest conte.

E l  d o n y E t  v E r d

Història d’una recepta
carles cano

il·lustració: paco Giménez
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Abans de la lectura 2
¬ La història que llegireu tracta d’una fada pastissera que anava 

buscant una nova recepta. Coneixeu vosaltres alguna recepta 
que puga sorprendre? Podeu escriure’n una que ja hàgeu tastat o 
inventar-vos-en una nova.

 Recepta:                                  

Ingredients: 

Realització: 
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Abans de la lectura 3
¬ Com veieu, aquest llibre té dos títols. Quina relació hi haurà entre 

ells? Escriviu el que imagineu que succeirà.

carles cano

Història  
d’una recepta

O La Fada-BruiXa  
deL BOsc d’arenYr

il·lustració: paco Giménez

E l   d o n y E t   v E r d
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Durant la lectura 1
¬ Imagineu que esteu davant el vertader espill del laberint. Al vostre 

costat hi ha un amic. Què es veuria en l’espill? Dibuixeu-ho amb tots 
els detalls que cregueu necessaris.
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Durant la lectura 2
¬ relacioneu les il·lustracions amb els següents capítols del llibre:

El savi mussol-boig,  

amb la il·lustració ..........  

La fada-bruixa del bosc,  

amb la il·lustració ..........  

una ciutat molt sinistra,  

amb la il·lustració ..........  

La vella princesa, 

amb la il·lustració ..........  

L’encontre,  

amb la il·lustració ..........  

1

2 3

4 5
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Durant la lectura 3
¬ observeu amb atenció les il·lustracions i intenteu recordar què els 

ocorregué als personatges que hi apareixen.
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Després de la lectura 1
¬ Imagineu-vos que teniu la memòria igual que la fada-bruixa, ficada 

en una bosseta de cuir. un dia, obriu la bosseta i comencen a eixir-ne 
alguns dels vostres records…

Dibuixeu-los.
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Després de la lectura 2
¬ El Màgic Circus ha arribat a la ciutat!

Dibuixeu un cartell anunciant les actuacions dels diferents 
components del circ.
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Després de la lectura 3
¬ Amb una vareta màgica es pot transformar tot.

En què es podria transformar…?

Un clarió

Una cana

Una casa

Una mà

Un aparell de televisió

Un llibre

Un llençol



H
is

tò
ri

a 
d’

un
a 

re
ce

pt
a

Solucions

Abans de la lectura 1
recordar la condició que hi havia per a reconéixer  

els autèntics espills (pàg. 16 i 18). 

Abans de la lectura 2
- El savi mussol-boig, amb la il·lustració 2.

- La fada-bruixa del bosc, amb la il·lustració 5.

- una ciutat molt sinistra, amb la il·lustració 4.

- La vella princesa, amb la il·lustració 3.

- L’encontre, amb la il·lustració 1.

Abans de la lectura 3
Il·lustració 1:  

La granota que esperava sota l’Antic Arbre Gran, cansada d’esperar,  
plora i plora fins que un rierol de llàgrimes l’arrossega al Gran Clar  
on s’estava celebrant la festa. Isqué disparada i caigué en un tassó  

de xocolate i tacà la melena de tres lleons. 

Il·lustració 2: 
un home gros i sorrut que fuma un gran caliquenyo els mostra,  

a la fada pastissera i a Sirgurd, l’estat en que es troba un dels membres  
del Gran Màgic Circus. Es tracta de Max el funambulista, que malparla  

dels components de la troupe circense. 

Il·lustració 3:  
un dels números del circ, la torre d’elefants, fracassa en començar  

els elefants a construir el tercer nivell. Serà necessari recórrer a l’ajuda  
dels bombers i les grues per a arreglar tal desgavell. 
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