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—Quan sigui gran seré ballarina —va dir un dia la Petita Matrioixca.
Les seves germanes se la van mirar amb cara de sorpresa i van esclafir a
riure.
En un país on la neu cobreix les muntanyes i les platges durant tot l’any hi
havia un palau amb la sala de joguines més gran que ningú es pugui imaginar.
Entre totes les joguines hi havia cinc germanes matrioixques; la més petita
de totes somiava en poder convertir-se en una ballarina de la capsa de música
i ballar tot el dia al ritme d’un vals. El que no sabia la Petita Matrioixca és que
un dia el seu somni podria esdevenir realitat a canvi d’un preu massa alt.
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Joguines que cobren vida quan ningú les observa, ballarines que ballen al
ritme d’un vals dins la capsa de música i cinc germanes Matrioixques que
viuen a la sala de joguines d’una palau imperial. Un escenari amb clares
referència intertexuals d’obres i autors de la tradició clàssica: recordem El
trencanous amb les seves joguines i el ballet, i el plantejament d’una
problemàtica de vida molt característica d’Andersen. Aquestes picadetes
d’ull a les obres clàssiques van acompanyades d’unes il·lustracions en
gouache que juguen amb les llums i les perspectives aconseguint preservar
l’estètica de l’ambientació.
ELISABET CONTRERAS
(Osona 1985)
Tot va començar una nit de Reis de l'any 90, ses majestats li van dur un llibre
que va llegir d'una tirada el mateix dia. Un temps més tard va descobrir un
lloc meravellós i màgic: la biblioteca del poble. Allà hi passava moltes tardes
i matins de dissabte. Quan va haver de pensar a què es volia dedicar quan
fos gran ho tenia molt clar: volia dedicar-se a llegir i escriure històries.
Va estudiar filologia hispànica a la Universitat de Barcelona on també es va
doctorar. Ara és professora de didàctica de la llengua i la literatura infantil i
juvenil a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Ramon Llull i, de tant
en tant, s’inventa històries.
SARA MASIÀ
(Barcelona 1996)
Nascuda amb un pinzell a la mà, el 1996, no ha deixat mai de dibuixar.
Formada com a il·lustradora a l’EASD Pau Gargallo de Badalona, actualment
compagina l’ofici amb els estudis en Història de l’Art, Geografia i Història, a
la vegada que imparteix classes en un taller d’art. El ball de la Petita
Matrioixca és el primer llibre que il·lustra.

