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ESPAIS DE LECTURA
E s p e c i a l  L a  t r e n a

Partint del motiu de la trena, que esdevindrà

leitmotiv de l’obra, Laetitia Colombani ens

presenta la història de tres dones que, com les

badies de cabells que componen una trena, es

van entreteixint una sobre l’altra.

Així, coneixerem l’Smita, a l’Índia, que viu en la

misèria i aspira a canviar el destí de la seva filla

tractant de garantir-li l’accés a l’educació,

encara que hagi de desafiar les normes

establertes per les castes superiors. Veurem

també la Giulia, una jove siciliana que treballa

al negoci familiar de confecció de perruques, i

que en patir un accident el seu pare n’ha de

prendre les regnes i mirar de tirar-lo endavant

entre tota mena d’adversitats. I, finalment,

trobarem la història de la Sarah, una advocada

canadenca de renom que s’ha passat la vida

mirant de trencar el sostre de cristall mentre

intenta tirar endavant els seus fills. Tres dones

que, tot i lluitar en contextos aparentment tant

diferents, comparteixen molt més del que les

separa, i tenen un anhel comú de llibertat.

La trena– Laetitia Colombani

Amb un llenguatge cuidat i elaborat, emprant una tècnica gairebé artesanal,

l’autora selecciona els materials per bastir les tres històries, i les va entreteixint com

en un teler tradicional, com en una trena, fins a executar un final treballat amb

mestria on tots els fils constitueixen un conjunt articulat amb gran precisió.

Una novel·la àgil pel que fa a la seva lectura, però que convida a la reflexió i que

ens acompanyarà més enllà de les pàgines del llibre.

La trobaràs disponible a disponible al eBiblio en castellà i en català

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00180236
https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00477661


ANEM AL MUSEU
Visites guiades des de casa

Així, moltes d’elles ens permeten visitar “on line” l’interior de les seves seus, les sales

amb el material que custodien i, en molts casos, ens ofereixen ressenyes i articles

sobre les obres més importants del seus catàlegs. Quedar-nos a casa pot ser una

bona oportunitat per, amb només un parell de “clics”, gaudir-ne.

Aprofitant els beneficis de

les noves tecnologies de la

comunicació, moltes

institucions de l’àmbit de la

cultura han posat en marxa

projectes ambiciosos per

apropar a un públic cada

vegada més ampli gràcies a

l’expansió de les xarxes

d’internet el contingut de les
seves col·leccions.

Biblioteca Digital Mundial, iniciada per iniciativa de la UNESCO i de la Library of

Congress, dels Estats Units, conté multitud de documents digitalitzats provinents

de diferents biblioteques nacionals de tot el món i de caràcter molt divers

(mapes, fotografies, manuscrits, ...). Una manera interessant per jugar a descobrir

la història i perdre’s entre papirs, fotografies antigues i manuscrits sumeris o

medievals, amb els breus articles que els acompanyen. www.wdl.org/es/es

Google Arts and Culture. Més de 1.000 museus catalogats amb milers d’obres

ressenyades i visites virtuals als catàlegs de museus com el British Museum of

London, el Metropolitan de Nova York, el Museu de l’Acròpolis d’Atenes o el

Smithsonian de Washington. https://artsandculture.google.com

Una petita mostra de webs de museus que ofereixen visites virtuals i ressenyes de

les obres més importants de les seves col·leccions:

Museu del Prado; inclou, a més, breus directes a través d’Instagram.

https://www.museodelprado.es/recorrido/visita-virtua

Museu del Louvre, amb vistes de 360 graus de les sales.

www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid.

https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia

http://www.wdl.org/es/es
https://artsandculture.google.com/
https://www.museodelprado.es/recorrido/visita-virtua
http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.museothyssen.org/thyssenmultimedia


PÚBLIC INFANTIL
M ú s i c a  a  d o j o

Dàmaris Gelabert pedagoga,

musicoterapeuta, autora i cantant

coneguda per les seves cançons

infantils farà un concert en directe

des de casa i amb la seva família

cada dimecres a la tarda, serà a

les 18h i es podrà visualitzar a

través del seu canal de Youtube.

l La setmana passada ja va oferir el primer i va ser tot un èxit! Us perdreu el

proper?

Us deixem l’enllaç perquè el gaudiu:

https://www.youtube.com/damarisgelabert

Des de l’enllaç també podeu accedir a concerts anteriors així com altres

vídeos i cançons de l’artista.

Concert familiar amb la 

Damaris Gelabert

Canta amb El Pot Petit
A través del catàleg Aladí podreu accedir a la pàgina web del grup, o bé a

través de la plataforma Spotify, on podreu escoltar aquest CD d’El Pot Petit i
altres cançons del grup de música.

Una proposta molt engrescadora per passar una bona estona amb els petits de 
casa. 

http://aladi.diba.cat/record=b1693725~S171*cat

Xiula i els Confinats

El grup Xiula ens torna a sorprendre amb una cançó súper divertida sobre el

Coronavirus. Per fer-la han comptat amb l’ajuda de molts fans, que confinats a

casa, han participat enviant imatges i vídeos des de casa. El voleu veure?
https://www.youtube.com/watch?v=FDlU71Rfh4g

https://www.youtube.com/damarisgelabert
http://aladi.diba.cat/record=b1693725~S171*cat
https://xiula.cat/
https://www.youtube.com/watch?v=FDlU71Rfh4g


ESCACS
Escac i mat al coronavirus

Mentrestant duri el confinament i durant 3 mesos,

des de l’escola d’escacs EDAMI, obre de forma

gratuïta la seva plataforma en línea a tots els

escolars d’Espanya.

Aquesta escola va ser fundada el 1999 amb seu a

Barcelona. Miguel Illescas és un gran mestre

internacional dels escacs, escriptor , conferenciant

i un reconegut expert.

edami.com/coronachess

EDAMI (Escuela de Ajedrez de

Miguel Illescas)

CLUB ESCOLA ESPORTIVA

ESPLUGUENC D'ESCACS

Entitat privada sense ànim de lucre, fundada l'any 2008 amb la finalitat de

l'ensenyament, pràctica i promoció dels escacs a tpts eñs nens, nenes, nois i

noies del Baix Llobregat, ofereix accés gratuït a la seva aula virtual per aprendre

a jugar per Internet.

REVISTA PEÓN DE REY

Una altra iniciativa solidària ha estat la revista

d’escacs Peón de Rey, facilitant la descàrrega

gratuïta de la versió digital del seu darrer número 145,

que inclou el PDF, l’accés web en format HTML5 i totes

les partides comentades en aquest exemplar en

format PGN, amb visor interactiu i descàrrega incloses.

Pel que fa als torneigs digitals, entre molts trobats,

destacarem especialment a Catalunya els clubs de

Montmeló, Sitges, Argentona, Lleida, Gramanet,

Amposta, Mollet i Sort. A Barcelona, els clubs La Lira i

Tres Peons.

edami.com/coronachess
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