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VICTOR i EL MONSTRe

1 :: ORIENTACIONS Per al professorat

Aquesta guia didàctica pretén ser una eina per al professorat per consolidar a l’aula continguts presents en el text i 
en la posada en escena d’aquest text. Es proposen un seguit d’activitats de diferents tipus que, des d’un plantejament 
interdisciplinari i desenvolupant les competències bàsiques, han de permetre a l’alumne descobrir el valor i l’actualitat 
dels clàssics universals, per tot allò que tenen de mirall de l’individu i la col·lectivitat.

Resum argumental de la nostra adaptaciO

El jove Víctor Frankenstein, després de viure una infància feliç en la seva Ginebra natal, obsessionat per aconseguir 
els coneixements de la ciència i els secrets de la vida, es trasllada a la localitat alemanya de Ingolstad per estudiar 
Medicina. Allà, fruit de les investigacions que porta a terme, creu haver descobert la manera de donar vida a un ésser 
inert. Després de mesos de treball intens, els experiments de Víctor triomfen: aconsegueix donar vida a un ésser a 
partir de trossos de diferents cadàvers.

En veure la criatura monstruosa que ha creat, el jove Frankenstein s’espanta i fuig del laboratori. El monstre també fuig.  
El científic no pot suportar la situació que ha creat i cau greument malalt.  Més tard, torna a Ginebra, però el monstre 
va a cercar-lo.

Víctor Frankenstein decideix iniciar un viatge per donar caça la criatura. Quan el troba, el monstre li exigeix com a 
condició irrenunciable per no començar una nova cadena d’assassinats que creï una companya per a ell, ja que es troba 
sol perquè els éssers humans el rebutgen pel seu aspecte físic, sense tenir en compte els seus valors morals. Víctor 
accedeix finalment a aquesta petició i viatja a Anglaterra per començar a crear el nou ésser. No obstant això, ple de 
remordiments i de dubtes sobre allò que està fent, es nega a continuar, cosa que provoca la còlera del monstre, que el 
vigilava de prop. Aquest l’amenaça de venjar-se amb la persona que més vol: Elisabeth, la promesa de Víctor.

Víctor torna a Ginebra, on es casa amb la seva promesa. Sap que, més tard o d’hora, el monstre es presentarà per 
consumar l’amenaça que va fer, ell l’espera a l’aguait per matar o morir. No obstant això, el monstre eludeix aquesta 
vigilància, assassina la dona i fuig.

Com es veu a ell mateix com a culpable de la mort d’Elisabeth, jura destruir la seva creació. Per això, Víctor persegueix 
el monstre fins al Pol Nord, on, després de fracassar en l’intent de matar-lo, cau molt malalt. El recull el capità Walton, 
a qui conta tota la història just abans de morir. Llavors apareix el monstre, qui, penedit, explica els motius que l’havien 
portat a cometre crims horribles. Li assegura que ja no hi haurà més crims perquè ell mateix posarà fi a la seva tràgica 
existència.

L'autora

Mary Wollstonecraft Shelley va néixer a Londres el 1797. L’any 1816 es va casar amb el poeta Percy Bysshe Shelley. Als 
20 anys, va acceptar l’aposta amb Lord Byron d’escriure una història de fantasmes. D’aquesta manera Mary Shelley va 
escriure Frankenstein o el modern Prometeu, en què aborda la creació de l’ésser humà i mostra la seva preocupació per 
les conseqüències d’una ciència que ja es considerava imparable en aquella època. Dona d’una gran cultura, va escriure 
diversos llibres de viatges, de relats i de poemes, a més de quatre novel·les entre les quals cal destacar L’últim home 
(1826) i Lodore (1835), encara que cap d’aquestes va aconseguir la popularitat de Frankenstein. Va morir a Londres 
l’any 1851.

L’espectacle està dirigit a un públic familiar a partir de 7 
anys i a un públic escolar partir de 9, de manera que l’obra 
permet diferents nivells d’aprofitament pedagògic.
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Context de l’obra
En l’Anglaterra de principis del segle XIX s’operaven canvis 
de tipus econòmic, polític i social que, en el pla intel·lectual, 
van tenir com a conseqüència un moviment individualista 
i rebel, el romanticisme. Els inicis de la revolució industrial 
i els avenços que va suposar en els àmbits de la producció 
i les comunicacions van generar una sensació d’optimisme 
davant les il·limitades possibilitats de l’ésser humà en el 
desenvolupament científic.

La contrapartida d’aquests inicis d’industrialització va 
ser l’aparició de la mà d’obra barata, dels abusos, de 
la pobresa urbana. En el pla polític van sorgir ideòlegs 
radicals que s’oposaven a respectar les normes socials 
establertes, des de la inferioritat de condicions de la 
dona, fins al paper preponderant de la família. William 
Godwin, pare de Mary Shelley, estava en aquesta línia de 
pensament, com ho estaven la majoria de personatges 
que es reunien a les tertúlies de casa. Els romàntics van 
defensar a ultrança l’individualisme, les possibilitats de 
l’home que s’enfronta a unes normes de comportament 
que considera opressores com a única opció d’aconseguir 
la felicitat. Aquesta actitud comporta sovint la recerca de 
realitats diferents, o l’acceptació d’allò que és misteriós i 
desconegut com a part integrant de la realitat.

En aquest context social i cultural creix l’autora de 
Frankenstein. En la seva obra, escrita a l’edat de divuit 
anys, es reflecteixen les inquietuds de tota una generació, 
sobretot, les d’una jove que interpreta el món segons les 
seves pròpies idees, vacil·lants encara, i que no pot evitar 
plasmar les seves experiències personals. Així, els seus 
personatges posen de manifest realitats com ara el paper 
secundari de la dona en la societat del moment, la fe en 
la capacitat humana d’assolir objectius il·limitats, com la 
creació de la vida amb mitjans artificials, la crueltat i la 
injustícia derivades de la marginació social d’aquells que 
no se sotmeten a les normes, etc.

Espai i temps
L’acció de Frankenstein transcorre en diversos escenaris: 
Ginebra, Alemanya, Gran Bretanya i el Pol Nord. En tots ells, 
l’autora es prodiga en descripcions de paisatges naturals. 
Aquests paisatges cobren un protagonisme essencial en 
el llibre, ja que, com a bona romàntica, Mary W. Shelley 
fa referència constantment a la relació indissoluble 
que existeix entre la naturalesa i els estats d’ànim dels 
personatges, els quals poden arribar a sentir-se feliços 
enmig de la major de les desgràcies en contemplar la 
vida que reneix al bosc a la primavera o anhelar la mort 
amb més força que mai davant la contemplació d’una 
devastadora tempesta. Tant el doctor Frankenstein com la 
seva criatura són especialment sensibles a l’observació del 
paisatge, i l’autora tria deliberadament entorns familiars 
que pot descriure pròdigament (els Alps i, en concret, 
el Mont Blanc van ser llocs mítics per a la generació 
d’autors romàntics anglesos, possiblement pel contrast 
que suposaven amb el seu propi entorn natural).
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Tema i interes de l’obra
La història de Frankenstein ha estat motiu de moltes 
interpretacions ja que hi són presents els registres 
propis de la narració científica, del relat de viatges i de la 
novel·la de terror, tots al servei d’una trama central que 
planteja problemes universals, com són la creació de vida 
i les conseqüències que té i ha tingut al llarg de la història 
l’ús dels avenços científics, des del punt de vista técnic, 
religiós o moral.

La vivacitat de la narració converteix aquesta adaptació 
del mite de Frankenstein en un espectacle per a tots 
els públics que busca atreure tant als més joves, que 
potser  coneixen versions televisives del personatge del 
monstre creat per Frankenstein, com a un públic adult 
que possiblement tampoc no coneix la novel·la original. 

Es pot considerar tema principal de la novel·la la bondat 
natural de l’home i els efectes perniciosos que la societat 
pot produir-hi. Aquest mateix tema, reflectit en la reacció 
agressiva de la criatura davant el rebuig de què és víctima, 
enllaça amb un altre gran tema: l’enfrontament de l’ésser 
humà contra el seu creador.

Com a temes secundaris, apareixen el potencial 
il·limitat de la voluntat humana, que permet a Víctor 
aconseguir el seu objectiu i tot en contra de totes les 
previsions, la importància de la família i els amics per 
al desenvolupament de la personalitat; la supèrbia de 
l’home que el porta a voler competir fins i tot amb la 
pròpia naturalesa, el poder de convicció de la paraula, 
que encara que no permet al monstre guanyar-se l’afecte 
dels seus veïns, sí el porta a convèncer Víctor i a Walton 
de les seves bones intencions.

L’interès de l’obra té a veure, d’una banda amb el seu 
ritme trepidant i en l’estructura de conte de terror, però 
també amb els temes que apareixen a la història, entre 
els quals podríem destacar:

La intolerància cap als éssers diferents. #
La llibertat i la responsabilitat. #
L’ànsia de saber. #
L’enfrontament entre el saber científic i els  #

valors ètics.

La societat de l’època i l’actual davant els avenços  #
científics i tecnològics.

La força de la imaginació i la raó. #
Està escrit el destí dels éssers humans? #
El conflicte entre el creador i la seva criatura. #
El rebuig a la pena de mort. #
L’exaltació de l’amistat. #
El paper de la dona en la societat de l’època i en  #

l’actual.

La importància de la constància en el treball en  #
general i en el científic en particular.

Valors
L’obra posa en relleu una sèrie de valors humans, entre 
els quals destaca la justícia, bé com a denúncia dels fets 
o bé com un sentit moral imprescindible per respectar la 
vida i la llibertat. Però l’obra constitueix més que un relat 
de terror. És, alhora, una profunda alguna cosa l’ésser 
humà:  destaca tots els valors que el fan veritablement 
humà, necessitat d’afecte i amb necessitat i capacitat de 
comunicar afecte als seus semblants.

El monstre és una criatura desvalguda, abandonada 
a la seva sort. Els fets tràgics, les morts innocents, van 
sembrant la seva vida d’esdeveniments que necessiten 
una reparació, si no en el pla de la realitat, perquè no 
es pot retrocedir en el temps, si en l’evolució interna del 
propi individu. L’exaltació dels sentiments positius i la 
necessitat de justícia estan al servei d’aquesta reparació.

L’exclusió social i la discriminació són, per tant tractats en 
l’obra d’una manera evident. En el cas del monstre, la raó 
del rebuig és principalment l’aspecte físic, i l’aprenentatge 
lingüístic es revela en l’argument com un element de 
superació d’aquesta exclusió.
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El personatge del monstre
La novel·la de Shelley potser sigui una de les que major desproporció presenta «entre l’escàs nombre de 
lectors i el percentatge de persones que, sense haver-la llegit, creuen conèixer-la». Podem comprovar 
fàcilment aquesta afirmació a l’aula. 

Objectiu: Reconèixer el valor de l’obra original i la seva influència.

Activitat: Abans de començar, els alumnes llançaran idees sobre el contingut de la novel·la, així com 
sobre el protagonista (fins i tot el nom Frankenstein es confon generalment, aplicant-lo a la criatura i no 
al creador) i comentaran tot allò que saben (creuen saber) sobre l’obra.

Un cop realitzada la posada en comú, convindria veure l’última versió cinematogràfica de Frankenstein, 
de Keneth Brannagh, que és la que millor recull l’esperit de la novel·la i en què a més els alumnes 
podran conèixer l’autora i les circumstàncies que van envoltar la creació de la novel·la. Després podem 
visionar versions del mite (a Youtube n’hi ha moltíssimes) per comparar-les pel que fa al tractament 
dels personatges, els temes que s’hi desenvolupen amb més profunditat i el plantejament general de 
la història.

Generes literaris i literatura de genere
El gènere literari és un convenció que permet classificar les obres literàries i que, ja d’entrada, ens dóna 
informació sobre allò que llegirem. En un moment en què els límits entre els gèneres estan molt desdibuixats 
i que els autors es troben còmodes en aquesta confusió, es proposa als alumnes treballar amb els gèneres 
clàssics de manera que puguin apreciar millor les produccions literàries contemporànies.

Objectiu: Identificar els diferents gèneres literaris.

Activitat: Després de la lectura del següent fragment del pròleg de Frankenstein, proposarem als 
alumnes que, distribuïts en grups de quatre, expliquin històries que coneguin d’un gènere narratiu 
determinat (terror, policíac, ciència-ficció, etc.).

Vaig passar l’estiu de 1816 al voltant de Ginebra. La temporada era freda i plujosa, i a les nits 
ens agrupàvem al voltant de la xemeneia. Ocasionalment ens divertíem amb històries alemanyes 
de fantasmes, que casualment queien a les nostres mans. Aquelles narracions van despertar en 
nosaltres un desig juganer de emular-los. Dos amics [...] i jo ens vam comprometre a escriure un 
conte cada un, basat en algun esdeveniment sobrenatural.

A continuació, desenvoluparan per escrit un conte breu. Amb els contes que s’originin (o amb els que 
cada grup seleccioneu), es pot confeccionar un llibre de classe. Com a motivació afegida, podem explicar 
als alumnes que l’autora explicava tan sols divuit anys quan va escriure la novel·la.

2 :: activitats per a educacio sECUNDARIA
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El mite de Prometeu
El títol original de la novel·la és Frankenstein or The Modern Prometeus (Frankenstein o el Prometeu modern). 
Si els alumnes no coneixen el mite de Prometeu, convindria explicar, si més no l’encàrrec que va rebre de Zeus 
per modelar amb les seves hàbils mans un ésser humà de fang a imatge i semblança dels déus. El protagonista 
de Frankenstein, com segur que saben tots els alumnes, en lloc d’utilitzar el fang, va utilitzar fragments de 
cossos humans i es va proposar fer un ésser humà dotat d’una gran força física, per a això va seleccionar els 
membres adequats.

Objectiu: Construir un personatge a partir de fragments.

Activitat: Per parelles, els alumnes duran a terme un projecte similar, triant els trets físics i psicològics 
que els semblin essencials per a la seva criatura i partint de personatges coneguts de qualsevol àmbit. 
Només importa una qüestió: l’ésser humà resultant ha d’estar preparat per sobreviure en la societat 
actual. Cada parella, per tant, haurà de justificar la importància dels trets seleccionats davant dels altres, 
un cop presentada la criatura. Les creacions de cada parella poden presentar·se en un format similar per 
dur a terme una exposició a classe o per reunir-les en un llibre. Si es vol dotar d’un caràcter més lúdic 
a l’activitat, podem proposar als alumnes que produeixin veritables criatures, retallant els trets físics 
triats de revistes i utilitzant la tècnica del collage. L’important és la defensa posterior dels valors que han 
prevalgut en cada parella a l’hora de crear un ésser humà.

La voluntat de coneixement

La vida i la mort em semblaven fronteres imaginàries que jo trencaria el primer, per tal de escampar 
després un torrent de llum pel nostre tenebrós món. Una nova espècie em beneiria com al seu 
creador, molts éssers feliços i meravellosos em haurien seva existència. Cap pare podia reclamar 
tan completament la gratitud dels seus fills com jo mereixeria la d’aquests. Prosseguint aquestes 
reflexions, vaig pensar que, si podia infondre vida a la matèria inert, potser, amb el temps (però 
ara ho cregués impossible), pogués tornar la vida a aquells cossos que, aparentment, la mort havia 
lliurat a la corrupció.

Aquest fragment posa clarament de manifest quines eren les aspiracions inicials de Víctor Frankenstein en 
proposar la seva tasca. En aquest projecte ha bolcat, i seguirà bolcant fins aconseguir-ho, tot el seu esforç. 
El doctor vol creuar el límit que suposa la creació de vida per part dels humans. Durant la segona meitat del 
segle XX, la medicina ha superat barreres que semblaven impossibles: el trasplantament d’òrgans, el control 
de la natalitat, el cultiu de teixits, la manipulació genètica, la clonació... Moltes d’elles han suposat beneficis 
innegables per a la humanitat.
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El paisatge
Al llarg de la novel·la (i sobre tot en els capítols que configuren el volum II), són freqüents les descripcions de 
paisatges. La importància de la naturalesa en l’obra és tal que la simple observació d’un determinat entorn 
natural pot provocar canvis en un estat d’ànim:

Aquest paisatge, tan sublim i magnífic, em va proporcionar el major consol que en aquells 
moments podia rebre. Em va elevar per sobre de les petiteses del sentiment i encara que no em 
lliurava de la tristesa si me la amainava i calmava (narra Frankenstein).

Joiosa, joiosa terra!, Digne estatge dels déus i que encara ahir semblava insana, humida i 
desolada. Aquest ressorgiment de la natura em va elevar l’esperit, el passat em va esborrar de 
la memòria, el present era tranquil i el futur em donava esperança i promeses d’alegria (narra la 
criatura).

Objectiu: Reflexionar sobre el valor estètic i emocional del paisatge en l’art

Activitat: Comentarem amb els alumnes si estan d’acord que l’entorn natural condiciona d’alguna 
manera els estats d’ànim i, a continuació, els proposarem que busquin una imatge (en una postal, una 
revista, un fullet de viatges, etc.) del paisatge que més els agradaria contemplar en directe.

Han de fer una descripció del mateix imitant l’estil de Mary W. Shelley, és a dir, fent referències a allò que 
senten en contemplar-lo.

Per completar l’activitat també podeu fer una lectura d’imatges d’obres d’art:

Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem 
Nebelmeer (Caminant damunt un mar de boira), 1818

William Turner, Rain, Steam and Speed - The Great 
Western Railway (Pluja, vapor i velocitat. El gran 
ferrocarril de l’Oest), 1844 

Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970
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Discriminacio per raons estetiques.

El llenguatge com aprenentatge socialitzador
La criatura creada per Frankenstein arriba a la conclusió que és el seu aspecte físic el que genera el rebuig i la 
por dels homes. A mesura que va adquirint el llenguatge i una certa cultura, creu que mitjançant la paraula 
podrà superar les traves que el seu aspecte físic li imposa. Parlarem als alumnes d’un altre personatge literari, 
Cyrano de Bergerac, que també va aconseguir conquistar el cor d’una dona gràcies a la paraula i malgrat 
la seva enorme i deforme nas. El mateix tema (el llenguatge com a ascensor social) apareix en les versions 
modernes del mite de Pigmalió. La més coneguda d’elles és potser la versió teatral de Bernard Shaw que va 
servir d’inspiració al musical “My fair lady”.

Objectiu: Entendre la diversitat. Experimentar empatia cap a l’altre.

Activitat: Proposarem als alumnes que s’imaginin a els mateixos en una situació semblant a partir 
de la pregunta: Com s’ho farien ells per superar una situació similar? Han d’escriure el discurs que 
utilitzarien per provocar un acostament a algú, aconseguint que el poder de convicció de les paraules 
fes superar els prejudicis a qui els escoltessin.

La atraccio d
,
allo que es monstruos

Un dels aspectes que més diferencia la novel·la de les antigues versions cinematogràfiques de Frankenstein és 
el tractament que es dóna al monstre o, millor dit, a la criatura com l’anomena l’autora. Sens dubte, Mary W. 
Shelley no tenia la intenció de presentar un ésser abominable, sinó més aviat un ésser desgraciat i feble que 
és incapaç d’afrontar la injustícia humana. 

Per una altra part, el lletgisme és una constant en l’art contemporani. Des teatre de l’absurd a l’informalisme 
pictòric (Tàpies, Saura ...) passant per la fotografia de Witckin o Cindy Sherman o el cinema de David Lynch, 
l’atracció per allò que és monstruós ha estat present en qualsevol acostament estètic a la psicologia humana 
durant el segle XX. Trobaríem exemples abundants també en l’estètica de la música pop, des de Michael 
Jackson a Lady Gaga.

Objectiu: Analitzar i valorar l’estètica d’allò que és lleig, monstruós.

Activitat: Aquesta activitat consisteix a conferir a altres monstres famosos aquest tarannà tendre i 
humà que l’autora emfatitza en la seva criatura.

Per parelles o en grups, els alumnes triaran un monstre o ser fantàstic terrorífic qualsevol. A partir 
del coneixement que tinguin d’aquest, elaboraran una biografia que justifiqui les seves actuacions 
violentes o agressives i que provoqui en els altres una sensació de solidaritat i empatia. Un membre del 
grup o parella encarnarà el monstre (pot disfressar-se si ho desitja) i explicarà a la resta de la classe la 
justificació de les seves actituds.

Pot completar-se l’activitat amb una lectura d’imatges d’obres dels autors esmentats.
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Debats
Molts són els temes que podrien plantejar-se per al debat a partir de la lectura de Frankenstein, però potser 
aquest per l’actualitat que presenten, resultin especialment interessants:

La clonacio
Víctor Frankenstein hauria donat la seva mà dreta per poder viure en els nostres dies, quan la creació 
artificial de vida és ja un joc de nens pel que fa a la vida animal i vegetal.

Arribarà un moment en què la clonació humana s’accepti com una cosa èticament acceptable? #
Per què ens horroritza pensar-hi i no pensar en la clonació d’animals? #
És possible reproduir un ésser humà genèticament, amb tots els trets de caràcter i personalitat  #

que el distingeixen dels altres? Per què?

La pena de mort
En molts països la pena de mort és legal i en el nostre compta amb molts defensors. No obstant això, 
la seva existència pot donar lloc a errors tan flagrants com l’ajusticiament de Justine per l’assassinat de 
William en el text original de Mary Shelley.

La discriminacio motivada per l’aspecte fisic
El valor de la bellesa en la societat actual. Models i monstres. Cànon / cànons de bellesa. El monstre es 
veu exclòs de la societat a causa del seu aspecte físic. Es tracta d’un debat plenament vigent i d’especial 
rellevància entre els nens i adolescents. És inevitable que la bellesa física condicioni l’acceptació social de 
l’individu? A la novel·la, el llenguatge es revela com una solució per al personatge. És així en la vida real?
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.loqui amb les actrius

Activitat
Amb l’experiència d’haver assistit a altres funcions de teatre, prepareu algunes preguntes per al col·loqui amb 
les actrius que es farà immediatament després de la representació. Redacteu les preguntes en petits grups. És 
convenient nomenar un portaveu (o portaveus) que s’encarregui de transmetre les preguntes del grup.

A continuació us proposem algunes qüestions com a exemple, no és una llista tancada, descarteu o afegiu altres 
preguntes.

sobre l’adaptacio de la novel.la al lenguatge teatral

Quines dificultats heu trobat per adaptar la novel·la? #
Qui pren la decisió de triar una obra en concret? #
Com plantegeu la presència dels “dos” protagonistes: Víctor / Monstre, narrador de la història? #
Què teniu en compte quan elimineu episodis, o quan afegia algun element que no està en l’original? #

Sobre la representacio

Fixeu-vos en tots els elements propis del llenguatge teatral; seria convenient que us repartíssiu la feina i cada 
membre del grup es fixés especialment en algun aspecte: música, so, il·luminació, vestuari, escenografia...

Què senten els actors en el moment d’interpretar el personatge? #
Quant de temps us ha portat la preparació de l’obra i, concretament, els assajos? #
Poden els actors improvisar en algun moment? Surt bé quan improvisen? #
Es marca d’alguna manera el moviment dels actors en escena? #
Com senten els actors la presència del públic? #
El director deixa marge als actors o concreta tot el que han de fer? #
Qui pren les decisions sobre vestuari, música i so? #

A aquestes qüestions, que portareu anotades, podeu afegir tots els que se us ocorrin en el moment de la 
representació.

3 :: col
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VICTOR i EL MONSTRe

TiTOLS DE CReDIT:

Espectacle: Guia didactica:
Continguts Josep R. Cerdà & Assumpta Capellà 
Disseny i maquetació Carmen Laín
Coordinació Esencia Producciones

El nostre agraiment a:
Área Cultura Ayto. Huesca - Departament Cultura Ajuntament Calvià - Petra & Vilafranca del 
Bonany - Josette Bétoueig - Manel Mas & Neus Carreras – Sa Xerxa infantil i juvenil de les Illes 
Balears – Teatre Principal d’Olot - Teatro Che y Moche S. L. - Tornabis S. L.
Residència artística: Ajuntament de Calvià

PETITA BIBLIOGRAFIA:

Consulteu el web de l'espectacle amb informacio actualitzada en quatre idiomes (catala,  #
castella, frances i angles) sobre el muntatge i les seves gires:

Gaudeix de la lectura del text: #
 Cerdà, Josep R.: Víctor i el monstre (Frankenstein). Palma de Mallorca: Òrbita Edicions, 2012.

Intèrprets Marissa Nolla / Elena Gómez Zazurca
Música original Jaume Manresa
Espai escènic Nacho Gómez
Titelles Agustín Pardo
Disseny gràfic Agustín Pardo
Disseny web Carmen Laín
Video Ramón Día & Cinètica
Producció  Esencia Producciones
Distribucció Zazurca Artes Escénicas
Dramatúrgia i direcció Josep R. Cerdà

www.zazurca.eu/victor-y-el-monstruo/

4 :: per saber mes...
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5 :: anotacions
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amb el suport de:


