


¡ÂLBUM!
Una associació formada per 23 editorials independents:  
A Buen Paso, Akiara, Babulinka, Bookolia, Bululu, El Cep i la Nansa, 
Coco Books, Cuatro Azules, Ekaré, Galimatazo, Gato Sueco, 
Juventud, Kókinos, Liana Editorial, Libre Albedrío, Libros del Zorro 
Rojo, Milrazones, NubeOcho, Pípala, Takatuka, Thule, Tres Tigres 
Tristes i Wonder Ponder.

Totes consideren que l’àlbum és un format ideal pel foment  
de la lectura a través de la seva combinació única entre text  
i imatge, i per això un dels objectius principals de l’associació  
és donar-li visibilitat social, dissenyant una estratègia de difusió  
que englobi la comunitat educativa i els espais culturals del país, 
sense descuidar l’entorn familiar.

¡Âlbum! representa un ampli ventall de propostes amb una forta 
identitat pròpia, però les 23 editorials comparteixen una mateixa 
visió del treball editorial, tant des del punt de vista de la creació  
com de la producció. Han decidit unir forces per emprendre accions 
conjuntes que consideren necessàries per revaloritzar el llibre 
àlbum, convençuts que la diversitat de les seves propostes unides 
és fonamental per arribar als objectius plantejats.



PRÒLEG

On hi hagi una imatge, hi haurà sempre, sempre, uns ulls que la vegin. On hi hagi 
uns ulls que la vegin, hi haurà una manera de mirar. On hi hagi una manera  
de mirar, hi haurà una manera d’explicar el que es mira. On hi hagi una manera 
d’explicar el que es mira, hi haurà una veu. On hi hagi una veu, hi haurà una 
empremta. On hi hagi una empremta, hi haurà un rastre. On hi hagi un rastre,  
hi haurà un camí. On hi hagi un camí, hi haurà algú que el recorri. On hi hagi algú 
que recorri un camí, hi haurà un lloc on arribar. On hi hagi un lloc on arribar,  
hi haurà una imatge... En aquest mai acabar, allà on es trobin totes aquestes  
coses, amb seguretat hi haurà dues coses més: un àlbum ja compost o un àlbum 
per compondre.

I és que un àlbum no és una cosa pensada perquè estigui quieta, ni perquè 
nosaltres ho estiguem, sinó un calaix parlant on es dipositen les veus d’aquells  
que estan en el camí. Parin atenció, perquè vénen de molt lluny, no les senten?
Un infant medieval aprèn l’alfabet contemplan en una taula de fusta; la taula 
està recoberta d’una fina capa transparent de filament de banya, té un mànec 
i a nosaltres ens semblaria una raqueta, però en realitat aquesta cosa es diu 
hornbook i l’infant la sosté com un mirall mentre observa la forma de les lletres  
(«Mirallet, mirallet màgic, digues-me» ...). Una mica més a prop ens queda el jove 
humanista que recorre Europa amb un quadern de pàgines en blanc, a l’espera  
de creuar-se en el seu camí amb algun erudit de fama que li deixi unes paraules, 
una cita en llatí o, potser, si hi ha sort, un emblema: això es diu album amicorum. 
Més a prop, se sent el nen que va a una llibreria de Londres a mitjans del segle 
XVIII: porta uns penics a la butxaca per fer-se amb un exemplar de A Little Pretty 
Pocket Book, que ha compost el mateix llibreter; el volum és petit, il·lustrat, bonic  
i no massa car; si inverteix una mica més, el nen podrà emportar-se’l juntament 
amb una pilota, perquè, quan jugui amb altres nens, reciti en veu alta les pàgines 
acabades d’adquirir. I què em diuen d’aquesta noia? La senten també? És una 
dama de bona societat, ja al segle XIX, que freqüenta els salons a la recerca  
de reble —o fins, qui sap, de floc de pèl— d’un poeta famós i desmanegat.  
En aquest moment, en una altra part de la mateixa ciutat, més humils, uns pares 
pràcticament analfabets recorren amb els seus dits, davant l’atenció juganera  
dels seus fills, un al·leluia que mostra en un full amb vint vinyetes (ni un full més,  
ni una vinyeta menys) la història d’un enginyós gentilhome que va decidir ser  
per la força del seu braç un enginyós cavaller; no saben llegir bé els textos als peus 
de les escenes, però poden veure les il·lustracions, és a dir, que sí que saben  
el més important: estan fent seva aquesta història.

I si afinem una mica més l’oïda, de segur sentirem el que ens volen dir els llibres 
que desfilen per aquest catàleg. La nostra pròpia respiració se sent en ells.  
La veu de l’àlbum no se sent només quan l’àlbum s’obre; llavors, a més, es veu, 
però la veu de l’àlbum ve de molt lluny per explicar-nos una història que és la 
nostra, perquè on hi hagi una imatge, els nostres ulls la veuran, i així fins a l’infinit.



NARRACIÓ ORAL
L’escriptor rus Ósip Bric ens convidava, al començament del segle XX, a reflexionar
sobre la següent imatge: una persona salta sobre un terreny pantanós i deixa 
les seves petjades en el fang, però les empremtes, encara que els salts que les 
provoquin siguin regulars, no són un ritme, sinó en tot cas els indicis que ens 
serveixen per reconstruir un ritme; per això, afegia «el poema imprès en un llibre
no ofereix més que les petjades del moviment ». Qualsevol llibre, d’aquesta manera, 
esdevé un senyal, és el signe de la veu que va estar aquí abans de transfigurar-se 
en escriptura (o en imatge). I tota narració oral és sempre un acte fundacional i una 
proposta: acte fundacional i de cloenda al mateix temps. És tan efímera, la narració 
oral, però tan efímera, que porta mil·lennis adoptant diferents formats en què
perllongar la seva condició de conte de mai acabar. L’àlbum, avui, sembla constituir
un vehicle privilegiat perquè la cadena continuï. Per alguna raó deu ser.



Un llibre artesanal, on art i disseny 
cobren protagonisme per oferir 
l’admirable autobiografia de Teju 
Behan, una artista autodidacta que 
explica la seva migració quan era 
adolescent des del seu poblat fins  
a les barraques de Bombai. 
Ho explica des del present, ara que 
ha aconseguit guanyar-se la vida 
gràcies al cant i a l’art.  

Dibujo de una ciudad 
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina relació
té amb la tradició oral? 
Aquest llibre ofereix una relació molt 
singular amb l’oralitat. Teju Behan 
no va escriure el text, perquè no 
sap escriure, ho va explicar i es va 
transcriure. Teju es guanya la vida 
com a artista ambulant, amb el seu 
cant i el seu art.
I perquè aquest llibre parla dels  
que habitualment no tenen veu: Teju 
explica la seva vida de misèria en un 
poblat i l’emigració de la seva família 
a les barraques de Bombai. Teju 
Behan va aconseguir trencar el tabú 
que impedia que les dones de la seva 
casta cantessin en públic. No només 
el va trencar, sinó que va fer del cant 
la seva forma de vida.

Una curiositat
Les dones en moviment
T’has fixat en que totes les 
il·lustracions del llibre, totes, són 
dones en algun mitjà de transport? 
Les dones del llibre viatgen en barca, 
sobre un tigre!, amb tren, amb cotxe, 
amb bicicleta, amb avió...

Text i il·lustració: Teju Behan

Editorial: Thule

Any: 2014

Format: 24 x 36 cm

28 pàgines · Tapa dura

ISBN: 978-84-15357-49-0

Edat recomanada: +10

NARRACIÓ ORAL

Temes
Migració, pobresa, tabús socials, 
superació, art, castes.

Autora
Teju Behan. Nascuts a Rajasthan i per 
a la música, Ganesh i Teju pertanyien 
a una comunitat nòmada que 
cantava càntics religiosos. A canvi, 
rebien gra, roba i alguns diners. Com 
moltes pràctiques amb arrels en les 
antigues castes, aquesta s’ha resistit 
a desaparèixer, però no es tracta d’una 
feina estable. Ganesh Jogi, com tants 
altres de la seva comunitat, va haver 
de buscar-se la vida d’altres formes. 
Durant un temps va haver de traficar 
amb el que podia, però algunes 
èpoques eren massa rigoroses.  
La seva fortuna va canviar quan  
a Ahmedabad va conèixer en Haku 
Sha, un artista extraordinari que el va 
animar a dibuixar. Amb la generositat 
excepcional pròpia de Ganesh, 
després es va encarregar d’educar  
el talent natural de Teju, ignorant  
el que es considerava apropiat per  
a les dones en la seva comunitat. 

Més llibres a: thuleediciones.com

Un exemple de lectura
Cantant i viatjant
Teju Behan és una narradora oral 
que narra històries cantant. Aquesta 
història de superació es pot narrar 
cantant... en moviment. Puja sobre  
un monocicle, un patinet, una bicicleta 
o qualsevol altre mitjà de transport 
per convertir-te en el narrador oral 
d’aquesta història.

El círculo del destino

(EKARÉ) +8

El diario de las cajas de fósforos 

(JUvENTUD) +7

Sis regnes 

(BOOKOLIA) +5

El rei del cel 

(MILRAZONES) +6

LLIBRES RELACIONATS



Des de ben petit, Érase posseeix 
una extraordinària capacitat per 
transformar paraules i frases en 
històries increïbles, captivant amb 
elles als habitants del seu petit 
poble. Però, què passaria si un dia, 
de sobte, deixés de narrar? Seria 
possible viure sense contes?

Érase
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina relació
té amb la tradició oral? 
Aquest àlbum conté un doble 
homenatge a la tradició oral.
En primer lloc, la professió del seu 
protagonista, anomenat Érase,
és la de narrador, el contacontes 
oficial de la vila, part tan necessària 
com imprescindible de la comunitat. 
En segon lloc, al submergir-nos 
en la trama comprovem que en 
el fons tots som consumidors 
compulsius d’històries (ja sigui en 
forma de pel·lícules, sèries, novel·les, 
xafarderies... o contes narrats de viva 
veu), i que no és possible viure sense 
elles. Històries que al seu torn es 
retroalimenten i s’inspiren en altres 
disciplines artístiques, en el cas  
de l’Érase en la música.

Una curiositat
Portugal i un canvi interessant
Les imatges revelen referències 
constants a Portugal: les teulades, les 
rajoles i el blau portuguès com a color 
base. Pel que fa a la trama, al principi 

Text i il·lustració: Raúl Guridi

Editorial: Tres Tigres Tristes

Any: 2016

Format: 21 x 30 cm 

44 pàgines · Tapa dura

ISBN: 978-84-944026-6-1 

Edat recomanada: +5
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Temes
Comunicació, llenguatge, bloqueig 
creatiu.

Autor
Raúl Guridi. Neix el 1970 a Sevilla, i 
porta més de deu anys compaginant 
la seva feina com a professor 
de Dibuix amb la il·lustració, un 
camp que l’ha portat a publicar de 
manera imparable. El seu gust per 
l’experimentació i la recerca d’un estil 
propi l’han portat a convertir-se  
en un autor integral: escriu, il·lustra  
i les seves obres estan traduïdes  
a dotze idiomes.
Amb debilitat pel guaix i el llapis, 
amant del cinema, i capaç de tirar 
endavant diferents processos creatius 
al mateix temps, el somni professional 
de Guridi és crear un àlbum que inspiri 
felicitat i que ensenyi a ser millor 
persona.

Més llibres a: trestigrestristes.com

Érase perdia la seva veu al enamorar-
se, però la raó de la seva mudesa no 
era l’important, desviava l’atenció de 
la història principal, i funcionava millor 
si les seves raons no eren conegudes, 
deixant així al lector elucubrar sobre 
les mateixes.

Un exemple de lectura
T’atreveixes a ser l’Érase?
L’Érase rep com a regal dels habitants 
del seu poble paraules de tot tipus 
(com «ornitorinc» o «calidoscopi»)  
que s’encarrega de transformar  
en històries meravelloses. En les 
guardes del llibre hi ha exemples  
de les paraules que li han regalat.  
Es pot fer una pràctica de narrador 
oral: es regalen paraules soltes 
escrites en paperets a l’improvisat 
narrador, que haurà de filar una 
història amb totes elles.

     Premi Dragón Ilustrado 2016 al millor 

àlbum il·lustrat, atorgat per la llibreria  

El dragón lector (Madrid)

LLIBRES RELACIONATS

Érase una vez

(KÓKINOS) +3

El contador de contes

(EKARÉ) +7

Papá tatuado

(A BUEN PASO) +7

La llegenda de Zum 

(NUBEOCHO) +6



A una jove mestra l’envien a l’escola 
rural a la selva amazònica i hi arriba 
carregada amb els seus llibres. Als 
seus alumnes el que més els agrada 
és que els llegeixi contes. Després 
se’ls emporten a casa seva, i les 
mares i àvies, encara que no saben 
llegir ni escriure, miren aquests 
llibres amb curiositat. 

La joven maestra  
y la gran serpiente 

Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina relació
té amb la tradició oral?
Aquest àlbum és un homenatge
de l’autora Irene vasco —promotora 
incansable de la lectura a Colòmbia—, 
a les mestres que són enviades lluny 
del seu lloc d’origen per perseguir el 
somni de l’educació; però també és 
una oda a les llegendes dels pobles 
indígenes més remots, que s’han 
transmès a través de generacions 
preservant així la seva riquesa cultural 
i saviesa popular. Quan la jove mestra 
s’adona finalment de la importància 
de les llegendes, trobarà una manera 
de reunir la cultura escrita i l’oral per 
enriquir tothom.

Una curiositat
Un àlbum a sis mans
Per a nosaltres va ser el que 
anomenem un «llibre comunitari»  
que es va escriure i va il·lustrar gràcies 
a diverses persones que van intervenir 
en el projecte: el text d’Irene va anar 
canviant a mesura que avançàvem 
i es va anar reduint i precisant 
amb les il·lustracions dialogants i 

Text: Irene Vasco

Il·lustració: Juan Palomino

Editorial: Editorial Joventut

Any: 2019

Format: 26 x 26 cm  

40 pàgines · Tapa dura

ISBN: 978842614598-7

Edat recomanada: +7

NARRACIÓ ORAL

Temes
Amèrica Llatina, biblioteques, escola, 
convivència, relacions interculturals, 
cultura oral.

Autors
Irene vasco. Escriptora colombiana. 
Dedica gran part de la seva vida a 
realitzar tallers al voltant de la lectura i 
la formació de lectors. Sovint participa 
en programes estatals i institucionals 
dirigits a comunitats indígenes  
i camperoles remotes, amb èmfasi  
en ciutadania i responsabilitat social.

Juan Palomino. Ha il·lustrat llibres 
de literatura infantil i juvenil per a 
diverses editorials de Mèxic i Espanya. 
Guanyador de la quarta edició del 
Catàleg Iberoamericà d’Il·lustració,  
i del premi d’il·lustració de la Fira del 
Llibre de Bolonya en la seva edició 
del 2016. Des del 2016 coordina 
juntament amb altres autors el 
diplomat d’Il·lustració Narrativa, a la 
Facultat d’Arts i Disseny de la UNAM.

Més llibres a: editorialjuventud.es

meravelloses de Joan. vam treballar 
amb les fotos de l’autora —fetes en 
les seves expedicions a la selva per 
fer tallers a comunitats indígenes—  
i va ser fabulós fer aquest àlbum a sis 
mans... (i fins i tot podem dir que van 
intervenir més mans i caps, que van 
aportar encara més precisió i poesia 
a l’àlbum!).

Un exemple de lectura
viatge al cor de la llegenda
Cerca llegendes orals, conegudes 
o desconegudes, i intenta realitzar 
un «llibre d’artista» transcrivint la 
llegenda i il·lustrant-la mitjançant 
tècniques diferents (tèxtil, collage, 
il·lustració...). També es poden 
fabricar llibres de tela, ja sigui pintant 
en la pròpia tela i cosint el llibre o fent 
llibres més fàcils de manipular per  
a petits amb goma eva. 
Amb nens més grans, es pot 
investigar sobre la importància  
de la tradició oral: quines llegendes, 
per exemple, han inspirat pel·lícules, 
llibres, quadres o videojocs?  
La cultura de la tradició oral segueix 
molt present en els nostres dies!

     Seleccionat entre els 10 millors llibres 

per a nens per la NY Public Library, 2019

Nova York, EUA

     Premiat per la Fundación Cuatrogatos, 

2020 Miami, EUA

     Postulat entre «Els Millors Llibres del 

2020» del Banco del Libro, 2020 Veneçuela

· https://www.editorialjuventud.es/wp-content/uploads/2019/07/La-
Joven-Maetra-y-la-Gran-Serpiente_CAST_v3.pdf
· Activitat a la llibreria Tres paraguas: https://www.facebook.com/
tresparaguas/videos/576519519767601/

LLIBRES RELACIONATS

Cuentos y leyendas de los Masai, 

un pueblo de África Oriental

(KÓKINOS) +6

Tu canción (una leyenda africana)

(AKIARA) +4

Madre Sirena

(THULE) +12

Els contes de la mare ossa 

(LIBROS DEL ZORRO ROJO) +4



Una dona viu al bosc cuidant de cinc 
llobatons com si fos la seva mare. 
Juga amb ells, els prepara el menjar  
i els acompanya amb tendresa  
a l’hora de dormir. Aquesta estranya 
dona guarda un secret: el seu pèl 
s’incendia quan brollen les seves 
emocions. Un dia, es trobarà amb 
un llop-home que sabrà apaivagar 
les seves flames i amb el qual 
compartirà la seva vida.

Loba
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina relació
té amb la tradició oral?
Loba és un llibre amb ressons de 
llegenda explicada a la nostra oïda. 
Ja l’inici, «Hi havia una vegada en 
el més profund del bosc» ens situa 
en un territori mític i de misteri. Del 
que s’ha explicat de boca en boca, 
barrejant realitat i fantasia. La història 
d’una dona, a qui el cabell se li 
incendia, que té cura d’uns llobatons 
enmig del bosc s’embolcalla en un 
llenguatge poètic que flueix a través 
de metàfores, comparacions i que 
sona a antigues malediccions i foscos 
exorcismes. Recursos orals com la 
repetició d’estructures sintàctiques  
o lletres de cançons reforcen aquesta 
vinculació amb l’oralitat.

Una curiositat
Traduir el soroll del bosc
Aquest llibre, escrit originalment  
en francès, recrea amb les paraules 
efectes sonors i expressius de les 
fulles a l’ésser trepitjades, la calor 
que desprèn una tassa de xocolata, 
l’aigua al caure pels cabells... Teresa 

Text i il·lustració: Fanny Ducassé

Editorial: Cuatro Azules

Any: 2015

Format: 20 x 20 cm

32 pàgines · Tapa dura

ISBN: 978-84-941866-5-3

Edat recomanada: +6

NARRACIÓ ORAL

     Loba va rebre a França el Premi al Primer 

Àlbum publicat per un autor o un il·lustrador 

atorgat pel grup de llibreries Les Sorcières.

Temes
Malediccions, amor, el bosc, misteris, 
dona protagonista.

Autora
Fanny Ducassé. Des de petita 
li agradava dibuixar i va decidir 
matricular-se en Belles Arts, però  
una mica decebuda per l’educació 
rebuda, finalment va llicenciar-se  
en lletres modernes per dedicar-se  
a l’ensenyament. Malgrat tot,  
el seu gust pel dibuix i el disseny la va 
portar a realitzar estudis de moda  
a la Cambra Sindical de l’Alta Costura 
parisenca. va treballar amb una 
marca de moda infantil i va tornar  
a realitzar treballs d’il·lustració. Primer 
amb personatges aïllats, que exposa 
en diverses galeries i cafès, als que 
a poc a poc va afegint elements 
narratius fins arribar a la creació dels 
seus àlbums il·lustrats.

Més llibres a: loscuatroazules.com

Duran, traductora del text, ha buscat 
conservar aquest efecte mitjançant 
de al·literacions: «xisclaven i udolaven 
mentre feien crepitar les branques», 
«l’aigua gelada regalimava, llepava les 
flames» i altres recursos rítmics. 

Un exemple de lectura
Els sons del bosc
Loba és un conte misteriós i així 
s’hauria de presentar: creant les 
condicions de misteri i poesia que 
afavoreixin aquest relat delicat en què 
l’amor i la natura es confonen.  
La història amaga molts enigmes que 
l’oient pot completar: Per què aquesta 
dona viu al bosc? Com es comunica 
amb els cadells? Qui li va llançar 
la maledicció? La narració podria 
incorporar els sons que se senten en 
un bosc: l’udol de l’òliba, udols dels 
cadells, les cançons que Loba canta, 
el so de l’aigua, el cruixir de les fulles... 
Això enriquiria aquest conte pensat 
per a ser escoltat.

· https://www.youtube.com/watch?v=lwQ-rxz463M
· https://literatil.com/2019/02/14/loba/
· https://elblogdepizcadepapel.blogspot.com/2015/12/los-cuatro-azules-publica-el-
album.html
· http://5ovejasnegras.com/2016/01/05/loba/

LLIBRES RELACIONATS

Los dos lobos (una leyenda 

de los indios cheroquis)

(AKIARA) +5

Lluna

(COCO BOOKS) +4

Dentro del bosque

(PíPALA) +4

Cuando floreció la risa 

(LIBROS DEL ZORRO ROJO) +5
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L I B R O S  D E  C O R D E L

«En la selva siempre húmeda
del trópico, donde viven árboles 
acogedores, refugio de orquídeas
y trepadoras, un buen día 
Enea y Alia bajaron desde la copa 
de la ceiba y se dieron cuenta de 
que eran el primer hombre 
y la primera mujer».

Esta leyenda trata acerca de 
un misterio insólito: el nacimiento 
de la risa. La depurada prosa de 
Gioconda Belli y el exquisito talento 
gráfico de Alicia Baladan se conjugan 
para develar un mundo secreto 
y remoto, donde la naturaleza atesora 
verdades olvidadas.  

G I O C O N D A B E L L I

I l u s t r a c i o n e s : A L I C I A  B A L A D A N



«“Descansi en pau!”, van dir». 
Llavors, per què el món continuava 
girant? Parco es va aixecar de la 
tomba i va anar al poble. Allà va 
descobrir una cosa molt important.
Un conte ple d’humor i de tendresa 
sobre la mort, en què el protagonista 
converteix un sentiment de ràbia 
inicial en acceptació profunda. 

Parco 
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina relació
té amb la tradició oral?
Aquest conte prové de la tradició del 
Dia de Morts i recrea la relació festiva 
que el poble mexicà té amb la mort. 
Les frases són curtes, rimades, i hi 
ha una expressió que es repeteix al 
llarg de les pàgines, en referència 
al que va comentant la gent que es 
troba amb Parco, l’esquelet sortit de 
la tomba: «“Descansi en pau!”, van 
dir». Primer ho diuen els mariachis, 
després dels ocells, els amics de la 
taverna, els veïns, i finalment els seus 
fills i la seva dona. Tant el text com 
les il·lustracions ens remeten a una 
tradició cultural antiga i concreta, en 
la qual l’oralitat està molt present.

Una curiositat
No hi ha mal que per bé no vingui
Guridi va crear un alfabet al qual va 
donar el nom de PARCO. Encara que 
li havíem dit que les lletres no podien 
ser blanques (perquè imprimíem en 
diferents idiomes alhora), ell ens la va 
presentar blanques. Aleshores se’ns 
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     Llibre seleccionat pel 10è FLIC 

Recomana (2020).

Temes
Mort, Dia de Morts, emocions, 
pèrdues, tradicions culturals, Mèxic.

Autors
Alex Nogués és escriptor i geòleg 
especialitzat en aigües subterrànies i 
paleontologia.  va néixer a Barcelona  
i viu actualment a la Bisbal d’Empordà, 
on exerceix el seu principal ofici 
(ser pare) i dóna curs a la seva gran 
passió: descobrir els petits secrets 
que teixeixen la immensa i complexa 
xarxa de la vida. Ha escrit en els últims 
anys més d’una desena de llibres 
infantils, alguns d’ells premiats  
i traduïts a diferents idiomes.

Raúl Guridi és il·lustrador i professor 
de dibuix de secundària. Fill de pare 
delineant i de mare pintora, va estu-
diar Belles Arts per autèntica devoció 
i vocació. Ha treballat en projectes 
de publicitat, decoració, arquitectura 
i disseny gràfic. Dibuixar li permet 
endinsar-se en mons desconeguts  
i explicar l’impossible. És autor d’una 
gran quantitat de llibres il·lustrats, que 
han rebut premis importants i han 
estat publicats en diferents països.

Més llibres a: akiarabooks.com

va acudir inspirar-nos en els exvots 
mexicans, que ell ja coneixia, per crear 
unes franges amb línies on col·locar el 
text. vam haver de fer mil equilibris... 
però va resultar molt més autèntic!

Un exemple de lectura
Seguint les pistes de la coberta
i les guardes
Per començar a explicar la història 
de Parco, va molt bé presentar-lo 
obrint el llibre i mostrant la coberta i 
la contracoberta, que juntes formen 
el seu esquelet. Si ensenyem les 
guardes de l’inici i del final, podem 
també preguntar-nos què passarà a 
la història: al començament veiem el 
seu esquelet complet, descansant en 
pau al cementiri; al final descobrim 
que Parco ha deixat alguns ossos 
entre els seus amics i familiars. 
Podrem llavors començar la història, 
repetint emfàticament l’expressió que 
apareix en gairebé totes les pàgines: 
«“Descansi en pau!”, van dir».

LLIBRES RELACIONATS
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Sapo y la canción del mirlo 

(EKARÉ) +4

Gràcies, Teixó 
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Ver la luz

(KÓKINOS) +0
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La nit de Reis, mentre els nens 
dormen, lladres i bergants trepen  
i ronden. Qui els atraparà?  
Digueu-nos… qui? L’honrat agent 
Simó ja és aquí! 
Una mini joia de la la literatura 
infantil i juvenil d’aquest matrimoni 
que van convertir-se en autors d’èxit, 
amb milions d’exemplars venuts.

Policies i lladres
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina relació
té amb la tradició oral?
Entrem al meravellós món de les 
històries a través de l’oralitat. 
Cançons bressol, contes cantats, 
vers... En el despertar del llenguatge 
la rima és omnipresent, com ho és 
també en aquest llibre. Hi trobem text 
rimat, sonor i àgil, recurs infal·lible  
per despertar el gust per la lectura.  
Hi trobem il·lustracions plenes de 
detalls on perdre’s, la clàssica lluita 
entre bons i dolents i altes dosis 
d’humor. I a més, un tema universal: el 
regals de Nadal! El resultat és un llibre 
genial, i per a primers lectors ideal.  

Una curiositat
Un somni complert
La primera edició d’aquest llibre  
a Espanya va ser publicada als anys 
vuitanta (Altea). L’editora de Babulinka 
guardava com un tresor un exemplar 
d’aleshores, ja groguenc, amb el seu 
nom a la portadella escrit amb lletra 
lligada. Havia estat un dels seus 
llibres preferits de petita! Ara, com  
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Temes
Bons i dolents, arquetips, resiliència, 
valentia, humor.

Autora
Janet (Yorkshire, 1944-1994) i Allan 
Ahlberg (Croydon, 1938) van ser un 
matrimoni britànic que va crear molts 
llibres infantils populars. Ell escrivia, 
ella il·lustrava. Ell preferia treballar 
aviat, ella trobava la inspiració 
al vespre. Formaven un tàndem 
perfecte. Junts, durant 20 anys, van 
crear més de 40 títols meravellosos 
fins que Janet va morir el 1994.
Janet va rebre en dues ocasions la 
prestigiosa Medalla Kate Greenaway.

Més llibres a: babulinkabooks.com

a editora, ha tancat el cercle 
publicant-lo de nou, esperant que 
també es converteixi en el llibre 
preferit de molts nens i nenes. 

Un exemple de lectura
El memory de Policies i lladres
Dibuixeu els personatges i feu dues 
còpies de cadascun. Reproduïu tants 
personatges com vulgueu, en funció 
de la complexitat que voleu donar  
al vostre memory. I després… a jugar! 
Però atenció, policies i lladres! Quan 
algú una parella aconsegueixi trobar, 
en descobrir-la una rima haurà 
d’inventar!

· http://babulinkabooks.com/libros-y-regalo-descargas/policies-i-lladres/

LLIBRES RELACIONATS

El Señor Zorro y el hilo rojo 

(LOS CUATRO AZULES) +6

Els ratolins de la senyora Marlowe 

(JUvENTUD) +7

Pessiga’m!

(WONDERPONDER) +6

Casos cèlebres del detectiu 

John Chatterton 

(EKARE) +6



La princesa Sinforosa neix 
obsessionada amb el color rosa. 
L’únic desig del seu pare, el rei, és 
complaure-la. Tot comença amb uns 
petits canvis en el regne per acabar 
cedint als capricis de la seva filla,  
que semblen no tenir límits. El que  
no imaginaven era la repercussió  
que aquests canvis tindrien en l’ordre 
mundial... i universal!

Romance de Sinforosa 
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina relació
té amb la tradició oral? 
Aquesta aventura està narrada en 
versos octosíl·labs, els parells tenen 
rima assonant i els senars queden 
solts. És la mètrica pròpia del romanç, 
poemes narratius que als segles XIV 
i XV recitaven els joglars (artistes 
ambulants, músics i actors), de 
manera oral i cantada. Eren relats 
èpics, que parlaven d’herois i les 
seves gestes. La rima facilitava 
la memorització, i la sonoritat de 
les paraules feia de la música el 
complement perfecte en les seves 
actuacions. Sota la forma de plecs 
de cordill, els romanços van seguir 
circulant i van continuar passant 
de boca en boca fins no fa tant de 
temps en forma de cançons de rogle 
infantils.

Una curiositat
Els enigmes de Nono
Els llibres de Nono Granero estan 
plens de curiositats. Ets capaç de 
trobar-hi un dels seus personatges 
més coneguts, la vaca victòria, de 

Text i il·lustració: Nono Granero
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     Finalista Premi de la Fundación 

Cuatrogatos, Miami, 2017

Temes
Edat mitjana, poesia, joglars, música.

Autor
Nono Granero va néixer a Úbeda, 
Jaén, el 1968. va estudiar Belles 
Arts a la Universitat de Granada i va 
desenvolupar diverses línies de treball, 
vinculant la narrativa i la plàstica al 
voltant del món dels contes, tant per 
a públic infantil com per a adults. Avui 
és escriptor, il·lustrador i narrador 
oral i ha publicat obres a Espanya, 
França i Dinamarca. Alguns dels 
seus llibres han estat inclosos a la 
prestigiosa llista The White Ravens, 
de la Biblioteca de Literatura Infantil i 
Juvenil de Munic, o la de la Fundación 
Cuatrogatos de Miami. A més, és 
impulsor del festival En Úbeda se 
Cuenta, que reuneix narradors de tot  
el món en aquesta ciutat.

Més llibres a: 
editoriallibrealbedrio.com

l’editorial Milrazones? Saps que hi ha 
una representació del Paradís al mapa 
del món, com es feia en l’Antiguitat? 
O que la distància a Andròmeda que 
apareix en un senyal és vertadera? 
I que el pòster de l’habitació de 
Sinforosa quan fa quinze anys és 
d’un cantant real? T’has fixat que el 
cant telepàtic del marcianet perdut 
en l’espai manté la rima en llengua 
marciana? Si ets capaç de pronunciar-
la correctament, és clar.
 
Un exemple de lectura
Teatre medieval 
Què et semblaria muntar una obra 
a l’estil medieval? Reparteix els 
personatges: Sinforosa, Rei, Reina. 
I els més divertits, els que pateixen 
les conseqüències dels capritxos de 
la princesa: els pintors, el bufó, els 
soldats, l’espia i el marcià. I, sobretot, 
troba el joglar que faci de narrador,  
i si sap tocar l’ukelele, molt millor.
A aquesta història sempre li va bé una 
mica de música. També et proposem 
que expliquis la història rapejant.  
La rima ja la tens, t’atreveixes amb  
el desafiament?  

· Activitats i jocs: https://www.editoriallibrealbedrio.com/catalogo/romance-de-sinforosa
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La cançó de les balances 
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La princesa Sara no para 

(NUBEOCHO) +4

La cançó del bosc 

(CARAMBUCO) +3

Cuentos entre bambalinas 
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D’un dia per l’altre el Senyor Gat s’ha 
convertit en un gat de carrer. Amb 
unes botes vermelles i una gorra que 
troba a les escombraries, comença 
a vagar sol per la ciutat. De seguida 
es troba un conill, càndid i neci, a 
qui convenç amb la seva xerrameca 
perquè sigui el seu company 
d’aventures. I tindrà l’ajuda d’una 
nena, l’Elodie, que, sense proposar-
s’ho, aconsegueix donar-li la volta  
a la història.

Senyor Gat
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina relació
té amb la tradició oral? 
Aquesta divertidíssima versió de
El gat amb botes convida a trencar els 
tòpics, desmitificar el maniqueisme 
d’alguns contes i a gaudir d’un bon 
llibre sense necessitat de buscar  
«els cinc peus al gat». 
Un àlbum que fa un gest de 
complicitat a aquells herois 
imperfectes dels contes clàssics  
i als personatges de la picaresca.  
La història, plena d’humor i ironia, no 
amaga pretensions alliçonadores, 
sinó que convida els lectors a 
passar un moment inoblidable. Les 
il·lustracions retro evoquen també els 
primers àlbums de Pere Castor.

Una curiositat
La veu del narrador
«Hi ha dies en què la vida sembla  
que ens faci una rialla i, en canvi, no 
veiem el nuvolot negre que es congria 
en un racó del cel...»  
La veu del narrador està plena  
de matisos, recorda als joglars que 

Text i il·lustració: Blexbolex 
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Temes
Picardia, contes clàssics, lliure albir, 
antiherois, humor.

Autor 
Blexbolex. Bernard Granger va néixer 
a Douai el 1966. Es va graduar a 
l’Escola de Belles Arts d’Angoulême 
(1984) amb la intenció de convertir-se 
en pintor, i allà va descobrir la seva 
passió per la serigrafia. va començar 
autopublicant el seu treball i, poc 
després, va començar a col·laborar 
amb Popo Color, Fusée, Ferraille o 
Comix 2000. Les seves il·lustracions, 
inspirades en el disseny vintage,  
la novel·la negra o les pel·lícules de 
Jacques Tati, barregen mètodes 
antics d’impressió amb noves 
interpretacions i tècniques. Entre 
d’altres, va rebre el Premi al Millor 
Disseny de Llibres del Món a la Fira  
del Llibre de Leipzig del 2008.

Més llibres a: librosdelzorrorojo.com

cantaven les gestes medievals; i, tot  
i que sovint es limita a narrar els fets, 
no pot evitar reaccions emocionals  
o morals. Té tanta personalitat com  
el mateix personatge!

Un exemple de lectura
Teatralització 
El relat ofereix un diàleg teatral, 
espontani, expressiu i dinàmic, 
que ofereix als lectors i mediadors 
divertits rols per representar la seva 
pròpia funció; o, si ho prefereixen, una 
àmplia gamma d’onomatopeies per 
gaudir de la lectura en veu alta. 

LLIBRES RELACIONATS

El gripau i els nens 

(TAKATUKA) +5

La esposa del conejo blanco

(PíPALA) +5

El llop, l’ànec i el ratolí 

(JUvENTUD) +3

El apestoso Hombre Queso 

(THULE) +5



JOCS DE LLENGUATGE
Les instruccions són senzilles, però cal fer-ho bé. En primer lloc,
concentri’s en una mà, pròpia o —millor fins i tot— aliena. En segon lloc,
col·loqui-la amb el palmell obert cap amunt. I, en tercer lloc, ajudant-se
de la mà que li queda lliure i, com si fossin cinc llengües de camaleó que 
s’enrotllen, vagi doblegant un a un els dits cap a dins, en el següent ordre i repetint 
les paraules entre cometes: primer el dit petit, «aquest va pondre un ou»; després 
l’anular, «aquest el va fregir»; el segueix el cor, «aquest li afegí la sal»; després  
ve l’índex, «aquest el va tastar»; i, finalment, el polze, «i aquest grassonet, s’ho va 
menjar tot! » . Els jocs de llenguatge són l’excusa que hem inventat els humans 
per deixar-nos seduir pel llenguatge dels jocs. És aquest el primer que aprenem 
a assaborir a la vida i el primer acte que ens ensenya que no som més que el que 
rebem d’altres. Per això un àlbum és un llibre que, al desplegar-se, s’assembla  
a aquesta mà que se’ns ofereix oberta amb el palmell cap amunt.
rebem d’altres. Per això un àlbum és un llibre que, al desplegar-se, s’assembla 



En un bell paisatge al capvespre, 
quatre personatges caminen pel bosc 
amb un caçapapallones. Quan veuen 
un ocellet, tres d’ells comencen a 
moure’s a poc a poc i sense fer soroll 
per agafar-lo mentre xiuxiuegen 
«Shhhh! Tenim un pla!» Però el més 
petit té un altre pla. I l’ocellet, també. 
Els plans no sempre surten segons  
el previst, però no per això deixen  
de ser divertits. 

Shhh! Tenim un pla
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Com juga amb
el llenguatge?
«Shhh! Tenim un pla. A poc a poquet.  
A poc a poquet. Quiets! A la una,  
a les dues i a les... TRES». Aquesta 
és la tornada que, amb petites 
modificacions, es repeteix de manera 
circular al llarg del relat, dotant el 
llenguatge d’una musicalitat que, 
junt amb les onomatopeies i els tocs 
d’atenció, aconsegueixen que el text 
formi part del lèxic dels més petits 
des de la primera lectura. A tot això se 
suma un in crescendo en la il·lustració, 
que passa dels tons blaus i morats  
a deixar escapar pinzellades de color 
fins a esclatar amb la broma final. 

Una curiositat
Una paraula cada set dies
Explica l’autor que va trigar dos anys a 
fer aquest llibre. Dos anys! I només té 
103 paraules. I això comptant el títol... 
Ell mateix se sorprèn d’haver escrit 
només una paraula cada set dies. 
Aquest llibre, pensat i repensat per 
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Chris Haughton, és sorprenentment 
sobri en text i il·lustració i, no obstant 
això, el contingut té música, es pot 
cantar i es queda en el cap dels 
lectors repetint-se com si fos la cançó 
del moment. Per tot això, la traducció 
i adaptació va ser difícil, tot i que 
les paraules escollides s’adequaven 
miraculosament de l’anglès 
aconseguint que aquesta petita obra 
mestra també ho sigui en català. 

Un exemple de lectura
Lectura i teatre
Aquesta història està perfectament 
dissenyada per l’autor per ser 
explicada en veu alta. L’inici del conte 
li correspon sempre al narrador, però 
a mesura que la història transcorre 
tota la família repetirà el text cada 
vegada que sentin les paraules 
màgiques: «Hola, ocellet». I tot això 
acompanyat d’un divertit teatre: 
assenyalant l’ocellet, tancant la boca 
amb el dit índex per dir «shhh» i fent 
gestos de frustració cada vegada que 
la caça no dóna fruits.

     Guanyador del Ezra Jack Keats Award

-   Guanyador del Cybils Award 

-   Guanyador del Association of Illustrators 

2014 for Childrens Books

-   Guanyador: Junior Magazine Design 

Award for Best Picture Book

-   Junior Library Guild Selection, 2014

Temes
Humor, empatia, animals, tendresa, 
llibertat.

Autor
Chris Haughton es defineix a si mateix 
com a dissenyador i autor d’àlbums 
infantils. Ha treballat molt temps 
de forma independent, col·laborant 
molt activament amb organitzacions 
de comerç just. Els seus àlbums 
il·lustrats gaudeixen d’un enorme 
èxit internacional. A Bit Lost (Una 
mica perdut en català, el primer llibre 
que va publicar NubeOcho) ha estat 
traduït a 27 idiomes i ha rebut premis 
en diversos països, incloent el de 
Llibre Il·lustrat de l’Any a Holanda. 
Haughton també ha guanyat el premi 
Àlbum Il·lustrat de l’Any de la Junior 
Magazine Picturebook i el premi AOI 
de llibre infantil el 2014.

Més llibres a: nubeocho.com

LLIBRES RELACIONATS

Un dia perfecte

(A BUEN PASO) +1

Un dia ple de sons

(JUvENTUD) +2

Una Guineu 

(LIBROS DEL ZORRO ROJO) +3

Nen, ou, gos, os

(WONDER PONDER) +0



Dos àngels que juguen a ser amics  
o dos amics que juguen a ser àngels. 
Un llibre amb diverses lectures i 
infinites mirades sobre aquests 
éssers celestials, ingenus i alats 
filòsofs que, amb cada globus 
que exploten, comparteixen idees, 
sentiments, brindis, noms i temps. 
Un conte amb molta volada.

Cosas con plumas
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Com juga amb
el llenguatge? 
Què li diu ella? Oshi. Què respon ell? 
Oshi. Així comença aquest conte. Així 
es comuniquen dos éssers sostinguts 
per globus que no saben el que seran 
al cap d’un moment.
El joc del llenguatge inventat i ple 
de poesia en Cosas con plumas és 
absolutament magistral i arriba a 
totes les sensibilitats. vam escollir 
aquest llibre perquè és sublim i la 
bellesa és necessària.

Una curiositat
Lectures infinites
Cosas con plumas té moltes lectures, 
moltes capes. Son àngels? Son nens? 
És molt bonic sentir aquesta història 
moltes vegades perquè ningú l’explica 
igual, perquè cadacú té la seva versió. 
Ens tornarem a trobar? Potser... si ens 
sabem buscar... diuen aquestes coses 
amb plumes. 

Text: Jorge Luján 

Il·lustració: Mandana Sadat
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Temes
Sense paraules, éssers celestials,
el més enllà, poesia.

Autors
Jorge Luján va néixer a Córdoba, 
Argentina. Des del 1978 radica a 
Mèxic, on coordina tallers de creació 
literària. Ha impartit cursos a les 
universitats de Columbia i George 
Washington als Estats Units. El 1995 
va obtenir el Premi de Poesia per a 
Infants atorgat per l’Associació de 
Literatura Infantil i Juvenil Argentina. 

Mandana Sadat va néixer a 
Brussel·les, de pare iranià i mare 
belga. viu prop de París, li encanten 
els arbres i els observa des de la 
finestra mentre treballa. És una de les 
il·lustradores més reconegudes de 
l’actualitat.

Més llibres a: editorialkokinos.com

Un exemple de lectura
Sense paraules
Com quan llegeixes un àlbum sense 
paraules, on poses tu el relat, tu 
contes el que passa, el que els passa 
a aquests petits éssers alats. Mai no 
hi haurà dues lectures iguals.
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Un mariner surt amb la seva 
embarcació a pescar, té gana. Però 
en lloc d’un peix, treu de la mar una 
caixa de ferro, amb un gos a dins.
I després una estranya caixa amb
un gat. El gos persegueix el gat.
I una nova caixa, amb un pollastre.
I el mariner acabarà amb algues  
i pensarà en una truita per convidar
al gos, al pollastre i al gat.

El marinero del canal de Suez 
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Com juga amb
el llenguatge? 
En aquest llibre hi ha un joc amb 
el llenguatge donat per les regles 
fixes de la mètrica. Es recorre al vers 
alexandrí per explicar la història  
i introduir diferents notes d’humor 
a cada un dels moments, també en 
aquells passatges desesperançadors 
en què el mariner no aconsegueix 
l’anhelada pesca. El llibre pren la seva 
veu del llenguatge poètic proposant 
un joc sonor a partir de la rima. 
Precisament en això últim rau la 
particularitat d’aquest àlbum i, sigui 
dit de passada, ha estat una de les 
majors complexitats durant el procés 
d’edició. 

Una curiositat
Lletra i música o música i lletra?
L’autor del text, Horaci Cavallo, ens 
va explicar com a curiositat que la 
història del llibre va tenir el seu origen 
en una cançó que va començar a 
sonar en el seu cap juntament amb 
la rima del vers central del conte: 
«Pobrecito el marinero del canal de 

Text: Horacio Cavallo

Il·lustració: Matías Acosta 

Editorial: Pípala

Any: 2018 
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Temes
Pesca, navegació, fam, rima, humor, 
poesia.

Autors 
Horaci Cavallo. Amb una obra que es 
mou amb facilitat entre la poesia i la 
narrativa, entre els llibres per a nens 
i nenes i la literatura sense etiquetes, 
s’ha instal·lat com una veu genuïna en 
l’àmbit de la literatura infantil i juvenil, 
amb un grapat de llibres de vegades 
difícils de classificar, diferents entre  
si però agermanats en la tenacitat de 
la recerca i de la feina d’orfebre amb 
les paraules.

Matías Acosta. va néixer a Paysandú, 
Uruguai, el 1980. va estudiar Cinema 
i Animació a Montevideo. Ha estat 
seleccionat per formar part de la IV 
Biennal d’Il·lustració de Croàcia i el 
2017 del VIII Catàleg Iberoamericà 
d’Il·lustració. El 2015 va obtenir el 
segon lloc en el Premi d’Il·lustració  
de Literatura Infantil i Juvenil 
organitzat pel Ministeri d’Educació  
i Cultura d’Uruguai.

Més llibres a: editorialpipala.es

Suez, navegando sin timón su cáscara 
de nuez». Això posa de manifest la 
pura oralitat de la història que aquí 
s’explica. I ens remet al tema de la 
relació entre música i poesia. 

Un exemple de lectura
Component un poema sonor
Una de les activitats que hem 
proposat per a aquest llibre ha 
estat la d’utilitzar el metre alexandrí 
per inventar històries alternatives 
a la qual s’explica en el llibre. Això 
requereix per part del tallerista una 
prèvia introducció a les particularitats 
i rudiments bàsics de la mètrica 
alexandrina. Els nens i nenes treballen 
conjuntament aportant les seves 
idees i el tallerista els acompanya en 
«l’encaix» entre el text i la mètrica. 
Finalment, una vegada han aconseguit 
compondre els seus propis versos, 
cal trobar una melodia senzilla que 
acompanyi la composició. 
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A cada doble pàgina d’aquest 
llibre trobaràs dues imatges: una a 
l’esquerra, acompanyada per una 
frase; una altra, a la dreta, on la frase 
conté les mateixes consonants que 
la primera, però hi falten les vocals. 
Una sola vocal solucionarà l’enigma; 
tindràs una aliada: la il·lustració,  
que t’ajudarà a creure’t la solució  
per molt boja que sembli.
 

La gota moja a la gata maja
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Com juga amb
el llenguatge?  
Aquest llibre explica la història dels 
seus lectors cada vegada que es 
tornen investigadors per descobrir 
com es transforma el món quan 
jugues a canviar les vocals en 
les paraules i t’adones que pots 
transformar «papa, pipí, coca, caca». 
Nens i nenes jugaran a llançar 
paraules assaborint el seu so, fins 
a obrir els ulls de bat a bat davant 
de la sorpresa màgica que genera 
la nova frase que han trobat. Quan, 
amb un to escèptic, proves una vocal, 
realment no estàs entenent la frase 
que pronuncies, però mil·lèsimes de 
segons després, aquesta cobra sentit 
en la teva ment i la teva cara de lector 
s’il·lumina.

Una curiositat
Tutus lus puruulus umb lu u
La història de la gènesi d’aquest  
llibre té dues etapes fonamentals.  
La primera, quan la seva autora  
va pronunciar per primera vegada:

Text i il·lustració: Olga Capdevila 

Editorial: A Buen Paso
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Temes
Lipograma, paraules, joc, canvis, 
alfabetització visual, sorpreses, vocals, 
enigma.

Autora
Olga Capdevila és una creadora 
curiosa a qui li agrada explorar nous 
formats i aplicar-los a la il·lustració de 
llibres, premsa, animació, publicitat, 
aparadorisme, objectes... Si viviu 
a Barcelona, segur que us heu 
topat alguna vegada amb els seus 
cartells per a Sant Jordi o els seus 
personatges nadalencs. En qualsevol 
treball que realitzi, l’Olga està sempre 
buscant l’equilibri entre el poètic, el joc 
i l’humor.

Més llibres a: abuenpaso.com

«¡La gota moja a la gata maja!». La 
segona, quan va poder dir: «¡Cucú, un 
tutú!». Al castellà hi ha gairebé 13.000 
paraules on l’única vocal és la «a», 
però saps quantes paraules tenen 
com a única vocal la «o»? 121! La part 
difícil del llibre, més que la idea, va ser 
trobar les frases amb la «u». 

Un exemple de lectura
«Sol molón: ¡Sal, melón!»
El millor d’aquest llibre és que, quan 
has acabat la seva lectura, pots seguir 
jugant. Com? És molt fàcil: prepara 
cinc llistats de paraules que contenen 
una única vocal i després comença 
a fer combinacions i inventa frases i 
dibuixos! No t’amaguis, «¡sal, melón!» 
No tinguis por i juga com si fossis 
un «sol molón». De fet «sol molón» 
és un invent de Claudia Ballestar, 
que el 2017 anava a l’escola Àgora 
de Barcelona. Si vols veure tots els 
dibuixos de la seva classe, segueix 
aquest enllaç: https://agora.xtec.cat/
escola-agora/ciclesuperior/la-gota-
moja-a-la-gata-maja/ 

· Enllaç al PDF descarregable per realitzar l’activitat ¡Habla, salta, hállala! ¡Ama las 
palabras!: https://www.abuenpaso.com/libro/la-gota-moja-a-la-gata-maja/
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És l’hora del bany. Una nena, un gat, 
molta aigua i un ànec entren en el 
llibre i es posen a jugar. Quantes 
coses diferents poden passar? Obre, 
mira i veuràs! Nena, gat, aigua, ànec 
és un joc de cadires musicals amb 
una mica de «busca i troba», unes 
onomatopeies molt trapelles i molts 
aplaudiments al final. 

Nena, gat, aigua, ànec
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Com juga amb
el llenguatge? 
A Nena, gat, aigua, ànec les repeticions 
i variacions del llenguatge i les imatges 
marquen el compàs de la lectura. 
Després, aquesta va resolent-se en 
una festa d’onomatopeies, que acaben 
substituint les paraules per designar 
les imatges. Aquest balanceig entre 
paraules, sons i imatges crea un ritme 
sonor (i visual) divertit i juganer que 
convida els seus lectors a participar 
en la lectura des de la mateixa portada 
assenyalant, imitant sons, corejant la 
paraula màgica, «CANvI!», i celebrant 
amb aplaudiments la barreja de veus: 
la esvalotada veu del llibre, i les veus 
dels seus lectors a la sala o l’aula de 
cadascú. 

Una curiositat
Te’n recordes de quan tenies  
dos o tres anys? 
Era molt important que funcionés la 
lectura en veu alta en un llibre per a 
la primera infància. El vam llegir una 
i altra vegada a l’editorial. Funciona? 

Text: Ellen Duthie

Il·lustració: Daniela Martagón

Traducció: Bel Olid
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Temes
Hora del bany, gats, aigua, aneguet  
de goma, onomatopeies, alfabetització 
visual, diferències, canvis, sorpreses, 
joc simbòlic.

Autores
Ellen Duthie, l’autora del concepte 
i dels textos de Wonder Ponder, 
és escriptora, docent, blocaire i 
traductora i està especialitzada en 
literatura infantil i filosofia per a 
nens. Des del 2017 codirigeix el Curs 
Internacional de Filosofia, Literatura, 
Art i Infància (FLAI).

Daniela Martagón, la coautora de 
Wonder Ponder és il·lustradora, 
dibuixant i inventora de joguines. Des 
2017 codirigeix el Curs Internacional 
de Filosofia, Literatura, Art i Infància 
(FLAI).

Més llibres a:
wonderponderonline.com

No, encara no. L’Ellen llimava i polia 
fins a trobar les paraules adequades, 
el ritme just. Que difícil i divertit posar-
se en la pell d’un nadó a l’escoltar! (Per 
sort, també vam tenir lectors de l’edat 
adequada que ens van ajudar a afinar).

Un exemple de lectura
Aplaudiments!
Una de les nostres col·laboradores  
va idear una forma fantàstica 
d’explicar el conte. va dibuixar i 
retallar els quatre personatges del 
llibre per separat (nena, gat, aigua i 
ànec), va construir un escenari amb 
l’espai (el bany) i va crear un teatret 
on els quatre personatges entraven 
i sortien, enganxats a uns palets, 
provocant el gaudi general amb les 
seves mutacions. Ella li va afegir llums, 
li va posar música i un teló mòbil per a 
cada canvi. Després va donar als nens 
els elements. Cadascun podia acolorir-
los al seu gust i crear el seu propi 
teatret, i fins i tot inventar personatges 
nous. Canvi i... aplaudiments!
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Text i il·lustració: Susie Hammer
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Per descubrir i jugar amb les paraules  
i els objectes que s’amaguen entre 
les págines. Es desenvolupa la 
imaginació i l’aprenentatge per 
reconèixer i anomenar objectes, 
observar el lloc on es poden trobar
o imitar sons. Lulú apareix a totes
les escenes, a l’habitació, al bany,
a l’armari, a la cuina, al parc,
a l’hort, al forn de pa… li agrada
molt amagar-se!

Pim pam paraules
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Com juga amb
el llenguatge?  
La veu de les primeres paraules 
és la base de l’aprenentatge dels 
més petits. Si a més a més els hi 
aportem un munt d’idees atractives 
per jugar, els sons es converteixen 
en un gran ajut per centrar-se en el 
desenvolupament de la parla.  Inclou 
idees per jugar, anomenar i ampliar el 
vocabulari, i així estimular els primers 
coneixements, el pensament abstracte 
i la iniciació a la lectura amb lletra  
de pal.

Una curiositat
Moure l’ordre de les pàgines 
Les escenes que trobem al llibre són 
molt properes i habituals per als nens 
i les nenes més menuts. En un principi 
es va plantejar la presentació de les 
pàgines segons una combinació de 
colors, però finalment vàrem triar 
un ordre diferent: primer treballant 

Temes
Paraules, joc, imaginació, observació, 
sons.

Autora
Susie Hammer. És una autora i 
il·lustradora nascuda a varsòvia 
(Polònia) i establerta a Barcelona. 
Usa formes simples i colors vius per 
crear un món imaginari informal i feliç. 
Quan no està somiant desperta amb 
gossos que condueixen automòbils, 
podeu trobar la Susie fent tallers amb 
infants o mirant de salvar el planeta 
del plàstic. Li agraden molt els jocs  
de taula, la música electrònica i cuinar.

Més llibres a: cocobooks.com

els hàbits diaris de la casa, després 
l’escola i el parc, i finalment els espais 
exteriors, per acabar amb el carrer 
fent-se fosc, i preparar-se per anar  
a dormir.  

Un exemple de lectura
Treure a passejar el llibre per tota
la casa
Trobarem moltes maneres d’explicar 
aquest llibre, ja que inclou una guia: 
•Meu! tic-tac, nyam-nyam… són 
algunes onomatopeies que van 
apareixent per jugar amb elles, repetir-
les en veu alta i aprofitar-les per imitar 
objectes, animals o expressions. 
Realment és per petar-se de riure!
•Treure el llibre a passeig també és 
molt bona idea! Per exemple: anar a la 
cuina, reconèixer el lloc, identificar-hi 
els objectes que apareixen al llibre 
i que estan al voltant. Es pot repetir 
aquesta activitat a l’habitació, el bany, 
l’armari, el forn de pa, el mercat,  
el bosc, l’escola, el jardí, el camp...

· https://cocobooks.com/wp-content/uploads/2019/11/FITXA_PIM_PAM_
PARAULES_CAT_p.pdf
· https://giphy.com/gifs/gH1kSqn0BEu7YkKJ8l
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En una florida praderia un petit 
animal passeja alegre. Tot canvia 
quan una granota li pregunta quina 
classe d’ésser és i el petit, incapaç 
de respondre, es queda dubtant. 
L’animalet inicia llavors un periple 
per terra, mar i aire per intentar 
resoldre la qüestió. Aconseguirà el 
nostre protagonista posar fi al seu 
dilema existencial? 

Yo soy yo
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Com juga amb
el llenguatge? 
El text rimat de Yo soy yo destaca 
per la seva musicalitat, els seus 
jocs de paraules i la riquesa del seu 
llenguatge. L’obra és un exercici 
literari perfectament traslladable a la 
narració oral en què les al·literacions, 
les onomatopeies, o la repetició de 
rimes i frases que funcionen com 
una tornada deriven en una poderosa 
cadència, en una rítmica harmonia, 
capaços de captivar als lectors 
o oients. El component lúdic que 
impregna el text convida així a la 
relectura, a una significació afectiva 
i, al recrear-se en l’estètica de la 
paraula, a una dimensió simbòlica 
associada a la pròpia transcendència 
filosòfica de la història.  

Una curiositat
I jo, qui sóc?
La idea original de Yo soy yo va sorgir 
de la seva il·lustradora, Susi Weigel. 
Weigel va explicar en una ocasió que 
la mainadera que va cuidar d’ella sent 

Text: Mira Lobe

Il·lustració: Susi Weigel

Editorial: Galimatazo
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Temes
Filosofia, autoafirmació, autoestima, 
recerca de la identitat, tolerància, 
naturalesa, animals, convivència, 
respecte, viatges.

Autores
Mira Lobe va ser una de les 
escriptores de literatura infantil més 
importants d’Àustria. Lobe va publicar 
més de cent títols dirigits al públic 
infantil i juvenil i va ser guardonada 
en diverses ocasions amb el Premi 
de la Ciutat de viena i amb el Premi 
Nacional Austríac de Literatura Infantil 
i Juvenil. va morir a viena el 1995. 

Susi Weigel va ser una artista gràfica i 
il·lustradora de llibres infantils. Durant 
dècades va crear al costat de Mira 
Lobe un gran nombre d’obres, algunes 
d’elles convertides avui en clàssics 
com Yo soy yo o La abuelita del 
manzano. Weigel va viure a Bludenz, 
Àustria, fins a la seva mort el 1990. 

Més llibres a: galimatazo.com

nena, a la qual estimava enormement, 
una mica confosa al arribar a la 
vellesa es preguntava a si mateixa: 
Qui sóc? Sóc jo? L’autora es va adonar 
que als nens els passava alguna cosa 
similar, ja que no només busquen  
la seva pròpia identitat, sinó també
la seva pròpia veu.

Un exemple de lectura
Del paper a l’escena
En les guardes del llibre s’inclouen 
les instruccions per crear un ninot de 
drap de la petita Yo soy yo. Amb una 
mica d’imaginació i attrezzo (ninots 
de peluix o siluetes retallades per 
representar els animals de la història, 
caixes de cartró il·lustrades per evocar 
els diversos escenaris de la narració...) 
podem representar un teatre de 
titelles. Si repartim bombollers entre 
els espectadors i, just en l’escena en 
la qual Yo soy yo es topa amb una 
infinitat de bombolles de sabó, els 
animem a fer-los servir, aconseguirem 
que les nenes i els nens participin  
en l’obra.
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FORMES DE NARRAR
A l’hora de narrar, un pinzell serveix per al mateix que un teclat i un teclat
per al mateix que un pinzell. Formes hi ha de relatar històries on la vora de la 
pàgina serveix per al mateix que el paràgraf i el paràgraf per al mateix que la vora 
de la pàgina. En l’àlbum, la veu és el fil que uneix tots aquests elements dotant-los 
de sentit, l’impuls que fa emergir el relat des de les profunditats fins a la superfície. 
Després hi ha els que repeteixen el que la musa els xiuxiueja a l’oïda i els que no 
necessiten d’un jardí amb rossinyol, hi ha els que narren històries majúscules i els 
que narren històries minúscules, qui les inventen i els que les expliquen, els que es 
col·loquen drets al mig de la plaça i els que s’asseuen a la vora del foc. En l’àlbum, 
la veu no és la veu, sinó les veus. I les veus, les diferents formes de narrar alguna 
cosa vertadera.



En Talp, cansat de la seva monòtona 
vida al cau, posa tot el seu esforç 
en canviar i ser... un artista! Així, 
demana ajuda als seus amics. 
Intenta ser malabarista, pallasso, 
mag..., però tots els seus plans es 
frustren i amb la seva malaptesa 
només aconsegueix enfadar els seus 
amics. Quan, desolat, cau per una 
cascada, troba casualment allò que 
el fa únic, un artista de primera.

¡Artista! 
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina manera
de narrar presenta?
El vers va ser la primera forma de 
narrar que coneixem. En aquest 
àlbum, el text és un únic poema en 
octosíl·labs assonants, que combina 
la narració de les aventures del nostre 
protagonista i el diàleg amb els amics 
del bosc. A cada intent il·lusionat 
segueix un fracàs, amb el consegüent 
enuig d’uns i la decepció del Talp. Les 
inflexions de la narració del poema 
reflecteixen els vaivens emocionals 
de la història, amb les seves derrotes 
i enutjos, que arriben al seu cim 
quan, després de vans intents, per fi 
el nostre talp aconsegueix assolir la 
seva meta. La intensitat narrativa es 
desborda aleshores fins a l’alegria per 
l’objectiu aconseguit.

Una curiositat
voltes i més voltes amb el títol
vam debatre molt sobre el títol, 
però finalment va triomfar l’original. 
Pensant en el concepte clàssic de les 
sis arts, vam considerar descartar 
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Temes
Superació, resiliència, canvi, 
perseverança, art, malabars, màgia, 
poesia, animals.

Autors
David Hernández Sevillano. Nascut  
a Segòvia el 1977, és poeta i narrador. 
Entre els seus guardons trobem el 
Premio Hiperión de Poesía, el Premio 
Nacional de Poesía Miguel Hernández, 
el Premio Alarcos o el Premio Orihuela 
de Poesía para Niños y Niñas. Encara 
que segueix publicant per a adults, 
darrerament també escriu literatura 
infantil i juvenil.

Miguel Cerro. Il·lustrador cordovès. 
Ha publicat més de 10 obres, algunes 
de les quals han obtingut premis i 
mencions en diversos concursos. Les 
seves obres han estat seleccionades 
per al 4t catàleg d’il·lustració 
Iberoamèrica Il·lustra 2013, així com 
a la Biennal de Bratislava del 2015 i 
ha guanyat el VIII Premi Internacional 
Compostela d’Àlbum Il·lustrat (2015). 
Més recentment ha obtingut la 
medalla d’or en la categoria Picture 
Books all Ages en els Moonbeam 
Awards 2018, i ha estat inclòs en  
la Llista d’Honor IBBY 2018.

Més llibres a: bookolia.es

el títol ¡Artista! perquè l’acció 
corresponia més al món del circ que 
a qualsevol de les arts. Finalment 
ens vam decantar per l’accepció 
més genèrica: l’art és un concepte 
aplicable a moltes facetes de la 
vida. I, en definitiva, el món està ple 
d’artistes.

Un exemple de lectura 
Artistes contacontes 
Només calen tres amics (poden ser 
més). Un pot ser el talp; un altre, el 
narrador, i el tercer, els personatges 
que van ajudant-lo en el seu camí. 
Aneu llegint segons van apareixent els 
personatges o el narrador en escena. 
vols donar-hi més versemblança? 
Utilitza altres elements: els cucs 
poden ser mitjons; el pastís, un tros 
de cartró; fes servir un barret o una 
gorra per al conill mag, un paper amb 
un gran 10 per als peixos... També 
pots fer que cada personatge tingui  
la seva pròpia forma de parlar: que els 
cucs xiuxiuegin, l’eriçó parli molt lent, 
el conill molt ràpid...
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La nostra bassa és un lloc singular, 
als animals del bosc els agrada molt 
però... un, dos, tres... plof! ¿Què ha 
passat a la bassa? L’abella, la mosca, 
la marieta, el cargol, el conill, l’eriçó 
i fins i tot un elefant desfilaran per 
aquest divertit àlbum.

Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Com juga amb
el llenguatge? 
És un llibre perfecte per desenvolupar 
les habilitats lingüístiques (expressió 
oral i capacitat comunicativa) 
participant en la narració i afavorint 
la comprensió lectora, a més de 
treballar i exercitar la memòria, 
fomentar la lectura... i, sobretot, riure. 
Es desenvolupa amb una estructura 
acumulativa-repetitiva i utilitza lletra 
majúscula per al text.

Una curiositat
Un personatge difícil
L’il·lustrador del llibre, Emilio 
Urberuaga, ens va confessar un 
secret: no ho va tenir gens fàcil per 
crear la mosca de la història. va ser el 
personatge que més maldecaps li va 
produir a l’hora de dibuixar Increïble 
tractant-se d’un animal tan petit...
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Temes
Naturalesa, amistat, solidaritat, 
temporalitat.

Autors
José Carlos Román García. A poc a 
poc va començar a escriure històries 
per a nens i el 2016 publicà el seu 
primer àlbum il·lustrat, aconseguint 
en molt poc temps consolidar-se 
com a dels autors de literatura 
infantil i juvenil imprescindibles en el 
panorama nacional.

Emilio González Urberuaga. A principis 
dels anys vuitanta inicia el seu treball 
com a il·lustrador. Ha publicat més 
d’un centenar de títols, tant com  
a autor de les il·lustracions com, 
en moltes ocasions, d’autor també 
dels textos. La seva obra es troba 
exposada en centres artístics de 
primer nivell, sent l’únic il·lustrador 
espanyol amb obra al Chihiro Art 
Museum de Tòquio. D’entre els 
seus múltiples premis no podem 
deixar de destacar el Premi Nacional 
d’Il·lustració del 2011.

Més llibres a: editorialbululu.com

Un exemple de lectura 
Representació animal
Aquesta història té molts personatges 
diferents, tots ells animals. Una 
possible manera de narrar-la és 
utilitzant representacions dels 
protagonistes que van apareixent en 
la història. Es poden dibuixar en paper 
i crear titelles de cada un, segur que 
trobes una veu diferent per a cada 
animal.

¡Cuidado con la charca! 
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La Nandi està convidada a passar la 
nit a casa de la Tindi. «La meva mare 
diu que podem dormir soles a la 
barraca. Que divertit!» Però la Nandi 
es posa una mica nerviosa. Allà fora 
se senten sorolls molt estranys!  
La Tindi diu que és la seva família, 
que és molt sorollosa, però prop de 
la barraca hi ha animals que estan 
molt desperts...

La nit de la Nandi
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina manera
de narrar presenta?
La nit de la Nandi es llegeix des d’un 
mecanisme narratiu senzill però ben 
fabricat: la complicitat de la il·lustració 
que ensenya al lector allò que la Nandi 
no pot veure.  
Així, des de la barraca, llegim a la 
Nandi preguntant quins sorolls són 
aquests i a la seva amiga la Tindi 
responent que no es preocupi: és el 
seu germanet plorant o és la seva àvia 
prenent un got de llet. Però fora de 
la barraca podem veure els animals! 
Un joc de text paral·lel representa 
els sorolls i accions dels animals 
nocturns («xiïta xiïta, grinyola», «lasch 
lasch, llepa») fent que la lectura en 
veu alta participi del doble sentit 
«realitat» versus «perspectiva de  
la Nandi».

Una curiositat
Especialista en traduccions
de l’animal a l’humà
La traductora va haver de trobar 
una forma de refer els sons i les 
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Temes
Anar a dormir, animals, humor, 
naturalesa, onomatopeies, Àfrica,  
vida familiar.

Autor
Eileen Browne. va néixer a Birmingham, 
Anglaterra. va viure a Londres més 
de 20 anys i posteriorment es va 
traslladar a Wiltshire. va treballar  
com a mestra abans de dedicar-se
a escriure i il·lustrar llibres per a nens.
El seu llibre més conegut és  
La sorpresa de Nandi i més de vint 
anys després va publicar  
La nit de Nandi.

Més llibres a: ekare.es

onomatopeies dels animals que la 
Nandi sent de nit... però com? En 
anglès, els ratpenats fan «squeak, 
squeak». Però en català «xerric, 
xerric»... no té gràcia. Després, un 
ratpenat fa «xiïta», però com fa una 
guineu? Una a una, amb estranyes 
proves en veu alta, es van anar 
trobant les traduccions animals.

Un exemple de lectura 
Tracatà, tracatà... qui és?
Al llegir el conte en veu alta, qui el 
llegeix pot jugar deliberadament a 
fer primer els sons sense mostrar 
les il·lustracions. Els lectors intenten 
endevinar de què es tracta (tracatà, 
tracatà, trontolla). «És la meva mare 
tocant el sonall», dirà la Tindi. Però... 
qui és en veritat?
Només llavors es revela l’animal 
misteriós a través de la imatge. I què 
és? Ara tenim la tasca de posar-li 
nom. Davant el dubte amb els animals 
més exòtics, es pot recórrer a les 
guardes: és un porc espí. Només amb 
la lectura en veu alta es generarà una 
trobada en moltes direccions.
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«Aquesta és la història de la vaca 
Victòria. Es va morir la vaca i es 
va acabar la història». El resum 
biogràfic ens dóna peu a imaginar 
les existències alternatives de la 
protagonista... Per a això hem de 
descobrir el sorprenent i musical 
món de les rimes. Perquè si Victòria, 
per exemple, hagués mort d’un flat, 
no seria tot plegat... un relat?

La vaca Victòria
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina manera
de narrar presenta?
El llibre és una preciositat tot sol, però 
guanya encara més llegit en veu alta, 
per al que va ser concebut. El seu 
autor, que també és contacontes, 
l’explica fins a tres vegades seguides: 
primer llegeix el que seria el conte 
tradicional, brevíssim, i tanca el 
llibre. Després, presenta les diferents 
formes en què podria haver mort la 
vaca, fins a arribar a «si la vaca fos 
un peix, caldria començar una altra 
vegada». I comença la tercera, ara 
completa, amb els gèneres literaris 
que es relacionen amb cada mort 
de la vaca. Així entreté des de nens 
petits fins els més ancians. En una 
segona lectura es salta una doble 
pàgina cada vegada: «O si hagués 
mort, posem, d’una pulmonia...» [ara 
omet «en lloc d’una història, s’hauria 
acabat una... poesia»] i passa a la 
següent conjectura: «també podria 
haver caigut des de dalt d’un gegantí 
monument». Quan arriba la tercera 
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Temes
Literatura, contes, tradició oral, llibres, 
llenguatge, vida, mort. 

Autor
Nono Granero. Sense exagerar gens 
es podria dir que en Nono Granero 
és el creador absolut, no perquè 
sigui capaç de congregar en ell totes 
les arts, sinó perquè omple de vida 
tot el que toca. Per això és titellaire, 
escriptor, dibuixant, músic, narrador 
i il·lustrador, i per això els seus 
personatges viuen, viuen els de cartró, 
viuen els de paper, els que neixen 
del pinzell, els que construeix amb 
paraules escrites i els que li surten per 
la boca. Nono Granero porta molts 
anys regalant trossos de vida per tot 
Espanya, fent classes, conferències, 
escrivint els seus llibres, exposant 
els seus quadres, il·lustrant històries, 
manejant els seus ninots, explicant 
els seus contes, inventant, creant, fent 
amics i mullant-se amb la pluja fina de 
la consciència infinita. Ja ho veieu: Nono 
Granero és tot sense exagerar res.

Més llibres a: milrazon.es

lectura, aquesta sí completa, els nens 
entenen de seguida el mecanisme i 
comencen a cridar la seva conjectura: 
«Un conte!». 

Una curiositat
Una notícia extra
El treball de Nono és més complex del 
que sembla a primera vista. Li agrada 
obrir portes a narracions secundàries, 
que el lector pot explorar quan vulgui. 
A La vaca Victòria hi ha una doble 
pàgina que és una notícia d’un diari; 
el titular és: «Una vaca atropella un 
tren de mercaderies». La seva lectura 
constitueix una narració addicional 
d’allò més divertida.

     White Raven, 2015

     II Premi Àlbum Il·lustrat «En el Retiro»
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El gos i la gallina actuen junts per 
primera vegada. Representaran 
la seva pròpia història. I aquesta 
es resumeix així: la gallina somia 
amb trobar un tresor pirata i el gos 
vol tenir un amic alt, fort i llest. 
Els seus camins s’han creuat per 
casualitat i sembla que es tornaran 
a separar, però decideixen ajudar-se 
mútuament. I això el públic ho sap i 
per això els dedica un aplaudiment 
eixordador.

Pèl i plomes
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina manera
de narrar presenta?
Les diferents escenes d’aquesta 
història d’amistat i aventures, 
protagonitzada per uns actors i un 
públic exclusivament animal, es 
mostren en les pàgines del llibre 
com si d’una representació teatral es 
tractés. Les magnífiques il·lustracions 
hiperrealistes de Kathrin Schärer i els 
diàlegs profunds i poètics de Lorenz 
Pauli ens traslladen a la màgia dels 
escenaris, on es barregen realitat i 
ficció, i on, com en la vida, no hi ha res 
impossible, ni tan sols una història 
d’amistat entre un gos i una gallina.

Una curiositat
Està tot pensat.
Lorenz Pauli i Kathrin Schärer solen 
començar la narració de la història 
en les guardes, de manera que 
crèdits i portadella interior queden 
integrats dins del text. Algun lector 
o llibreter despistat ens va cridar 
ja quan vam editar el títol Dolent, 
creient que hi havia algun error amb 
l’enquadernació.  
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Temes
Teatre, amistat, desitjos, aventures, 
pirates, tresors.

Autors
Lorenz Pauli (Suïssa, 1967), després 
d’un breu pas per la banca, va estudiar 
educació infantil. Durant molts anys 
va alternar el seu treball en un jardí 
d’infants amb les seves activitats 
com contacontes i com a escriptor. 
Les seves nombroses obres li han 
valgut, entre altres, un reconeixement 
a la Llista d’Honor de l’IBBY 2012. 
A Takatuka hem publicat també les 
seves obres Cuida’m!, Vaja, un llibre!   
i Dolent. 

Kathrin Schärer (Basilea, 1969) va 
estudiar a la Facultat de Disseny 
de Basilea. Ha il·lustrat nombrosos 
contes propis i molts juntament 
amb Lorenz Pauli. Per la seva obra 
completa va ser nominada al premi 
Hans Christian Andersen 2012 i al 
Astrid Lindgren 2014. A Takatuka hem 
publicat també el seu àlbum Dolent. 

Més llibres a: takatuka.cat

I també va passar amb Pèl i plomes. 
Un llibreter ens va dir que el llibre 
estava mal enquadernat, però quan 
li vam explicar l’estructura habitual 
d’aquests autors, de seguida va treure 
la seva pròpia conclusió: el que es 
narra en les guardes és el que passa 
entre bastidors, com en una obra de 
teatre de veritat. I això és cert, també.

Un exemple de lectura 
A l’escenari!
Tractant-se d’una història 
teatralitzada, res és més fàcil que 
preparar una petita obra de teatre 
amb quatre elements decoratius: 
unes cortines, un arbust dels desitjos, 
uns guixos per dibuixar a terra i una 
corda amb una xarxa, a manera de 
trampa, seran escenari suficient per 
a representar aquesta obra. I una 
disfressa de gos i de gallina, és clar.

     Selecció White Ravens 2018

· http://www.takatuka.cat/llibre.php?id=172&Pelo%20y%20plumas|Lorenz%20
Pauli|Kathrin%20Sch%E4rer
· http://www.takatuka.cat/ficha_libro/9788417383589_pelo_y_plumas.pdf
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Un llibre genial sobre l’aventura 
d’aprendre a llegir. Un viatge per 
reflexionar sobre les paraules i 
descobrir que, de la mateixa manera 
que les imatges, poden ser tristes, 
alegres, transmetre pau o ser 
salvatges i dures. Una combinació 
perfecta de text i imatge per als 
petits lectors que emprenen un dels 
viatges més importants de la vida.

Quin llibre més ximple! 
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina manera
de narrar presenta?
El llibre té referències intertextuals 
a contes (Alícia al país de les 
meravelles, Pinotxo) i a obres d’art 
(La gran onada, de Kanagawa). Les 
guardes del principi tenen trampa, 
perquè el text està escrit amb totes 
les paraules anagramades, i sembla 
una sopa de lletres indesxifrable, 
com quan es comença a llegir, així 
que la seva lectura en veu alta resulta 
còmica. En les guardes del final 
apareix la història que s’explica en 
l’àlbum en forma de text narratiu: les 
paraules cobren sentit en l’imaginari 
del lector que explora la relació entre 
text i imatge.

Una curiositat
Un canvi (una mica punk)  
respecte a l’original
El títol de l’edició original americana 
era This is not a picture book!, la frase 
que exclama l’aneguet quan troba un 
llibre a terra. Per a la nostra edició 
vam triar, d’acord amb l’autor, la frase 
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Temes
Amistat, aprendre a llegir, l’univers  
de l’àlbum il·lustrat, descobrir, llegir és 
viatjar, viatge.

Autor
Sergio Ruzzier és il·lustrador i autor. 
va néixer a Milà, Itàlia, el 1966, i va 
començar la seva carrera com a 
il·lustrador el 1986. El 1995 es va 
mudar a la ciutat de Nova York on ha 
il·lustrat llibres i creat històries per a 
revistes nacionals i internacionals.
És autor de diversos àlbums infantils. 
Recentment ha tornat a viure a Itàlia.

Més llibres a: lianaeditorial.com

següent, que expressa molt bé la 
decepció del protagonista al descobrir 
que el llibre que havia cridat la seva 
atenció no té il·lustracions i crida: 
«¡Quin llibre més ximple!» («Stupid 
book!»). Per la mateixa raó vam triar 
la imatge de l’aneguet donant un 
cop de peu al llibre, encara que pugui 
semblar una mica irreverent. 

Un exemple de lectura 
Quin llibre més teu!
Una possible activitat després de la 
lectura en veu alta del llibre és crear 
amb els petits un àlbum il·lustrat 
a partir del text de Sergio Ruzzier 
utilitzant tot tipus de tècniques: llapis, 
segells, lletres, aquarel·les, retalls, cola 
i purpurina. Sense límits. Cadascú 
pot il·lustrar el seu àlbum i escriure 
un llibre «molt seu». Les paraules es 
transformen en dibuixos? Els dibuixos 
es transformen en paraules? Què 
transmeten les paraules? Com ens 
fan sentir? 

     Sergio Ruzzier va rebre la prestigiosa 

Sendak Fellow. Les seves obres han estat 

premiades per The Society of Illustrators, 

Communication Arts, i The Society of 

Publication Designers. 

· Enllaç al PDF descarregable per realitzar l’activitat «Quina llibre més teu!»:
http://lianaeditorial.com/dia-del-libro-2020-que-libro-mas-tuyo/
· Enllaç a la fitxa del llibre:
http://lianaeditorial.com/producto/que-libro-mas-tonto/
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El libro
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Escribir 

(LIBROS DEL ZORRO ROJO) +6

Migue hace un libro 

(MILRAZONES) +6



En Jonatan té tres ulls.
Ui, m’he confós! Ell només en té dos.
En Jonatan té tres nassos.
Ui, m’he confós! Ell només en té un.
no hi ha res que sigui TRES?

Tres 
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina manera
de narrar presenta?
Creiem que aquest llibre és una 
bona presentació de l’humor per 
als més petits. Jugant amb el 
llenguatge podem generar imatges 
que no corresponen amb la realitat, 
per després tornar-hi. És a dir, el 
narrador planteja constantment coses 
impossibles, com els tres braços 
del protagonista, els tres culs, o les 
tres boques... però, després, ens 
recorda com és de veritat en Jonatan. 
El text i les imatges entren en un 
món imaginari i tornen a la realitat 
generant un ritme que es repeteix  
al llarg de tot el llibre. 

Una curiositat
L’univers del nombre tres
Sabies que Per Nilsson també ha 
escrit novel·les juvenils? De fet, a 
Disset, el seu protagonista també es 
diu Jonatan, com a Tres!

Text: Per Nilsson

Il·lustració: Lisen Adbåge

Traducció: Meritxell Salvany 

Editorial: Gato sueco

Any: 2017
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26 pàgines · Tapa dura
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VersIó en castellà:
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FORMES DE NARRAR

Temes
Humor, parts del cos i les seves 
funcions, emocions, identitat, joc.

Autors
Per Nilsson és un autor suec. va 
treballar com a professor de música 
fins l’estiu del 1999, moment en el 
que es va convertir en autor a temps 
complet. També ha escrit el guió 
Hannah with H, basat en la seva 
primera novel·la Una altra forma de 
ser jove. Entre els anys 1997 i 2010 va 
ser membre de la Swedish Children‘s 
Book College.

Lisen Adbåge (Suècia, 1982) sabia 
des de molt jove que volia escriure i 
il·lustrar llibres infantils, i el seu primer 
llibre va ser publicat quan tenia 19 
anys. Ha produït novel·les gràfiques 
per a adults i novel·les il·lustrades per 
a nens, però el seu principal interès 
sempre han estat àlbums il·lustrats 
per als més petits. El 2018 va rebre un 
dels premis més importants a Suècia, 
la placa Elsa Beskow. Ha publicat més 
de trenta llibres en diversos idiomes. 
Tres és fins ara la seva única obra 
publicada a Espanya.

Més llibres a: gatosueco.es

Un exemple de lectura 
Llegir jugant
El llibre es pot llegir jugant amb 
números: no és 1, ni 2, ni 4, ni 5... és 3! 
També amb imatges surrealistes,  
ja que planteja la possibilitat que  
el protagonista tingui tres mans, tres 
braços, tres ulls, tres culs...   
A partir d’aquí el narrador que explica 
la història pot suggerir opcions 
divertides, com: només tres dents  
o tres pèls, en un joc que vagi de més 
a menys.

     Seleccionat per a la XXXIV Mostra  

del Llibre Infantil i Juvenil de les Biblioteques 

de la Comunitat de Madrid

     Per Nilsson: Premi “Nils Holgersson”  

al millor llibre juvenil pel llibre Anarki, 1997 

     Nominat al premi August 1998, 2000, 

2002, i guanyador amb el llibre Svenne  

el 2006

     Premi The silver kiss (Països Baixos)  

per Hjärtats fröjd 

     Premi Heffaklump 2003 amb el llibre  

Ask och Embla

     Premi Los Angeles Times Book Prize 

amb Du & du & du, 2006

     Premi “Emil” 2019 pel seu treball
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A casa meva som 

(TAKATUKA) +5

Colossus

(TRES TIGRES TRISTES) +5

L’oficina dels objectes perduts

(JUvENTUD) +3

Uno, cinco, muchos

(KÓKINOS) +2



Aquest conte narra un fet divertit 
i sorprenent: és l’aniversari de la 
Reina Lluna i el seu fill decideix 
preparar-li un pastís molt especial. 
Mitjançant el conte anem descobrint 
com es fa un pastís, els ingredients  
i els passos a seguir, i alhora 
aprenem els signes corresponents 
del llenguatge culinari. Al final, però, 
tot resulta un gran desastre,  
ja que l’arribada d’un ogre farà malbé 
la festa d’aniversari, amb un gir 
inesperat i divertit.
Un text construït i rimat, que 
afavoreix la llegibilitat; i a més a més 
està adaptat a la llengua de signes 
catalana.

Un pastís molt especial
Per què has triat aquest llibre per
a La veu de l’àlbum? Quina manera
de narrar presenta?  
Perquè és un llibre que presenta una 
manera de narrar molt especial, ja que 
ho fa combinant veu en off, llenguatge 
de signes, il·lustracions i text. Un llibre 
singular perquè és accessible  
a la diversitat de lectores i lectors, un 
conte que visibilitza que al món hi ha 
persones amb diversitat funcional.

Una curiositat
Canvi de rols
En el text original, el protagonista era 
una princesa que celebra l’aniversari 
del seu pare el rei, preparant un pastís 
exquisit. Però vam considerar, entre 
l’autora i l’editora, que canviant els 
gèneres dels personatges (fill príncep, 
mare, reina) donàvem l’oportunitat 
al fet que la figura masculina fos 
la cuidadora i detallista, ja que, 
malauradament, aquesta segueix 
representant-se habitualment en la 
figura femenina.

Text: Laia Massons

Il·lustració: Albert Pinilla

Editorial: Cep i nansa

Any: 2019

Format: 28 x 21 cm

36 pàginas · Cartoné
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FORMAS DE NARRAR

Temes
Inclusió, llengua de signes catalana, 
cuina, rebosteria.

Autors
Laia Massons. Sempre he deixat volar 
la imaginació. Ja de petita m’agradava 
inventar-me un munt d’històries, 
escriure-les i guardar-les dins les 
meves caixes dels tresors. Llegir 
em permetia —i em permet— seguir 
imaginant. Per això, quan em van dir 
si volia treballar com a llibretera de 
llibres infantils, no m’ho vaig pensar 
dues vegades. I així, envoltada de 
llibres fantàstics, vaig tornar a fer volar 
la meva imaginació més alt que mai, 
per escriure contes com el que tens  
a les mans.

Albert Pinilla. Sóc un il·lustrador 
autònom establert entre Barcelona  
i vaasa (Finlàndia). He treballat per a 
moltes editorials i altres institucions 
i empreses de tot el món com Bushel 
& Peckbooks, Bookworks, Ministeri de 
Cultura d’Espanya, la Generalitat de 
Catalunya, Schildts & Söderstrströms, 
YLE Finland, Editorial Sàpiens, El Cep 
i la Nansa, Ara llibres, El meu Conte, 
Goula Diset, Headu Giochi, L’Agència 
de Publicitat, Flying Fish lab, revista 
Capçalera, revista Namaka, revista 
Descobrir, revista P/A/N, revista 
Gemenskap & Påverkan i revista 
Highlights entre altres.

Més llibres a: elcepilanansa.com

Un exemple de lectura 
Taller de pastissos amb llengua
de signes
Aquesta història es pot explicar 
mitjançant la realització d’un taller de 
rebosteria. Es pot explicar la recepta 
i aprendre els principals signes de la 
llengua de signes mentre es cuina. 
Pot servir per generar entusiasme per 
la cuina entre les nenes i nens perquè 
ofereix una visió divertida d’aquesta 
disciplina.

· https://www.youtube.com/watch?v=daJqoYv3CKA
· https://www.youtube.com/watch?v=rRNscju0krY
· https://carambucoediciones.com/producto/un-pastel-muy-especial/
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El sexto sentido 
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Perquè qualsevol persona, a qualsevol edat, necessita de l’art,  
de la bellesa, per habitar el món.

Perquè compartir lectures en família o amb els amics és una manera
d’estimar-se, ens uneix; sense menystenir el plaer de llegir un àlbum
en solitud.

Perquè quan relacionem text i imatge, desxifrem un codi perfecte, 
aprenem a pensar, a donar significat, a emocionar-nos.

Perquè un àlbum costa molt menys que un pastís d’aniversari, menys 
que una ampolla de cava amb què acomiadar-se de l’any, i serveix 
per a tota la vida.

Perquè a través d’una reconstrucció narrativa les persones arribem a
comprendre tant el que passa al món com la nostra pròpia existència.

Perquè en passar una pàgina per capbussar-nos en la següent  
es desperta la nostra imaginació. I en arribar al final, sentim el desig 
de cridar: «En vull més!»

Perquè mitjançant les històries il·lustrades ens reconeixem  
en tant que persones, protagonistes d’històries, i descobrim que  
no estem sols.

Perquè si un adult no entén què passa a les pàgines d’un àlbum,  
el nen li ho explicarà.

Perquè si has oblidat un àlbum al fons d’un calaix, el dia que per 
casualitat torna a les teves mans, t’alegrarà com el millor dels regals.

Perquè cal aturar-se per contemplar el món, per reconèixer les pistes
i els detalls que amaguen les imatges. Un àlbum atura el temps,  
et convida a ser reflexiu.

Perquè la lectura de l’àlbum enriqueix la sensibilitat artística, 
desenvolupa l’esperit crític, i et fa lliure.

MANIFEST
11 raons per a l’àlbum.

11 raons perquè un decàleg  
no és suficient: un cop arribat

a deu, tornem a començar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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