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On és la lluna?
Una nit, en Pau va veure que la lluna brillava
grossa i rodona al cel. L’endemà, es va fixar que
era un xic més petita, i més petita encara amb el
pas dels dies… fins que va desaparèixer del tot.
Quin misteri!
En Pau, amb l’ajuda dels seus amics, voldrà
saber què li ha passat, a la lluna.
Aquest llibre ens convida a imaginar contes
en família per despertar la creativitat i reinventar
el món.
Un conte molt senzill sobre els canvis que es produeixen a la lluna,
nit rere nit, i les respostes creatives que ho intenten explicar, molt
diferents de la resposta científica del mestre
Albert Arrayás és fidel al seu estil amb unes il·lustracions expressives, fresques i delicades
Jordi Amenós, a la «Guia de lectura», explica la importància dels
contes en el desenvolupament dels més petits i fa una sèrie de propostes per treballar la creativitat a casa o a l’escola
El text, que és curt, crea una mena de prosa visual molt atractiva
per als primers lectors

Jordi Amenós

Vaig néixer a Montcada i Reixac, prop de Barcelona, l’any 1978. Ara visc al Montseny.
La meva passió és fer el bé a les persones a través de l’art.
Sóc una mica despistat. M’agrada jugar, narrar, escriure i passejar per la muntanya, i adoro els animals. Crec que al món li calen poetes que puguin ensenyar la
bellesa del que és invisible.
Com a terapeuta i formador, em dedico a impartir seminaris, conferències i formacions de Narrativa Terapèutica i creativitat. M’emociona veure com darrere de
cada història hi ha una persona amb les seves ferides i els seus tresors que val la pena
descobrir. Crec profundament en la bondat i la bellesa com a maneres de millorar, o
salvar, el món.

Albert Arrayás

Vaig néixer a Barcelona l’any 1990. Ja de ben petit m’agradava dibuixar, però tenia també altres aficions, com ara observar la natura. Llavors vaig pensar a estudiar biologia.
Abans de decidir-me, però, vaig intentar imaginar què em faria més feliç, i és evident
quina va ser la resposta.
Vaig començar Belles Arts a Barcelona i vaig experimentar moltes tècniques, tot
i saber que volia dedicar-me a la il·lustració. En acabar la carrera em vaig instal·lar a
Cadàver Exquisit (un espai de coworking), i això em va permetre submergir-me de ple
en la il·lustració, participar en exposicions i fer amistat amb moltíssima gent del sector
creatiu il·lustratiu. I, des de llavors, no he parat de publicar llibres i fer el que realment
m’omple, el que em fa feliç.
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