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Funàmbulus
Text d’Àlex Tovar
Il·lustracions d’Àfrica Fanlo

FUNÀMBULUS és un conte sobre l’art de viure en equilibri. Una aventura per caminar, vèncer pors, 
ser lliure, somiar, superar proves i trobar un destí ple d’amics.
 Només cal estirar un fi l…

àlex tovar
Vaig néixer a Alacant a prop del mar. Vaig créixer a València entre taron-
gers. I des de fa alguns anys visc a Barcelona, cercant l’equilibri amb un 
peu a la ciutat i l’altre a la muntanya. M’apassionen les històries, el cinema 
i la música. Per això, vaig començar a escriure quan era un adolescent, vaig 
estudiar Periodisme i Comunicació Audiovisual i en el meu temps lliure 
toco la bateria. L’any 2010 vaig publicar el meu primer conte i, gairebé al 
mateix temps, vaig fundar la productora thetreeonthesea, en companyia de 
la il·lustradora d’aquest àlbum.

àfrica fanlo
Vaig néixer a Barcelona i sempre he viscut aquí. De totes les meves passions 
—saltar, ballar, fer titelles, pujar als arbres, dibuixar o anar en bicicleta—, 
vaig triar estudiar pintura i gravat a Belles Arts. Seguidament, vaig comen-
çar a treballar com a il·lustradora i des d’aleshores no he parat d’inventar 
mons i publicar un munt de llibres. A més a més, em fascina donar vida 
als meus personatges a través de l’animació. És per això que ara combino 
la il·lustració amb la imatge en moviment a la productora thetreeonthesea.

arguments de venda
—Un conte molt senzill, deliciosament il·lustrat, que permet lectures més profundes.
—Conté una guia de lectura on s’explica què és un funàmbul, s’enumeren els 5 consells del funàm-
bul i es porta els nens a relacionar la metàfora de la corda amb la vida mateixa.
—Hi ha una proposta de joc i de manualitat al fi nal del llibre.
—Àlex Tovar i Àfrica Fanlo porten anys treballant en equip, creant joguines, puzles (Londji), llibres 
i animacions (a la seva produtora thetreeonthesea) que agraden molt a petits i grans.


