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COR D’OCELL

La Nona va néixer en una illa, a la vora de la mar, i es feia
preguntes que no li sabia respondre ningú. Els seus ulls hi
veien més, i la Nona ho havia d’escriure, perquè no se li
escapés com la sorra entre els dits.
Un conte preciós sobre el naixement de la poesia i de l’amor.

La Nona aprèn a escoltar el diàleg dels còdols amb les onades i a col·
leccionar petits tresors que va trobant a la platja. Un dia, la mestra li diu
que de tots aquests tresors que ella guarda i de tot el que sent, de tot
això se’n diu poesia.
La Nona en vol més, de poesia, i se’n va a la recerca dels poetes, però
a la ciutat no els sap trobar. Sort, però, de les cartes que s’escriu amb en
Martí, el fill del forner, que s’havia quedat a l’illa. La vida farà que la Nona
descobreixi la poesia i l’amor.

Arguments de venda
• Primer títol de la nova col·lecció AKIPOETA amb enquadernació a fil vist, que dona
un aspecte més artesanal i permet obrir completament el llibre.
• Un univers poètic on tot és possible, ple d’imatges suggeridores que desperten
l’admiració per la natura i per les coses petites.
• Il·lustracions que transmeten una gran espontaneïtat i innocència, fetes íntegrament
amb pinzell i amb només tres colors (negre, vermell i blau).
• La «Guia de lectura» al final permet anar més a fons i és una invitació a jugar amb
les paraules i les metàfores i a seguir creant poesia.
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