
   Arguments de venda

• Segon títol de la nova col·lecció AKIPOETA amb enquadernació a fil vist, que dona 
un aspecte més artesanal i permet obrir completament el llibre.

• Poemes en vers lliure que desperten l’admiració per la natura i per les coses petites, 
expressats amb el to curiós, sorprès i de vegades divertit d’una nena.

• Il·lustracions molt evocadores, plenes de detalls, que deixen respirar el blanc del 
paper i la bellesa del text.

• La «Guia de lectura» al final és una invitació a observar, escoltar i viure la natura, 
i també a crear històries amb els animals com a protagonistes.
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AKIPOETA    LA BELLESA DELS DETALLS

Al camp, els avis treballen de sol a sol. La petita ho va mirant tot, amb 
atenció i curiositat, alhora que s’esforça en entendre la natura amb la 
seva imaginació. Els poemes, plens d’innocència, ens parlen del debat 
de les granotes, del sentit de l’orientació dels senglars, del banquet 
dels llimacs o de la màgia de les cuques de llum. També hi ha entre-
bancs, com el dia que perden les vaques o que una mostela entra en 
el corral. 
 Una mirada fresca als fenòmens de la natura i una invitació a aturar-
nos i a contemplar.

Quan t’atures a mirar el camp, el veus bullir d’una vida
que sap moure’s ràpidament com un llamp, però que també
sap demorar-se en esperes interminables.

Un cant a l’encís dels petits detalls i a les meravelles de la natura.
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