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a finals del segle passat. Tot i això,

Il·lustradora: Mariona Cabassa
Primer vaig trobar un bolígraf; després,
un paper. I, en tombar la cantonada,

una idea sobre la qual escriure.
Els meus amics diuen que hi ha dies
en
què sóc molt graciós i d’altres, en canvi,

Edat recomanada: 5-7 anys

La g allina

Cre stablava

Encara que sembli mentida, vaig néixer
no sóc gaire gran, ni tampoc gaire alt.
Vaig començar a escriure per casualitat.

Daniel Nesquens · Mariona Cabassa

en què em poso un xic melancòlic,

La g allina Crestablava

com si m’hagués picat alguna cosa.
Jo els dic que la vida és així. Ah, el meu
color favorit és el verd Hèlsinki.
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Em dic Mariona Cabassa i ara, el 2009,

és una «John Silver Gallina». La resta
de
les gallines del corral la miren incrèdules
i una mica geloses. I el granger, no ho
vulguis saber! Però tu no cal que et posis

tinc 31 anys. No fa gaire que
he descobert que sóc il·lustradora des

Nre. de pàgines: 28

un pegat de pirata a l’ull per llegir

que era molt petita. Algú va trobar un

aquest conte. Només cal que en vagis
passant les pàgines, una per una,
i en gaudeixis com es gaudeix del plaer

conte amb dibuixos meus de quan amb
prou feines tenia vuit anys. Quina alegria
confirmar que la meva passió pel dibuix

ve de tan lluny! D’aleshores ençà,
he publicat més de 25 llibres i m’agrada

PVP: 9,90 €

pensar que cada projecte és com aquell

de la lectura. Moltes gràcies, grumet.
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O, el que és el mateix, jove aprenent
9

de mariner.

788489 625624

primer conte, nou, emocionant
i ple de camins per explorar
a través de les imatges.
Tècnica: acrílic i pastel.

A la gallina Crestablava li encanta
picotejar i gratar la terra cercant-hi una
bestiola per menjar. També li encanten
els
contes de pirates; se’ls enduu al seu racó
preferit, i allí els llegeix. En llegeix tants,
que s’oblida de pondre ous pensant que
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SINOPSI
La gallina Crestablava és una gallina molt
especial; li agrada tant llegir contes de
pirates, que s’oblida de pondre ous com
la resta de les gallines del corral. Amb la
seva imaginació i el seu sentit de l’humor
transporta el lector, nen o adult, a un món
de fantasia i il·lusió, i ens recorda la im
portància de l’amistat, el joc i la literatura
com a font de saber i plaer.

VALORS
TREBALLATS
• Amistat.
• Empatia.
• Acceptació.
• Tolerància.
• Il·lusió.
• Companyonia.

PLA LECTOR
El Pla lector conté un apartat de propostes i orientacions didàctiques
per a mestres i pares que vulguin compartir amb els més petits la
literatura infantil i convertir-la en un plaer, un joc i un estímul
essencial per al seu desenvolupament. A més, inclou una guia visual
amb orientacions per analitzar les tècniques artístiques i treballar
la lectura de les imatges.
Al final s’ofereixen als lectors unes fitxes d’activitats relacionades amb
les àrees curriculars de l’Educació Primària.
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