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Segur que coneixes molta gent.

Doncs aquest llibre parla de la gent.

De tota mena de gent:

de gent que és diferent de tu

i de gent que s’assembla molt a tu.

I parla, també, d’una cosa 

molt important:

som diferents, som iguals...?

Vols saber-ne més? 

Doncs obre el llibre, 

que ara t’explicaré...

TOT EL QUE SÉ 
DE LA GENT

A la mateixa col·lecció:
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            Advertència. No recomanable   
            per a nens menors de 3 anys. 
Conté peces petites que poden ser 
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Diuen que tots som iguals, 

però jo veig que la gent 

és molt diferent.

Hi ha gent a tot arreu!   



Hi ha gent que viu a la ciutat i gent que viu al camp. 

Però també hi ha gent que viu a la selva 

i altres que viuen enmig del glaç.

I JO, QUE EM 
PASSO LA VIDA 

A L’ESPAI!



Hi ha gent que viu a la ciutat i gent que viu al camp. 

Però també hi ha gent que viu a la selva 

Hi ha gent valenta, gent poruga, gent tranquil·la, 

gent avorrida o nerviosa. I també n’hi ha d’amable i simpàtica, 

i d’esquerpa i malhumorada. 

I HI HA GENT 
COM JO, QUE 

PASSA DE TOT!  



Hi ha gent amb tota mena de bigotis, de barbes, 

d’arracades i de pírcings. N’hi ha que porten la cara ben neta 

i altres, ben pintada. 

I JO PORTO 
LA CARA 

TATUADA! 



Hi ha gent amb el nas gros, altres el tenen petit o xato, 

arromangat o aguilenc, recte, torçat o perforat.  

EL MEU NAS ÉS UN ROC! 
ÉS UN PIC! ÉS UN FAIG! 

QUÈ DIC, UN FAIG, NO, NO... 
QUE ÉS TOTA UNA MUNTANYA! 




