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CELIA,
L'ESTRELLA MARINA

La Cèlia era una estrella petita i somniadora que
brillava al mig del firmament. A la Cèlia li encantava passejar al voltant de la Lluna, escoltar històries de països llunyans i rebolcar-se en els núvols.
Però, el que més li agradava de tot era mirar el
mar.
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–Ai! –sospirava l’estrella–, com m’agradaria capbussar-me en els seus reflexos de plata, nedar
amb els peixos i fer tombarelles a les ones.
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Una nit, la Cèlia va agafar el seu farcell i va decidir fer realitat el seu somni.
–Adéu-siau, companyes! –va dir a les altres estrelles–, me’n vaig cap al mar.
Però, va buscar i buscar i no va aconseguir trobar
el camí.
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–Ja ho sé. Ho preguntaré al rei Sol. Ell s’adorm
cada nit entre els llençols blaus del mar. Segur que
em podrà ajudar.
La Cèlia va trobar el Sol, amb corona al cap i un
mantell daurat, que es passejava intranquil pel cel.
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–Escolti’m, majestat, podria indicar-me el camí per
arribar fins al mar?
–Com goses molestar-me amb ximpleries, estrella
insensata? No veus que sóc el rei i estic molt ocupat resolent assumptes d’estat?
–Però...
–No hi ha peròs que valguin. Si vols parlar amb mi,
hauràs de demanar audiència a una de les meves
estrelles. No et podré rebre fins d’aquí a dos anys.
Tinc l’agenda molt ocupada!
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E L C AVA L L V O L A D O R
sèrie PAS
Reculls de narracions adreçades a nens i nenes a partir de 5 anys.
Les il·lustracions, plenes de tendresa, donen personalitat a unes històries senzilles
que els més petits podran llegir sols.

sèrie TROT
Reculls de contes adreçats a aquells petits lectors que ja comencen a seguir el fil
narratiu d’una història. Els personatges d’aquestes històries acompanyaran els més
menuts en l’aventura de llegir.

sèrie GALOP
Sèrie de títols independents per a petits lectors a partir de 6 anys.
Històries plenes de fantasia, tendresa i sentit de l’humor que entusiasmaran
els nens i nenes.

sèrie PAS
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la lluna
les vocals
el pastís
la tempesta

Text: Maria Neira, Anna Wennberg
Il·lustracions: Irene Bordoy

sèrie TROT

sèrie GALOP

El lloro xerrameca
El pollet repetit
La tortuga Pocapoc
La vaca grassa

Bona nit, Genís
Text: Lluís Farré
Il·lustracions: Marta Balaguer

Text: David Paloma
Il·lustracions: Francesc Rovira

Damunt la sorra
Dins el calaix
Arran de terra
Dalt de l’arbre

Renoi, que llesta que és, la mare!
Ai caram, els amics!
Rellamp, vull ser gran!
Oh, quina veu que té el lleó!

Text: Mireia Sànchez
Il·lustracions: Pau Estrada

Text: Ricardo Alcántara
Il·lustracions: Emilio Urberuaga

M’agrada
M’agrada
M’agrada
M’agrada

amagar-me
ser gran
embrutar-me
fer com els grans

Text: Rosa Sardà
Il·lustracions: Rosa M. Curto
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el pi
la nit
la neu
la festa major

Text: Josefa Contijoch
Il·lustracions: Lluís Filella

El gel de patinar
La boira i el fet i amagar
L’arc de Sant Martí
El ninot de neu
Text: Xoán Babarro
Il·lustracions: Carmen Queralt

L’àvia té una medecina
L’àvia no vol menjar
L’avi surt a passejar
L’avi és molt savi
Text: Fina Casalderrey
Il·lustracions: Xan López Domínguez

Uns ratolins empipadors
Text: Elena O’Callaghan
Il·lustracions: Petra Steinmeyer
Un banc al solet
Text: Joan de Déu Prats
Il·lustracions: Estrella Fages
El robot Perot
Text: Àngels Prat
Il·lustracions: Fina Rifà
Sorra a les sabates
Text: Pep Molist
Il·lustracions: Maria Espluga
L’ogre pudent
Text: Joles Sennell
Il·lustracions: Montse Tobella
Un bon costum
Text: David Paloma
Il·lustracions: Teresa Novoa
L’Aquilí pinta un núvol i un camaleó
Text i il·lustracions: Pinto & Chinto
Selena, Seleeena!
Text: Mar Pavón
Il·lustracions: Subi
La lluna contenta
Text: Elisenda Queralt
Il·lustracions: Montse Adell
Com un mitjó
Text: Pep Molist
Il·lustracions: Anna Clariana
Cèlia, l’estrella marina
Text: Carmen Gil
Il·lustracions: Carmen Queralt
El cranc ermità
Text: Roberto Aliaga
Il·lustracions: Daniel Jiménez
La Bet perd la banda
Text: Marta Jarque
Il·lustracions: Francesc Rovira
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