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Feia molt de temps que els animals volien saber
quin gust tenia la lluna. Era dolça o salada?
Només en volien tastar un trosset petit.
A les nits, miraven ansiosos cap al cel. Es posaven
de puntetes i estiraven el coll, les cames i els braços...
Qui no ha somiat alguna vegada amb fer una mossegada
a la lluna? Aquest és justament el desig que tenen els animals
d’aquest conte. Només en volien tastar un trosset, però malgrat
que s’estiraven i s’estiraven no eren capaços de tocar-la.
Llavors, la tortuga va tenir una gran idea: “Si t’enfiles a la meva
esquena, potser arribarem a tocar la lluna”, li va dir a l’elefant.
Aquesta és una història de desitjos que, a primer cop d’ull,
semblen impossibles però que es fan realitat gràcies
a la cooperació i a l’ajuda mútua entre els més variats animals:
des de la tortuga (qui sosté el món segons la mitologia),
l’elefant, la girafa, la zebra, el lleó, la guineu...
Fins el més petit de tots ells...
I així, a mig camí entre la faula i la llegenda, aquest relat
ofereix al lector una moral sobre la generositat, la solidaritat
i els somnis compartits; amb el xic d’humor, que ens aporta
la lluna riallera, burleta i una mica juganera.
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■ Temàtica: els animals s’uneixen per saber

de què fa gust la lluna.
■ Edat recomanada: a partir de 5 anys.
■ Aspectes destacables: estructura acumulativa;

conté un pòster mesurador; disponible versió
adaptada al sistema de pictogrames per a
lectors amb necessitats educatives especials
(col·lecció Makakiños); reflexió sobre alguns
valors com ara la solidaritat o la força de la
unió; per parlar, entre altres temes, sobre els
animals, els sabors, les distàncies i els astres.
■ Avançament del llibre:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/deque-fa-gust-la-lluna-cat_2235397718ea97

Michael Grejniec
“De què fa gust la lluna?”, escrit i il·lustrat per l’autor i
il·lustrador polonès Michael Grejniec, és un llibre especialment recomanat per a primers lectors. La seva
estructura està basada en les repeticions i l’acumulació de personatges, un recurs molt freqüent de la
literatura infantil tradicional. És una obra ideal per ser
explicada, ja que s’aconsegueix una gran participació
entre el receptor i el narrador. Des del punt de vista
estètic, les il·lustracions destaquen pel seu estil senzill
i càlid, gràcies, en part, al suport sobre el qual estan
fetes: paper cuixé. La distribució de les imatges i del
text, aquest sobre fons blanc, proporciona un equilibri
que potencia l’efecte artístic del llibre.

