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Des de fa un temps el Cocodril està intranquil.
A vegades té fred, a vegades té calor,

■ Temàtica: l’amor i la parella.

a vegades està molt trist i d’altres està tan content

■ Edat recomanada: a partir de 5 anys.

que voldria abraçar el món sencer.

■ Aspectes destacables: reflexió sobre l’amor,

Està clar: el Cocodril està enamorat.…
Aquest títol és el primer d’una sèrie d’àlbums protagonitzats
pel Cocodril i la Girafa, dos personatges que s’enamoren
i formen una parella peculiar. Aparentment, la seva relació pot

que transcendeix barreres, i sobre l’acceptació
de les diferències; parella i família; altres títols
de la sèrie: “Una parella diferent”, “Una casa
a medida”, “Una familia normal”; de l’autora
i il·lustradora de “Un lío de cordones”.

resultar complicada perquè la diferència més notable entre ells
és l’alçada. Per evitar aquesta desigualtat el Cocodril fa servir
tot el seu enginy, per fer-se veure i cridar l’atenció de la Girafa.
Així, se succeeixen situacions plenes d’humor amb les que
el Cocodril procura que ambdós es trobin i així la Girafa
pugui percebre el seu interès per ella. Però l’atzar s’encarrega
de frustrar aquests encreuaments de mirades i de somriures,
tan necessaris perquè sorgeixi l’espurna de l’amor.
Un llibre infantil sobre un sentiment universal, que explica
-amb un llenguatge senzill i proper- el munt de sensacions
i emocions que es produeixen quan un s’enamora.
També destaca per abordar aquest tema de manera global,
tot partint de situacions quotidianes. En una societat que procura
la integració de les persones de diferents orígens, cultures
i creences, i a on cada vegada són més habituals noves
tipologies de famílies, aquest àlbum transmet un missatge
fonamental: no és qüestió d’alçada, pes, idioma o cultura;
quan l’amor apareix, totes les barreres són superables.
Des del punt de vista estètic, molt acolorit, l’estil de la Daniela
Kulot desprèn dolçor i simpatia. La sèrie del Cocodril i la Girafa
continua amb els àlbums titulats “Una parella diferent”,
i en castellà “Una casa a medida” i “Una familia normal”.
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