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La casa de la mosca fosca (català)
ISBN 978-84-16804-23-8. Contes tradicionals.
La casa de la mosca fosca (castellà)
ISBN 978-84-8464-143-8. Cuentos tradicionales.
A casa da mosca chosca (gallec)
ISBN 978-84-8464-155-1. Os contos do trasno.
A casa da mosca fosca (portuguès)
ISBN 978-972-8781-18-7. Contos tradicionais.
La mosca fosca (italiano)
ISBN 978-88-95933-30-6. I racconti tradizionali.
The shy fly’s house (anglès)
ISBN 978-84-8464-695-2. Books for dreaming.

■ Temàtica: adaptació del conte popular rus.
■ Edat recomanada: a partir de 5 anys.
■ Aspectes destacables: relat acumulatiu; rimes,

repeticions (recursos de la tradició oral);
il·ustracions de colors cridaners i formes
originals; animals del bosc; jocs de
números i mides.

Hi havia una vegada una mosca fosca que vivia en un bosc.
Tipa de brunzir i de fer voltes sense fi va va decidir

Eva Mejuto
(Pontevedra, 1975)

fer se una casa.

Llicenciada en Ciències de la Informació per la
Universitat de Santiago de Compostel·la. Ha treballat
en el sector editorial. Com a autora de literatura
infantil, ha adaptat diversos contes tradicionals.

–Podré dormir en un llit,
i escalfar-m’hi un xic,
fer més d’un pastís exquisit,
i convidar-hi els bons amics...
Tipa de brunzir i d’anar d’un costat a l’altra, la mosca fosca

Sergio Mora

va decidir fer-se una casa i convidar els animals del bosc.

(Barcelona, 1975)

Va cuinar un gustós pastís de móres i després va posar

Ha estudiat a l’Escola d’Arts i Oficis de La Llotja de
Barcelona i està considerat un dels exponents del
moviment Pop Surrealista. A més a més d’il·ustrar
llibres infantils, és artista multidisciplinar: pintor,
realitzador de video, dissenyador, decorador,
performer i historietista. Co·labora amb revistes de
diversos païssos i participa en campanyes de
publicitat. La seva obra -que també signa amb el nom
de Magicomora- s’ha exposat a galeries i fires d’art
nacionals i internacionals. Ha estat guardonat amb el
Premi Junceda el 2004 i 2010, i el Premi Grammy
Latino de Diseño el 2016.
http:// www.sergiomora.com

set cadires i set plats a taula. L’aroma de la tarta
es va escampar per tot el bosc i van aparèixer, d’un en un,
set estranys personatges, des del més petitó fins al més gran.
“La casa de la mosca fosca” és una adaptació realitzada
a partir del conte popular rus recuperat per l’Alexander Afanásiev.
Els seus protagonistes introdueixen als lectors en un joc
de números i mides, de rimes, repeticions i ritmes propis,
tots ells elements de la tradició oral.
L’il·lustrador Sergio Mora crea animals diferents, amb personalitat
pròpia, plens d’humor i d’expressivitat, tot fent servir colors
“expressius, gairebé fluorescents”. Conte acumulatiu que convida
al joc fonètic; una història per llegir i explicar, que creix
en intensitat a cada pàgina fins arribar a un final sorprenent.
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