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Nunú al jardí (català)
ISBN 978-84-16804-33-7. Cartró.
Nunú en el jardín (castellà)
ISBN 978-84-8464-341-8. Duros.
■ Temàtica: els sentits.

Nunú no xardín (gallec)
ISBN 978-84-8464-340-1. Duros.

■ Edat recomanada: prelectors de 0 a 3 anys,

primers lectors.

Nunu passeia (portuguès)
ISBN 978-989-749-090-3. Cartonados.

■ Aspectes destacables: coneixement de l’entorn,

Nunù va a spasso (italià)
ISBN 978-88-95933-80-1. Cartonati.
Nunu’s walk (anglès)
ISBN 978-84-8464-342-5. Hard boarded.

naturalesa, sensacions, emocions; de les
autores de “Nunú juga”; de la il·lustradora
d’“En Gatet i la pilota”, “En Gatet i la neu”
i“En Gatet i les vacances” (KALANDRAKA).

Cally Stronk
EN NUNU SENT L’ESCALFOR

(Bonn, 1977)

QUE OFEREIX L’ASTRE MAJOR.

Ha estudiat Comunicació social i econòmica en la
Universitat d’Arts de Berlín. Ha treballat en diverses
editorials alemanyes, a part de col·laborar amb el
col·lectiu artístic Atelier Flora. Des del 2011 ha
publicat diversos llibres infantils pels quals ha rebut
distincions com ara el premi Communication Design
Award 2012; la seva obra figura en les llistes The
White Ravens i Die Kinder-und Jugendbuchliste. És
directora de projectes del canal informatiu sobre el
món del llibre Friedrich&Freunde. També és directiva
de l’associació d’escriptors alemanys.
http://callystronk.blogspot.com

ARA TASTA LA DOLCOR
DEL MADUIXOT VERMELLO…
“Nunú al jardí” forma part d’una sèrie de llibres de cartró
amb les cantonades arrodonides per a prelectors i primers lectors.
En aquest volum l’elefant protagonista experimenta amb els cinc
sentits a través de la naturalesa: la calor del sol, el sabor
dels fruits, el cant d’un ocell, l’aroma de les flors i els colors
de l’arc de Sant Martí.

Constanze v. Kitzing
Els textos de Cally Stronk -escrits amb lletres majúscules-

(Göttingen, 1980)

són breus i senzills, rimats a tall de paredats, amb el mateix

Ha estudiat Il·lustració en la Universitat de Ciències
Aplicades d’Hamburg, a l’Escola d’Art i Disseny de
Minneapolis, als Estats Units i a la Universitat de
Weimar (Bauhaus). Participa en tallers creatius i ha
publicat en diverses editorials europees. A més
d'exercir com a il·lustradora, també és dissenyadora
de la revista Der Spiegel. La seva obra va ser
seleccionada per a la Fira Internacional del Llibre
Infantil i Juvenil de Bolonya el 2010. També ha estat
distingida en el certamen 3x3 Children’s Show 2011
(EUA) i el CJ Picture Book Award 2011 (Corea).
http://www.constanzevonkitzing.de

nombre de síl·labes en cada vers. L’adaptació aporta ritme
i musicalitat a aquesta proposta que juga amb la doble pàgina,
tot culminant l’obra amb un compendi de tots els elements
sensorials que prèviament s’han tractat de manera individual.
Les il·lustracions de Constanze v. Kitzing destaquen
per la representació de figures reconeixibles i de contorns
definits, amb colors suaus sobre fons neutres. L’expressivitat
i el dinamisme de Nunú transmet emocions positives:
curiositat davant l’entorn que l’envolta, gust per les sensacions
que experimenta i alegria en cada descobriment.
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