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Onze dames atrevides (català)
ISBN 978-84-16804-45-0. Contes tradicionals.
Once damas atrevidas (castellà)
ISBN 978-84-8464-086-8. Cuentos tradicionales.
Once damas atrevidas (gallec)
ISBN 978-84-8464-085-1. Os contos do trasno.

■ Temàtica: conte tradicional adaptat,

Hamaika andere ausart (eusquera)
ISBN 978-84-9172-038-6. Herri ipuinak.

■ Edat recomanada: a partir de 4 anys.

Onze damas atrevidas (portuguès)
ISBN 978-972-8781-06-4. Contos tradicionais.

ONZE dames atrevides
a Fes van anar en trineu;
una es va perdre en els contes,

d'estructura rítmica, sobre viatges.
■ Aspectes destacables: rimas, repeticiones,

imatges de molt colorides; coneixement
geogràfic i matemàtic (restes), descripció
de llocs i situacions; de l'autor d’“Artur”
“El pirata pata de lata” i “Ratones de casa”
(Kalandraka).

tan sols en van quedar DEU…
Aquestes dames atrevides faran un recorregut per tot el món
i, en cada aventura, desapareixerà una... "Onze dames atrevides"
aprofita l'estructura de les rimes populars que existeixen a tots
els pobles per crear un conte que actualitza i apropa als primers
lectors a una vella rima tradicional, mitjançant el recurs
d'un viatge imaginari mitjançant diferents espais geogràfics
i realitats culturals.
Els lectors tenen la possibilitat de participar del conte gràcies
a la repetició d'aquest esquema narratiu i descobrir al mateix
temps certes fites culturals, arquitectònicas o paisatgísticas
de les terres per les quals realitzen aquest viatge.
Estem davant d’una actualització dels temes de sempre,
realitzada amb un cert to humorístic i desenfadat,
tant pel que fa al text com pel que fa a les il·lustracions.
Precisament, la proposta estètica convida a un viatge
pels colors i les atmosferes, que fa de la seva observació
un joc que se satisfà amb els continus descobriments
de la riquesa de detalls que caracteritza el treball
de Helle Thomassen.
Aquest llibre va ser recomanat pel seminari de Llibreries
Especialitzades en Literatura Infantil de la Confederació
Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters (CEGAL).
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Xosé Manuel González ‘Oli’
(Cangas, 1960)
Professor d'Educació Infantil, escriptor i especialista
en literatura infantil i juvenil. Co-director de la
col·lecció Siete Leguas de KALANDRAKA, ha publicat
també “Artur” (Faktoría K), “El pirata Pata de Lata” i
“Ratones de casa”. Ha col·laborat amb altres editorials
com Xerais i Ir Indo.
https://oslibrosdeoli.com

Helle Thomassen
(Dinamarca, 1963)
Ha estudiat a l'Escola Superior d'Art per a Teatre,
Música i Pintura de Holbaek Slot Ladegaard
(Dinamarca). Va continuar la seva formació a l'Escola
d'Art i Disseny de Copenhaguen, on es va especialitzar
en Disseny Gràfic. Des de 1990 ha treballat en
estudis d'animació de la productora de cinema AGF
(Berlín) fent animacions i storyboards. És dibuixant i
il·lustradora per a teatres, periòdics, editorials i sèries
d'animació. Ha participat en diverses exposicions a
Barcelona, on resideix.
http://hellethomassen.blogspot.com.es

