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Si et pica un mosquit

Arronsa la cama,

i no et vols gratar,

fes tres saltirons,

conec un remei

fes una ganyota

que et pot ajudar.

i estira els mitjons…

«Si et pica un mosquit» és un divertiment que, a partir
d’un petit accident quotidià, convida als prelectors
i primers lectors a provar amb un remei atípic
contra les molèsties d’una picadura. Saltar, fer ganyotes,
jugar i compartir bons moments en bona companyia
són algunes de les contrastades recomanacions
d’en Jordi Gastó i el Christian Inaraja.
No hi ha un ungüent, ni una fórmula més eficaç
que la d’aquest text rimat que invoca la fantasia
i la imaginació, l’amistat i la interacció amb altres persones,
per trencar amb la rutina i experimentar noves sensacions.
La posologia es completa amb unes simpàtiques il·lustracions
de traç senzill, lineals i circulars. Aquestes estructures bàsiques
i deliberadament imperfectes, combinades amb els colors
plans i alegres potencien l’expressivitat del relat.

■ Temàtica: diversió, joc.
■ Edat recomanada: prelectors i primers lectors.
■ Aspectes destacables: llibre de cartró; text rimat;

imaginació, fantasia; amistat, compartir;
moments de la vida quotidiana; insectes;
de l’il·lustrador d’«Oi, Eloi!» i «En Càndid i la resta»
(XI Premi Internacional Compostela per a Àlbum
Il·lustrat, KALANDRAKA).
■ Avançament del llibre:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/si-etpica-un-mosquit-cat
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Ha estudiat Història de l’Art i Restauració, i ha
completat la seva formació en els àmbits del teatre, el
cinema i la poesia. És escriptor, guionista i director
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música clàssica, tasca que compagina amb la
literatura, a més de col·laborar en diverses revistes
especialitzades en literatura infantil.

Christian Inaraja
(Vic, 1972)
Es dedica a la il·lustració editorial -amb més de cent
obres publicades-, al cartellisme i col·labora amb
mitjans dirigits al públic infantil i juvenil. Ha participat
en exposicions a Espanya i a altres països. És
codirector del Festival Europeu de Curtmetratges de
Reus, coordina l’àrea d’il·lustració en l’Escola d’Art ILLA
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Internacional Compostela per a Àlbum Il·lustrat per «En
Càndid i la resta».
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