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MENCIÓ ESPECIAL DEL VIII PREMI INTERNACIONAL COMPOSTELA PER
A ÀLBUM IL·LUSTRAT
Som amics? (català)
ISBN 978-84-8464-999-1. Obres d’autor. Primers lectors.
¿Somos amigos? (castellà)
ISBN 978-84-8464-997-7. Obras de autor. Primeros lectores.
Somos amigos? (gallec)
ISBN 978-84-8464-998-4. Demademora.
Adiskideak gara? (eusquera)
ISBN 978-84-9172-090-4. Autore liburuak. Lehen irakurleak.
Somos amigos? (portuguès)
ISBN 978-989-749-061-3. Obras de autor. Primeiros leitores.

■ Temàtica: amistat, cooperació, sentiments.

Are we friends? (anglès)
ISBN 978-84-8464-965-6. Books for dreaming.

■ Aspectes destacables: menció del VIII Premi

—No vull menjar verdures.
Tu que ets tan golafre, m’ajudes?
—Vull volar molt alt.
Tu que tens tanta força, m’ajudes?

■ Edat recomanada: a partir de 3 anys.

Internacional Compostela per a Àlbum
Il·lustrat; l’amistat, sense egoisme;
educació de les emocions; situacions
quotidianes; lectura textual i visual.
■ Avançament del llibre:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/so
m-amics-cat

“Som amics?” és un àlbum il·lustrat dirigit a prelectors i primers

Anabel Fernández Rey

lectors sobre la construcció de l’amistat entre un nen i un os:

(Buenos Aires, 1975)

a priori, dos personatges molt diferents, però que poden ser
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complementaris si s’ajuden l’un a l’altre.
Anabel Fernández Rey estructura l’obra en dues parts
i mostra els punts de vista, els desitjos i les necessitats
dels dos protagonistes davant situacions quotidianes.
Malgrat que a vegades hem de fer coses pels altres
que nos ens agraden o que requereixen cert esforç,
és llavors quan es demostra la veritable amistat:
donar, cooperar, generositat i res d’egoisme.
Perquè és quan hi ha dificultats, quan es fa més fort el vincle
afectiu. No importa com siguem de diferents físicament
o quines capacitats tinguem cadascú.
Text i il·lustracions dialoguen en el llibre; la part visual té
la mateixa importància que les paraules -o fins i tot més,
gràcies a les dobles pàgines mudes-, fet que obre la lectura
a diverses interpretacions i conclusions. El diàleg entre
els personatges s’estableix amb paraules i gestos: un verbalitza
els seus desitjos mentre la resposta de l’altre es deixa veure
a través de la seva expressivitat.
Colors i pinzellades suaus són el principal tret artístic
d’aquesta obra, juntament amb la varietat de plans i el joc
amb el llenguatge no verbal.
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