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En Melcior Setciències podria ser el nen més intel·ligent del planeta,
o com a mínim el més intel·ligent del seu país o de la seva ciutat.
Era molt llest, ho sabia tot. Era un entès en dinosaures, mamífers,
serps, rius i muntanyes, batalles, reis, estels i planetes, astronautes i
en gairebé qualsevol cosa que un es pugui imaginar…
En Melcior Setciències es presenta al concurs Buscant el nen
més saberut però, malgrat que s’ha preparat molts temes difícils,
no esperava enfrontar-se a una matèria tan desconeguda: els peus.
El protagonista trobarà en un llibre tot allò que necessita saber
sobre aquesta part de les extremitats inferiors: els tipus de peus,
la seva anatomia i la funció que tenen perquè puguem caminar
i córrer; el nombre d’ossos que en tenen; curiositats sobre les ungles
o les petjades que deixem…
“Tinc uns peus perfectes” és un llibre dintre d’un altre llibre,
amb una part de creació literària i una altra informativa,
diferenciades en l’obra impresa pel color del paper. Els lectors
acompanyaran a en Melcior en la seva descoberta de tot allò
que necessita aprendre sobre els peus per presentar-se al concurs
i també que a vegades, el més immediat o pròxim ens passa
desapercebut.
Les il·lustracions de Gusti reflecteixen també aquesta dualitat:
escenes quotidianes d’en Melcior en l’apartat narratiu:
formes icòniques i esquemàtiques en el plànol científic.
El conjunt, text i imatges estan carregats d’humor.

■ Temàtica: llibre de coneixements sobre els peus.
■ Edat recomanada: a partir de 7 anys.
■ Aspectes destacables: un llibre dins d’un altre

llibre; el cos humà; curiositat, aprenentatge;
il·lustracions de to humorístic.

María Solar
(Santiago de Compostel·la, 1970)
Escriptora i periodista, treballa a la Televisió de Galicia
i a la Radio Galega. A més de llicenciada en
Periodisme, també és llicenciada en Biologia,
diplomada en Magisteri i especialista en informació
ecològica i mediambiental, Com a comunicadora ha
rebut els premis Mestre Mateo el 2012 i 2013
destinats al programa cultural ZigZag, del que ha sigut
presentadora; i el 2n Premi Galicia Innovación de
Periodisme d’Investigació. Ha publicat una desena de
llibres infantils, pels quals ha rebut el Premi Lazarillo
2014, els Premis Frei Martín Sarmiento 2014 i 2013, i
ha sigut distingida en la selecció The White Ravens
2015 i 2016.
http://mariasolar.com

Gusti
(Buenos Aires, 1963)
Va estudiar a l’Escuela de Arte Fernando Fader i va
enfocar el seu treball cap a l’animació per a la
televisió, la il·lustració de còmics i àlbums il·lustrats. Es
va traslladar a Europa el 1985: París, Madrid i
Barcelona. Ha rebut, entre altres, el Premi Apel·les
Mestres i la Poma d’Or de Bratislava (1989), el Premi
Nacional d’llustració (1990), el Premi Lazarillo (1991),
un diploma d’honor del Premio Iberoamericano de
Ilustración (1994), el Premi Serra d'Or i el Junceda
(2007, 2015). La seva obra ha estat destacada en la
llista The White Ravens, el Banco del Libro de
Veneçuela i la Llista d’Honor IBBY. Imparteix un
postgrau d’ il·lustració en l’escola de disseny Eina. A
més de col·laorar en projectes relacionats amb la
naturalesa, és cofundador de Windown-La Ventana,
una associació que treballa les arts plàstiques amb
persones amb diferents capacitats.
http://gustiart.com
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