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Un dia el conillet va mirar la seva mare.
–Mama, què tens a la panxa? Em sembla que tindràs un bebè!

■ Temàtica: la família creix.
■ Edat recomanada: a partir de 4 anys.
■ Aspectes destacables: família, germans, infància,

jocs; animals, naturalesa; pas del temps;
conte acumulatiu, estructura repetitiva;
dels autors d’“En patufet” (Kalandraka).

–Doncs sí, aviat serem un més.
–I quan naixerà?
–Quan ja no em pugui veure els peus...
L’arribada d’un nou germanet o germaneta suscita la curiositat
del protagonista d’“Un més”, un relat per a primers lectors
que destaca per la seva estructura repetitiva a tres nivells:
per la reiteració de les fórmules amb les quals el conillet interpel·la
a la seva mare per saber quan naixerà el bebè; a altres habitants

Olalla González
(Marín, 1977)
Mestre, contacontes i especialista en animació a la
lectura. Col·laboradora de KALANDRAKA, també ha
coordinat l’espai infantil LoboCoxo. Ha adaptat els
contes tradicionals “En patufet” i “Chivos chivones”
(KALANDRAKA).

del bosc a qui anuncia la bona notícia i els hi fa la mateixa
pregunta i com s’imagina els jocs que compartirà

Marc Taeger

amb el nou vingut.

(Berna, 1963)

Tendresa, solidaritat, alegria, emoció -i una sorpresa finalsón els sentiments que planegen sobre la història, plasmada
en il·lustracions de traçades definides, línies irregulars,
esquemàtiques, i aquarel·les de tons suaus sobre fons blanc.
Destaca la dicotomia entre les escenes a tot color
i altres monocromes a on s’evidencien els somnis
i els desitjos de qui es prepara per a ser el germà major.

Ha estudiat disseny gràfic a Barcelona. Actualment viu
a Galícia i treballa com a il·lustrador i dissenyador.
Animació, pintura, escultura art gràfica són la seva
especialitat. La seva obra s'ha exposat a Luxemburg,
Alemanya, la Xina, Espanya, França i Costa Rica. Per la
seva feina d'il·lustrador i disseny en l'àlbum “La
verdadera historia de Caperucita” (KALANDRAKA), va
rebre el Premi Daniel Gil de Disseny Editorial el 2005.
També ha il·lustrat els àlbums “En Patufet”, “L’Elefant
golafre”, “Aquil·les el puntet” i dins el segell de
FAKTORIA K, “Artur" i “La Guía Necsia”.
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