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■ Temàtica: descripció de personatges.
■ Edat recomanada: a partir de 3 anys.
■ Aspectes destacables: estructura encadenada;

text rimat, ritme, musicalitat, joc
fonètic; animals; vocabulari; creativitat;
de l’autora d’“Un dos tres, qui és?”
(Kalandraka).
■ Avançament del llibre:

Un, dos, tres, vampir és.
Rosa, Héctor, Violant, Gegant.
Amb vestit, amb esmòquing, amb gavardina, aranya fina...

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/undos-tres-vampir-es-cat

Nadia Budde
Després del premiat “Un dos tres, qui és?”, aquesta nova

(Berlín, 1967)

proposta segueix apostant per la dimensió lúdica del llibre

Es dedicava a la publicitat abans de començar la seva
formació a l’Escola d'Arts Gràfiques de Berlín i a la
Real Acadèmia d’Art de Londres. “Un, dos, tres, qui
és?” va ser el seu primer àlbum il·lustrat, pel qual ha
rebut diversos reconeixements. A Alemanya també ha
estat distingida amb els premis Linx i Troisdorf, entre
d’altres. Les seves obres han estat traduïdes i
publicades en molts països.
http://www.nadiabudde.de

i la lectura, amb el tàndem text-il·lustracions com a fórmula
per reconèixer paraules i imatges a través de la rima i el ritme.
Aquest llibre presenta un esquema basat en la repetició
i el joc encadenat de personatges estranys i desmanegats
en diferents situacions i actituds. En aquesta ocasió,
la galeria de figures que treuen el cap per aquestes pàgines
destaquen pel seu aspecte aparentment inquietant:
vampirs, fantasmes, monstres i esquelets se sumen
a animals a primera vista desagradables, perillosos
o associats a la mala sort com són les aranyes, les paparres,
els taurons, els cocodrils, els gats negres o els ratpenats.
Així i tot, projecten una mirada tendra, afectuosa i burleta
que ens atrapa i fa riure.
L’humor, els colors de les il·lustracions de traç gruixut
i el format de cartró amb cantonades arrodonides,
el converteixen -més que un llibre- en un objecte
manejable i útil per la diversió i l’aprenentatge,
tot desenvolupant la capacitat dels prelectors
i primers lectors per comunicar-se.
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