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EL MAG DELS FOGONS

«En Farinetes va esclatar a plorar per deixar ben clar que tenia bons pulmons.
Acabava de néixer!
Tot seguit va obrir els ulls i el món se li va omplir d’ombres. De seguida, però,
va escoltar el cor de la mare, va olorar la seva fragància i es va desfer amb les seves
carícies»

Aquest conte ens proposa una aproximació al món de la alimentació. Ens mostra com un infant, a
mida que va creixent, va descobrint la riquesa de sabors, les olors i les textures dels aliments i els dife-
rents colors de tot allò que es cruspeix. El fet de menjar es converteix en un joc on tots els sentits (la
vista, el gust, el tacte, l’oïda i l’olfacte) hi juguen un paper molt important.

El text de Joan de Déu Prats és delicat i molt imaginatiu. Ens explica el recorregut vital del protago-
nista, des del seu neixement i el seu primer aliment, la llet materna, fins arribar a l’edat adulta. Les
il·lustracions de la Paloma Valdivia destaquen pel ritme i els colors, va alternant els colors a cada pàgi-
na, tot jugant amb el predomini del groc i del vermell.

Aquest àlbum il·lustrat ha estat editat amb motiu de l’exposició L’art del menjar. De la natura morta
a Ferran Adrià presentada a CX La Pedrera, del 14 de març fins al 26 de juny de 2011.
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JOAN DE DÉU PRATS
Barcelona, 1962
Escriptor, guionista i periodista, és autor de
més de 70 llibres de literatura infantil i
juvenil. Ha guanyat en dues ocasions el premi
de l’Hospital Sant Joan de Déu per Els patins
del Sebastià i El segrest de la primavera. Dos
dels seus llibres, Un safari dins de casa i El
senyor Guerra i la senyora Pau, han estat
inclosos a la llista de la Internationale Jugend
Bibliothek de Munic. També ha adaptat
diversos llibrets d’òpera de la col·lecció Opera
Prima d’Edicions Hipòtesi.

PALOMA VALDIVIA
Xile, 1978
Va estudiar disseny a la Universidad Pontificia
Católica de Chile i, posteriorment, va fer un
curs de postgrau en il·lustració a l'escola EINA
de Barcelona. Treballa com a il·lustradora per
a diverses editorials, museus i mitjans de
difusió gràfics. Ha publicat uns 15 àlbums per
a públic infantil. Va guanyar la Placa de la
XVIII Biennal de Il·lustració de Bratislava
(2001) i ha estat nominada diverses vegades
al Premio Altazor d’arts visuals de Xile. El
2009 fou sel·leccionada per a la mostra
internacional d’il·lustració ILUSTRARTE amb el
llibre Gabriela Mistral, una selección poética.

EL MAG DELS FOGONS
TEMA à Els aliments i els sentits.
EDAT RECOMANADA à A partir de 5 anys.
DESTACA à Els detalls i els colors de les il·lustracions, la imaginació i la descripció dels aliments.
APLICACIONS à Conèixer els aliments, els hàbits a l’hora de menjar, l’us de la imaginació i l’activació
dels sentits.
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