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«El pollet Artur se sentia incòmode dins del seu ou.
Havia crescut tant que aquell espai se li havia fet petit…»

L’Artur se sentia segur dins la seva closca però alhora hi estava molt incòmode perquè havia cres-
cut tant que gairabé no es podia moure. Així doncs, no li va quedar més remei que sortir-ne. Va ser
llavors quan va descobrir que el seu ou només era la petita part d’un món enorme i desconegut, que
ara apareixia davant dels seus ulls sorpresos i plens de curiositat.

Artur és un llibre de cartró, per a prelectors i primers lectors, que tracta el tema de la fragilitat dels
nounats: què senten, quina és la seva primera impressió davant del nou entorn i quines són les seves
pors i inseguretats. El protagonista també desperta en el lector adult la tendresa i l’instint protector,
atès que el troba indefens davant del nou món que l’envolta i veu que li queda un llarg camí d’apre-
nentatge.

El text, senzill i ple de sensibilitat, es complementa amb unes il·lustracions que, sobre un fons de
color blanc, destaquen per unes traçades fortes i gruixudes, uns colors molt intensos i unes formes
esquemàtiques que faciliten als més menuts la seva identificació i comprensió.
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gràfica de la col·lecció de
narrativa de Faktoría K
de Libros.

ARTUR
TEMA à La fragilitat del nounat i l’instint de protecció.
EDAT RECOMANADA à De 0 a 3 anys.
DESTACA à Les primeres passes i el procés d’aprenentatge dels nadons; il·lustracions expressives
i esquemàtiques.
APLICACIONS à Idoni per a la iniciació a la lectura i per estimular l’infant.
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