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En gatet i la pilota (català)
ISBN 978-84-15170-21-1. Kalandraka-Hipòtesi.
Gatito y el balón (castellà)
ISBN 978-84-92608-58-4. Fuera de colección.

■ Temàtica: l'amistat i saber compartir.

Gatiño e o balón (gallec)
ISBN 978-84-8464-790-4. Fóra de colección.

■ Aspectes destacables: de l'autor de “Pájaros

Katutxo eta baloia (eusquera)
ISBN 978-84-7681-719-3. Kalandraka-Pamiela.
Gatinho e a bola (portuguès)
ISBN 978-989-8205-81-0. Livros para sonhar.

■ Edat recomanada: a partir de 5 anys.

en la cabeza” (Premi La Rosa Blanca i The
White Ravens), “Don Agapito el apenado”
i “El paraguas amarillo” (Kalandraka);
tracta la relació entre pares i fills, l'egoisme i
el sentit de pertinença. Conté un ordre
numèric i un esquema narratiu repetitiu.

Gattino e il pallone (italià)
ISBN 978-88-95933-43-6. Libri per sognare.
Little cat and the ball (anglès)
ISBN 978-84-8464-791-1. Books for dreaming.

Un dia, quan en Gatet va tornar de l’escola,
es va trobar davant de l’edifici on vivia una pilota molt maca. En
Gatet va mirar al seu voltant
però no va veure ningú al carrer, ni al jardí, ni tampoc al pati...
En Gatet va pensar que aquella pilota
no era de ningú i se la va quedar.
En Gatet acaba d'arribar a una nova casa amb nous veïns
i encara no ha pogut vèncer la seva timidesa per poder fer
amics. Amb la troballa fortuïta d'una pilota perduda, en Gatet
decideix quedar-se-la per poder jugar, però la seva mare
el convenç per buscar-ne abans el propietari. I és així com
coneixerà a l'Anegueta, a l'Esquirol, a en Conillet i a l'Eriçó.
Algunes de les claus d'aquest àlbum per a primers lectors
són l'educació dels més petits mitjançant actituds positives,
però amb la necessària fermesa; el sentit de pertinença
i de la responsabilitat i la convivència i la generositat enfront
l'individualisme i l'egoisme. Destaca també per la seva
estructura narrativa repetitiva i pel seguiment d'un ordre
numèric a l'hora de presentar els personatges.
La qualitat i la calidesa de les il·lustracions, amb textures
i amb colors alegres, serveixen per aconseguir que el públic
s'identifiqui amb els animals d'aquesta faula urbana

Joel Franz Rosell
(Cruces, Cuba, 1954)
És Escriptor, il·lustrador, crític, professor i també
periodista. Ha viscut a Cuba, a Brasil, a
Dinamarca, a l'Argentina, a Espanya i a França,
països des d'on ha escrit nombrosos llibres per a
infants. Algunes de les seves obres s'han
adaptat a la televisió, a la ràdio, al còmic, al
teatre i a la narració oral, principalment en el seu
país natal. També ha publicat treballs de crítica i
d'assaig en diaris i revistes tant d'Europa,
d'Amèrica
com
d'Àsia.
Entre
d'altres
reconeixements, ha obtingut la distinció The
White Ravens (Biblioteca Internacional de la
Joventut, Alemanya) el 1996 i el 2005; el Premi
La Rosa Blanca (Unión de Escritores y Artistas
de Cuba) sis vegades entre el 1995 i el 2005 i el
Premi de la Ville de Cherbourg-Octeville el 2001
(França).
http://elpajarolibro.blogspot.com/

Constanze v. Kitzing
(Göttingen, 1980)
Durant el 2001 va participar en diversos tallers
artístics i, des del 2002 fins el 2008, va estudiar
il·lustració a la Universitat de Ciències Aplicades
d'Hamburg, a l'Escola d'Art i Disseny de
Minneapolis, als Estats Units i a la Universitat de
Weimar (Bauhaus). A més d'exercir com a
il·lustradora independent, també treballa en el
departament de dissseny de la prestigiosa
revista
alemanya
Der
Spiegel.
http://www.constanzevonkitzing.de/
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