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Una vegada hi havia un cranc ermità que vivia
dins d’una llauna de pèsols. No sortia gairebé
mai de casa, ni tenia finestres que donessin al
carrer, ni obria la porta a les visites... Era un cranc
molt rondinaire i antipàtic. El més antipàtic de
tota la platja. I passava tot el sant dia amb les
pinces encreuades. Però quan algun veí s’acostava a casa seva per demanar-li un favor, sempre
contestava el mateix:
–Tinc molta feina i no et puc ajudar. I a casa
meva no s’hi ve a molestar!
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Un dia la gavina li va anar a demanar ajuda. La
pobra havia perdut una ploma. Una de les més
importants a l’hora d’aterrar...
–Hola, senyor cranc –li va dir–, no em podries
pas ajudar a buscar la meva ploma a la sorra?
Com que jo no tinc pinces no puc cavar...
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El cranc, a l’altra banda de la porta, li va contestar
rondinant:
–Tinc molta feina i no et puc ajudar... I a casa
meva, per unes plomes, no s’hi ve a molestar!
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Un altre dia, va ser la palmera de la platja qui es va
acostar a la casa del cranc:
–Estimat amic... Em podries fer un favor? M’han
caigut els dàtils, i tinc l’esquena molt dreta. No em
puc ajupir a collir-los.
El cranc, traient el cap per la reixeta, li va contestar
rondinant:
–Tinc molta feina i no et puc ajudar... I a casa
meva, pels dàtils, no s’hi ve a molestar!
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E L C AVA L L V O L A D O R
sèrie PAS
Reculls de narracions adreçades a nens i nenes a partir de 5 anys.
Les il·lustracions, plenes de tendresa, donen personalitat a unes històries senzilles
que els més petits podran llegir sols.

sèrie TROT
Reculls de contes adreçats a aquells petits lectors que ja comencen a seguir el fil
narratiu d’una història. Els personatges d’aquestes històries acompanyaran els més
menuts en l’aventura de llegir.

sèrie GALOP
Sèrie de títols independents per a petits lectors a partir de 6 anys.
Històries plenes de fantasia, tendresa i sentit de l’humor que entusiasmaran
els nens i nenes.
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la lluna
les vocals
el pastís
la tempesta

Text: Maria Neira, Anna Wennberg
Il·lustracions: Irene Bordoy

sèrie TROT

sèrie GALOP

El lloro xerrameca
El pollet repetit
La tortuga Pocapoc
La vaca grassa

Bona nit, Genís
Text: Lluís Farré
Il·lustracions: Marta Balaguer

Text: David Paloma
Il·lustracions: Francesc Rovira

Damunt la sorra
Dins el calaix
Arran de terra
Dalt de l’arbre

Renoi, que llesta que és, la mare!
Ai caram, els amics!
Rellamp, vull ser gran!
Oh, quina veu que té el lleó!

Text: Mireia Sànchez
Il·lustracions: Pau Estrada

Text: Ricardo Alcántara
Il·lustracions: Emilio Urberuaga

M’agrada
M’agrada
M’agrada
M’agrada

amagar-me
ser gran
embrutar-me
fer com els grans

Text: Rosa Sardà
Il·lustracions: Rosa M. Curto
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el pi
la nit
la neu
la festa major

Text: Josefa Contijoch
Il·lustracions: Lluís Filella

El gel de patinar
La boira i el fet i amagar
L’arc de Sant Martí
El ninot de neu
Text: Xoán Babarro
Il·lustracions: Carmen Queralt

L’àvia té una medecina
L’àvia no vol menjar
L’avi surt a passejar
L’avi és molt savi
Text: Fina Casalderrey
Il·lustracions: Xan López Domínguez

Uns ratolins empipadors
Text: Elena O’Callaghan
Il·lustracions: Petra Steinmeyer
Un banc al solet
Text: Joan de Déu Prats
Il·lustracions: Estrella Fages
El robot Perot
Text: Àngels Prat
Il·lustracions: Fina Rifà
Sorra a les sabates
Text: Pep Molist
Il·lustracions: Maria Espluga
L’ogre pudent
Text: Joles Sennell
Il·lustracions: Montse Tobella
Un bon costum
Text: David Paloma
Il·lustracions: Teresa Novoa
L’Aquilí pinta un núvol i un camaleó
Text i il·lustracions: Pinto & Chinto
Selena, Seleeena!
Text: Mar Pavón
Il·lustracions: Subi
La lluna contenta
Text: Elisenda Queralt
Il·lustracions: Montse Adell
Com un mitjó
Text: Pep Molist
Il·lustracions: Anna Clariana
Cèlia, l’estrella marina
Text: Carmen Gil
Il·lustracions: Carmen Queralt
El cranc ermità
Text: Roberto Aliaga
Il·lustracions: Daniel Jiménez
La Bet perd la banda
Text: Marta Jarque
Il·lustracions: Francesc Rovira
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