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Montse Tobella

L'OGRE PUDENT

Com que feia molt de temps que la Paula no necessitava pixones, perquè havia après a fer servir el
vàter dels grans, ja la deixaven anar sola a la cambra
de bany.
Des del primer dia que el va fer servir, la Paula es
demanava què hi devia haver dins del vàter i pensava
que hauria de mirar-ho.
Però com que quan entrava a la cambra de bany
tenia molta pressa per fer el que hi anava a fer, mai
no es recordava de mirar abans...
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Sempre se’n recordava després, i llavors s’estimava
més no acostar-s’hi gaire, al forat.
A més, li havien ensenyat que en acabat del vàter,
s'ha d'estirar la cadena i prou.
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Però un dia que no tenia ganes d’anar al bany, en passar per davant de la porta, es va dir: “I si hi mirés ara?”
Hi va entrar, va mirar i només va veure una mica
d’aigua al fons i va quedar molt decebuda. Però
abans d’anar-se’n se li va acudir de cridar:
–Ei!!!!
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I de dins del vàter es va sentir una veu que contestava tot ressonant:
–Què passaaaaa?
–Que hi ha algú? –va fer la nena, tota sorpresa.
–És clar que hi ha algú! –va fer la veu que ressonava–.
Hi sóc joooo...
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I en va sortir un homenàs gros i pelut com un ogre.
La Paula sabia com eren els ogres perquè la seva
germana Anna tenia un conte on sortien molts
ogres peluts i ferotges.
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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.

sèrie PAS
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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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marieta
marieta
marieta
marieta
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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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