
Hi havia una vegada, en un lloc llunyà, un 
arbre estrany, plantat al mig d’un prat verd 
pentinat pel vent. Les seves branques, 
llargues i recargolades, semblaven arrels 
que esquerdaven el cel. 

Durant el dia semblava un arbre qualsevol. 
Però quan arribava el capvespre, quan el sol 
es desdibuixava al cel i la lluna començava 
a perfilar-se, de les seves branques en sortia 
una remor suau. 

Aquest recull de contes africans és una 
proposta senzilla per treballar l’educació 
en valors. Si voleu rebre el dossier de 
treball d’aquests contes podeu sol·licitar-ho 
enviant un correu electrònic a
 ing@ingedicions.com  

Contes per créixer. Contes per a la vida.

L’arbre de la paraula
Una recopilació de contes de tradició oral africana

Intervida, amb la col·laboració de l’editorial ING 
Edicions, presenta un recull de contes que parlen 
de valors com la justícia, el respecte, l’enginy, la 
valentia, l’amistat, la comprensió i la solidaritat. 

Els textos són de Meritxell Seuba, tècnica del 
departament d’Educació pel Desenvolupament de 
l’ONG, i les il·lustracions són de Sara Ruano. 

Fitxa tècnica
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Text: Meritxell Seuba
Il·lustracions: Sara Ruano
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En el continent africà, l’arbre de la 
paraula és el lloc idoni per dialogar 
i intercanviar punts de vista. És 
un punt de resolució de conflictes, 
un lloc de reunió de nens i nenes, 
d’adults i ancians, per escoltar 
histories, llegendes i contes. Junts es 
reuneixen per transmetre tradicions i 
la cultura del poble africà al llarg dels 
anys.

El llibre ve acompanyat d’un CD 
per poder escoltar la narració musical 
dels seus contes, un viatge que et 
transporta a qualsevol arbre de la 
paraula de qualsevol poble africà.

Sara Ruano, la il·lustradora d’aquest 
preciós conte, va néixer a València, 
on va estudiar Belles Arts. Ara viu 
al Regne Unit, a la bonica ciutat 
d’Edimburg. Normalment plou bastant 
i sol fer fred, però a la Sara li sembla 
perfecte perquè així passa la major 
part del temps a casa dibuixant i 
pintant, que és el que més li agrada 
fer des que té memòria.
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