
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Primeres narracions
Escoltar, veure i sentir

Fruit de la tasca de molts mestres de Llars 
d’Infants Waldorf de diferents països.  

Aquest llibre de narracions per a nens i 
nenes de 3 a 5 anys recull vint contes rítmics 
de diferents cultures i tradicions ordenats 
segons les estacions de l’any, que poden 
acompanyar els més petits de la casa i ser 
una bona eina educativa per als seus pares i 
educadors. 

Una nit, en algun lloc, un nen petit dormia. 
En el seu somni va veure una fada que 
tenia a les mans un bonic llibre. Ella li va 
dir: «Jo et dono aquest llibre ple de contes 
meravellosos. Cada narració serà com un 
petit gra d’or per dipositar en el teu cor. 
Les petites llavors d’or maduraran perquè 
un dia tu siguis gran, fort i valent i confiïs en 
lavida». El nen va agafar el seu conte i el va 
estrènyer sobre el seu cor. Quan va despertar 
el llibre hi era. El va obrir i va veure totes les 
narracions que hi podia trobar.
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Conxita Botines s’ha dedicat a pintar 
aquarel·les i il·lustracions per a portades 
i llibres infantils. Pintar l’apropa a tot el 
que l’envolta, l’ajuda a conèixer, a sentir-
ho, a estimar-ho... Buscant fer-ho des de 
la quietud, el silenci i la tendresa del cor.
La creativitat sempre ha format part 
de la seva vida. La seva experiència 
amb el dibuix es va ampliar bastant, va 
connectar amb part d’ella mateixa, la 
que veia, sabia mirar i transmetre tot el 
que sentia.

Entusiasmada, va seguir aprofundint, 
havia trobat una cosa que li permetia 
expressar-se des del cor, des de l’ésser 
més profund, i sentia que aquest era el 
propòsit de la seva vida. A poc a poc, 
es va introduir en l’aquarel·la. Sentir el 
color i deixar-se portar per ell, diu, és una 
experiència meravellosa. Va començar 
amb els colors pastís, fent retrats, però 
l’aquarel·la i les il·lustracions la van 
atreure d’una manera especial, així que 
va decidir enfocar la seva feina en això.
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