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Contes per créixer. Contes per a la vida.

Quan la Kalina toca el violí
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Quan la Kalina 
toca el violí

Gerda MullerUn conte sobre el poder de la música, 
que uneix pobles i persones.

La Kalina arriba a una nova ciutat amb una petita motxilla i el seu violí.
Ha hagut d’abandonar casa seva perquè el seu país està en guerra.

La vida en aquesta nova ciutat no és fàcil.
Els seus companys de classe de seguida s’adonen que és diferent,
i alguns es riuen d’ella.

Però un dia, quan és a l’escola, la Kalina treu el seu violí
i comença a tocar una melodia trista i alegre alhora.

Quines ganes de ballar que senten, de sobte, 
tots els nens i nenes de la classe!
Perquè, tot i que aquesta cançó no té paraules,
els parla amb un llenguatge que tots poden entendre.

Una tendra història sobre la necessitat de fugir de la guerra  
i el poder de la música, que uneix pobles i persones

La Kalina arriba a una nova ciutat amb una petita 
motxilla i el seu violí. Ha hagut d’abandonar casa seva 
perquè el seu país està en guerra.

La vida en aquesta nova ciutat no és fàcil. Els seus 
companys de classe de seguida s’adonen que és 
diferent, i alguns es riuen d’ella.

Però un dia, quan és a l’escola, la Kalina treu el seu violí 
i comença a tocar una melodia trista i alegre alhora.

Quines ganes de ballar que senten, de sobte, tots els 
nens i nenes de la classe! Perquè, tot i que aquesta 
cançó no té paraules, els parla amb un llenguatge que 
tots poden entendre.

I, per als apassionats de la música... inclou un annex  
per descobrir els secrets dels instruments!

Com es fabrica un violí? D’on surt, la música?  
Quins tipus d’instruments hi ha arreu del món?  
Què és la música tradicional?
Amb una descripció acurada i unes il·lustracions plenes 
de detalls, aquest conte és ideal per acostar els més 
petits al fascinant món de la música.

Fitxa tècnica
Títol de l’edició original en francès: Quand Florica prend  
son violon
Text i il·lustracions: Gerda Muller
Traducció: Àuria G. Galcerán
Format: 21,5 x 23,5 cm
Pes: 300 gr
Nombre de pàgines: 32
Enquadernació: Cartoné 
ISBN: 978-84-125137-2-1 
IBIC: YBC
PVP: 14,3 €

Gerda Muller va néixer el 1926 a 
Naarden, als Països Baixos. Va estudiar 
a l’Escola de Belles Arts d’Amsterdam i 
a l’École Estienne de París. Ha il·lustrat 
més de 120 llibres infantils, molts dels 
quals s’han traduït arreu del món.

Amant de la natura, Gerda Muller fa 
unes il·lustracions molt cuidades, vives i 
plenes de detalls sobre el món natural.
Actualment viu a París, on té el seu 
estudi.

El seu estil s’ha anat perfeccionant al 
llarg del temps, però segueix dibuixant 
i pintant a mà utilitzant tècniques 
diverses. Per als detalls i la precisió 
recorre a la tinta negra combinada 
amb l’aquarel·la. Per crear atmosferes li 
encanta l’opacitat del guaix acompanyat 
de llapis de colors o grafit.

Conte recomanat a partir de 5 anys

Aquest logotip identifica els materials de Lectura Fàcil que segueixen les directrius internacionals de l’IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) i d’Inclusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la forma, amb 
l’objectiu de facilitar-ne la comprensió.
L’atorga l’Associació Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net).

NOVETAT
EDITORIAL!


