
Contes per créixer. Contes per a la vida.

L’hort d’en Joan
Sèrie verda

Apropar els infants al coneixement i a l’amor pel món natural

Arriba la tardor i el temps convida a llegir contes 
a la vora del foc. A fora les plantes i els animals 
comencen a amagar-se i a preparar-se per tornar a 
aparèixer la propera primavera.

És en aquest moment que arriba aquest nou llibre 
de Joan Salicrú, el qual ens parlarà de la vida de 
l’hort, de la nostra relació amb la natura i ens 
acompanyarà pels vespres de la tardor i l’hivern.

L’hort d’en Joan ja fa un temps que dóna 
pocs fruits. Ell i el seu pare s’estimen molt la 
terra i comencen a observar-la i a cuidar-la, 
a ella i als animalons que hi viuen. Ben aviat 
veuran que el seu esforç no és envà, i a poc 
a poc el seu hort tornarà a ser ben viu.

 Aquest llibre ens ofereix una mirada 
poètica al procés de regeneració de la terra 
i ens recorda que, si la cuidem, rebrem la 
millor collita.
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Marta Such, pintora, il·lustradora, 
mestra de grau i actriu va néixer a 
Zapala, i des de fa cinquanta anys pinta 
la vida als camps, els seus traginers 
i el seu bestiar. Filla d’una casa de 
treballadors, l’artista es va criar entre 
cants i balls.

Alumna de Stefano Signori (pintor, 
terapeuta, cofundador de la Scuola 
di Luca: escola d’art i art-teràpia 
d’orientació antroposòfica de Florència). 
L’amor i la curiositat van marcar l’inici 
d’una obra traçada per la temàtica 
social. La vida la va portar a Neuquén, 
on va exercir durant trenta anys com a 
docent de l’Escola Superior de Belles 
Arts. Actualment imparteix classes i 
tallers d’aquarel·la antroposòfica per a 
nens i adults, a més de crear i dinamitzar 
grups d’estudi antroposòfic per a 
adults amb treball artístic a través de 
l’aquarel·la.
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