
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Okino i les balenes 2a
edició

Reedició revisada i millorada d’una historia plena de màgia i simbologia

Creiem en el conte com una obra d’art en sí mateixa i, 
sobretot, com un element imprescindible per explicar el 
món als nens.
A més d’entretenir i potenciar la imaginació, els contes 
transmeten, mitjançant les imatges, aspectes essencials 
de la vida, experiències, valors, qualitats morals i 
anímiques, i ajuden el nen a tenir un jo ben nodrit i ben 
assentat.

Okino i les balenes posa el lector en contacte amb 
realitats profundes de l’ésser humà, a través d’un 
llenguatge universal i d’una saviesa ancestral que serà 
capaç de reconèixer interiorment.

Per primera vegada Takumi, el fill petit d’Okino, 
acompanya la seva mare per esperar la tornada 
de les balenes a la badia, com cada hivern. Porten 
moltes hores asseguts mirant el mar quan, de sobte, 
apareixen les primeres balenes.

Mentre Takumi observa com els enormes animals 
neden, salten i juguen entre ells, Okino li explica 
una història que va passar fa molt de temps sota 
el mar, quan una nena va ser arrabassada de la 
seva mare per Iwa, la Mare dels Mars. Gràcies 
al seu coratge i tenacitat, Iwa li va concedir una 
oportunitat per recuperar la seva filla i només teixint 
amb paciència i esperança, l’entregada mare va 
aconseguir, finalment, el seu propòsit.

Una història plena de màgia i simbologia, que 
ens acosta a la cultura oriental, als seus mites i 
llegendes, i que ens parla de la seva visió com a
civilització.
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2a edició

Aquesta és la segona edició d’Okino 
i les balenes, obra meravellosa 
d’Arnica Esterl, una de les 
autores infantils més prestigioses 
d’Alemanya, i de Marek Zawadzki, 
prestigiós il·lustrador.

Membre de la European Fairy Tale
Society, Esterl és especialista en
contes tradicionals i se la reconeix 
per haver sabut transmetre l’esperit 
dels germans Grimm en les seves 
pròpies creacions.

La simbiosi de les il·lustracions de
Zawadzki són el complement 
perfecte a les diferents capes de 
significats amagats en el conte 
que, capa rere capa de pintura, van 
endinsant el lector en un autèntic i 
preciós món sota les profunditats del 
mar.
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