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Ningú
com jo

PROPOSTA DE LECTURA BEN
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Un tastet abans de llegir

Un porc que es creu un rei , l ’ únic sobre la terra
que pot manar i la resta no pot fer res més que obeir.
Qui s’ha cregut que és? El rei del món? Per què?
Obre aquest llibre i et trobaràs una història d’un
personatge que es creu l´únic ésser sobre la terra.

Ningú com jo està escrit per Ignacio Chao ,
il · lustrat per l ’ Eva Sánchez , traduït al català per
Xavier Pàmies i editat per Kalandraka .

Per saber alguna cosa de l’autor del llibre

Ignacio Chao és un escriptor gallec, va
néixer a Pontedeume, l’any 1968. És periodista i
treballa explicant el que passa al món de la
cultura a diferents diaris. També es dedica al
món dels llibres buscant petits tresors literaris a
l’editorial Tambre. Com a escriptor ja havia
publicat llibres de poesia.

El seu primer àlbum il·lustrat és aquest que tens a les
mans: Ningú com jo.

Per saber alguna cosa de la il·lustradora del llibre

Eva Sánchez és il·lustradora i va estudiar Belles
Arts a la Universitat de Barcelona. Va néixer a
Puigcerdà l’any 1986, molt a prop de les
muntanyes. L’agrada dibuixar amb llapis i pintar
amb aquarel·les. A poc a poc va fent llibres per a
infants i joves. Amb l’Ignacio van fer aquest
Ningú com jo que va rebre una menció especial
del jurat del Premio Internacional Compostela
d’àlbum il·lustrat.

Xavier Pàmies és traductor de literatura del castellà,
portuguès, anglès i francès al català. Gràcies a ell
podem llegir Ningú com jo en català.

Elements QUE CAL destacar
Para atenció a:

El vestit del porc
El seu hàbitat
La portada i la contraportada
Les cares de qui el mira
El final

Ara et toca a tu!
I si tu fossis l’única persona que és
diferent, l’única que pot manar, què
faries?
En una cartolina gran escriu les
teves normes , però pensa això:
que siguis l ’ únic no vol dir que
siguis un tirà .
Rumia’t bé aquestes regles i
pensa que els altres també han
de poder viure en llibertat .
Fer les regles no és fàcil. Escriu
cinc normes que tots, tu inclòs,
hauríeu de complir si tu manessis.

Llibres relacionats
L’enemic
Davide Cali i Serge Bloch.
Traducció de Pere Comelles.
E d i t a Takatuka.
Frank. L’increïble història d’una
dictadura oblidada .
Ximo Abadía. E d i t a Dibbuks.
Así es la dictadura
Equipo Plantel. Ilustraciones
Mikel Casal. Edita Media Vaca.

de

Cómo puede ser la democracia
Equipo Plantel. Ilustraciones de
Marta Pina. Edita Media Vaca.
Feliu: rei de les ovelles
Olivier Tallec. Traducció de Tina
Vallès. Edita Animallibres.

