
La col·lecció Petit Fragmenta s’adreça al 
públic infantil amb el mateix rigor i la matei-
xa cura de les altres col·leccions de l’editorial. 
Sabem que un bon llibre infantil és també un 
bon llibre per als adults perquè és capaç d’emo-
cionar, transformar, interpel·lar.

Els àlbums il·lustrats de Fragmenta volen acom-
panyar els pares i educadors en el cultiu de la 
saviesa, la interioritat i la qualitat humana en 
els més petits. Per això contenen, al final, una 
guia de lectura que planteja preguntes i ajuda a 
pensar, a dialogar, a relacionar les històries amb 
la vida mateixa de cada nen.

Una selecció rigorosa dels textos (contempo-
ranis o de les diferents tradicions de la huma-
nitat), un llenguatge ric, unes il·lustracions 
càlides, un paper rugós i una coberta atractiva 
conflueixen per fer de cada llibre un objecte 
especial, únic, font d’experiències i de saviesa. il· l
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Històries de Nasrudín
Versió de Halil Bárcena
Il·lustracions de Mariona Cabassa

El protagonista d’aquest recull de contes, el llegendari 
Nasrudín, encarna la figura del savi foll que desconcerta 
per la seva conducta espontània i desinhibida, semblant 
a la d’un infant. Tanmateix, les històries de Nasrudín 
van més enllà de l’acudit convencional: són un exemple 
immillorable del poder transformador de l’humor.

Respira
Inês Castel-Branco

RESPIRA és un diàleg entre un nen i la seva mare a 
l’hora d’anar a dormir. Però aquest diàleg podria esde-
venir-se a qualsevol hora del dia i en qualsevol lloc. Per-
què, en realitat, el que presenta aquest llibre és un recull 
d’exercicis il·lustrats que poden ajudar els més petits a 
prendre consciència de la seva respiració.

Funàmbulus
Text d’Àlex Tovar
Il·lustracions d’Àfrica Fanlo

FUNÀMBULUS és un conte sobre l’art de viure 
en equilibri. Una aventura per caminar, vèncer pors, 
ser lliure, somiar, superar proves i trobar un destí ple 
d’amics. Només cal estirar un fil…
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La teva cançó
Versió d’Inês Castel-Branco
Il·lustracions de María Ella Carrera
Guia de lectura de Xavier Melloni

¿On és la lluna?
Text de Jordi Amenós
Il·lustracions d’Albert Arrayás

Llibre del gentil i dels tres savis
Text de Ramon Llull adaptat per Ignasi Moreta
Il·lustracions d’Àfrica Fanloe
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