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mb motiu de la celebració del seu 20è aniversari, l’Associació Catalana d’Escoles de 

ls lectors s’endinsaran en les peripècies de l’aventurer Daniel que acabarà fent un petó 

 
 

ACEM i Zenobita edicions publiquen la 
fascinant història del nen que va 
aconseguir fer un petó a la lluna  
 
D’aquest conte, El nen enamorat de la lluna, escrit i il·lustrat per Manel 
Justícia, se n’ha fet una cantata amb el mateix nom. Per aquest motiu l’obra 
inclou el guió musical de les cançons i un disc amb les audicions.  
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àgines: 36 (a color) P
Format:  21 x 21 cm 
Tiratge: 300 exempla
ISBN: 978-84-92571-69
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Xevi Matamala  
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Música (ACEM) ha encarregat a Zenobita edicions l’edició del llibre El nen enamorat 

de la lluna, un conte senzill i tendre que explica el somni d’un infant d’arribar a la 

lluna. 

 

E

a la lluna i aconseguint que aquesta s’enrojoli.  
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El conte, de Manel Justícia, està escrit amb lletra apropiada, perquè els infants de 

parvulari puguin llegir-lo fàcilment, però també conté explicacions més àmplies per als 

que tenen més habilitat lectora. A més, està il·lustrat amb dibuixos divertits de l’autor 

que faciliten moltíssim la submersió en la història. 

 

Tal com diu l’autor del text en la contraportada de l’obra, “es una història senzilla i 

tendra que s’endinsa d’una manera màgica al cor dels més menuts (...) i és que, clar, en 

un conte no hi ha coses impossibles”. 

 

Del conte n’ha sortit la cantata amb el mateix nom de l'obra, escrita pel mateix autor i 

amb la música de Xevi Matamala. És per aquest motiu que el llibre també inclou el guió 

musical de la cantata, amb la lletra de les cançons i les partitures. També conté un disc 

amb les cançons gravades pels alumnes del Petit Cor de l’Escola Municipal de Música 

d’Olesa de Montserrat. 

 

La cantata “El nen enamorat de la lluna” es representarà el mateix dia que es posarà a la 

venda l’obra, el 17 de març, i hi participaran nens i nenes de 4 a 8 anys de diferents 

escoles de Catalunya associades a l’ACEM. Durant aquell matí es faran tres sessions de 

la cantata al Parc del Fòrum de Barcelona, on s’habilitaran uns estands per poder 

adquirir exemplars del llibre. 

 
SESSIONS DE LA CANTATA 

11 h – 1a sessió 

13.30 h – 2a sessió 

16.30 h – 3a sessió 
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