
Com a constructors del futur, infants i adults 

tenim a les mans un gran poder, però també 

una gran responsabilitat, com els superherois. 

Per donar forma a la nostra vida i al nou món 

que ens espera, cal despertar el coratge que 

procedeix del coneixement de les pròpies for-

taleses.

Per això, aquest nou recull de contes treballa 

la resiliència —l’art de navegar per les dificul-

tats—, el pensament creatiu i el conreu de re-

lacions nutritives, entre molts altres conceptes 

que ens ajuden a tenir valor. 35 històries ins-

piradores, amb les seves respectives reflexions, 

per superar-nos dia a dia en l’apassionant 

aventura de viure.

À
LE

X
 R

O
V

IR
A

FR
A

N
C
E
S
C
 M

IR
A

LL
E
S

10285461

 A C A B A D O S

 D i S E Ñ A D O R

 E D I T O R

 C O R R E C T O R

 E S P E C I F I C A C I O N E S

 nombre: Silvia

 nombre: Anna i Iolanda

 nombre:

 Nº de TINTAS: 4/0

 TINTAS DIRECTAS: 

 LAMINADO:

 PLASTIFICADO:

brillo          mate

 uvi brillo  uvi mate 

 relieve

 falso relieve

 purpurina:

 estampación:

 troquel

 título: contes per tenir valor

 encuadernación: TD sin sob

 medidas tripa: 18 x 24  cm

 medidas frontal cubierta: 185 x 246

 medidas contra cubierta: 185 x 246

 medidas solapas: mm

 ancho lomo definitivo: 18 mm

 OBSERVACIONES:

CMYK

www.estrellapolar.cat
@estrellapolareditorial

UN LLIBRE EMPODERADOR
Trobar la força que batega a dins de cadascú

és el millor combustible i la millor brúixola

per aprendre dels obstacles, assolir noves metes

i ser protagonistes de la nostra existència.
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A la Pili Rey Pérez, que mostra en cada petit gest i acte  
l'immens valor de l'amor.

Àlex Rovira

Als qui tenen el valor de no abandonar  
els somnis de la seva infantesa.

Francesc Miralles
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Una faula explica que, fa milions d’anys, el nostre planeta 

va viure una glaciació mai vista. El fred era tan intens que va 

deixar congelada bona part de la superfície terrestre.

Com a conseqüència, molts animals van perdre la vida i la 

glaçada va acabar amb pràcticament tota la vegetació del plane-

ta. La falta d’aliment, sumada a les baixíssimes temperatures, va 

fer que moltes espècies s’extingissin.

En adonar-se de la gravetat de la situació, els eriçons van de-

cidir fer-hi alguna cosa per salvar-se: es van unir en grups. D’aques-

ta manera es protegirien i es donarien escalf entre ells.

A més de compartir els aliments que entre tots desenterraven 

de la terra glaçada, a la nit, quan el fred era més intens, s’ajun-

taven per donar-se escalfor els uns als altres. Però hi havia un 

problema: les punxes de l’esquena causaven punxades i rascades 

entre uns eriçons i els altres. Per a molts resultava molest.

Això va provocar que alguns membres del grup decidissin 

allunyar-se’n fins a morir congelats. Els altres es van veure 

obligats, com a espècie, a prendre una decisió de vida o mort: 

LA SALVACIÓ DELS ERIÇONS
Junts, multipliquem el nostre valor
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o s’acostumaven a tolerar les punxes dels companys o s’extin-

girien.

Després d’uns quants abandonaments que van tenir un mal 

final, la resta de valents eriçons van veure que la solució era ben 

evident: estar junts davant de l’adversitat.

Per gaudir de l’escalfor de l’altre, van haver d’aprendre a 

conviure amb les molèsties i les petites ferides involuntàries que 

els poguessin causar els companys. Però aquestes incomoditats 

no significaven res en comparació amb el que els esperava si 

cadascun intentava suportar en solitari la nit glacial.

D’aquesta manera, els eriçons van sobreviure.

Després d’aquell hivern tan dur, a més, van aprendre dues 

coses. La primera és que hi ha dificultats que requereixen la  

col·laboració de tots per resoldre-les. La segona és que, encara 

que hi hagi coses dels altres que ens molestin —el mateix els 

passa als altres amb nosaltres—, quan ens tractem amb afecte 

som invencibles.

Al cap de quinze milions d’anys de la seva aparició a la Terra, 

els eriçons continuen existint.  
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PER PENSAR I CRÉIXER

La resposta de Maharshi
Ramana Maharshi va ser un dels guies espirituals més importants 

de l’Índia moderna. Al seu refugi a Arunachala, la muntanya on va 

viure bona part de la seva vida, hi anaven moltes persones assede-

gades de saber i amb ganes de millorar. Una vegada, un d’aquests 

pelegrins va preguntar al mestre:

—Com hauríem de tractar els altres?

—Els altres no existeixen —va contestar Maharshi.

Amb això volia dir que tots som onades d’un mateix mar, enca-

ra que de vegades posem l’èmfasi en el que ens separa. Tots som 

un, en realitat.

De fet, sovint el que ens molesta de l’altre és un defecte que 

nosaltres mateixos tenim, com les punxes dels eriçons del conte. 

Per tant, és un bon mirall del que hem de treballar.

Aquesta realitat no significa que hàgim de permetre que ens facin 

mal. Hem d’evitar aquelles persones que, sabent el que fan, ens fe-

reixen amb les paraules o els actes. De fet, en el seu hàbitat natural, 

els eriçons s’enfronten als escurçons i tot sovint els vencen.

El missatge d’aquesta faula és un altre: no hi ha rosa sense es-

pines, ni amic tan perfecte que no ens cansi o ens irriti de vegades. 

Si filem molt prim, al final ens quedarem sols i, com en el conte, 

patirem el fred glacial.

Cal aprendre a escalfar-nos plegats i, amb paciència i pràctica, 

també aprendrem a no ferir-nos.
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