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ÀLBUMS IL·LUSTRATS4PER A PARLAR EN FAMÍLIA

Temes: Autoestima, comunicación, crítica social, 
emocions, prevenció, superació 

Sinopsi
Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes 
que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les 
etiquetes. Ens hi ajudes?

Sobre el llibre
Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la costa molt. 
A tots ens han posat etiquetes, i alguns adults encara les 
arrosseguen…

Les accions no defineixen qui som. Es pot tenir un mal 
comportament però això no vol dir ser dolent o dolenta. Una 
etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot 
resumir el que ets. Tu ets molt més!

Un llibre que posa de manifest els efectes que tenen les 
etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les 
persones. Reivindica una infància lliure d’etiquetes.

Emma Piquer     
Va estudiar Publicitat i Relacions Públiques a la Facultat 
de Ciències de la Comunicació Blanquerna a la Universitat 
Ramon Llull. Ha creat campanyes de publicitat per a grans 

marques com a redactora creativa i ha guanyat diversos 
premis al llarg de la seva carrera en festivals publicitaris. 
La seva feblesa són les campanyes socials per a fer del 
món un lloc una miqueta millor. I li encanta escriure 
històries. Després de 15 anys d’experiència, va arribar un 
estat d’alarma, un confinament i va néixer el seu primer 
conte, La fàbrica d’etiquetes. Un somni fet realitat dedicat 
als seus dos fills.

Calle     
Calle és el nom artístic d’Esperanza Calle. Va estudiar 
Belles Arts i un Grau Professional d’Il·lustració. Gaudeix 
molt treballant amb tècniques tradicionals, especialment 
amb l’aquarel·la i la tinta, perquè hi ha una part 
incontrolable en el procés. Assegura que, al no existir la 
possibilitat de desfer, no tan sols és resolutiva amb els 
errors, sinó que aprèn a viure l’error com un encert.

Enllaç d’interès
→ Web d’Emma Piquer
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