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Sinopsi

La Nur és una nena molt alegra que viu al seu petit mon, però 
els altres, petis i grans, diuen que és una mica rara. A força 
d’escoltar-los, sent dins d’ella una petita tristesa que va creixent... 

Sobre el llibre
La Nur és una nena alegra que viu al seu petit món i sempre està 
cantant, ballant i rient de tot, i fins i tot de res. Els nens es riuen 
d’ella, els adults s’enfaden. Quan s’adona que tots la miren diferent, 
la Nur s’amaga rere la seva tristor.

Amb la Nur veiem els mecanismes d’exclusió, més o menys 
conscients, que operen a l’escola i a tota la societat. Un preciós 
àlbum de dos dels autors de LIJ que saben tractar la discapacitat i 
la integració de la manera més respectuosa i efectiva. 

Jérôme Ruillier            
És autor i il·lustrador de més d’una vintena de títols que destaquen 
per la senzillesa de la seva línia, com Quatre petites cantonades 
de res. Actualment viu a Grenoble amb la seva dona, Isabelle 
Carrier, i les seves dues filles. La presència de l’Anouk, la seva 
filla gran amb síndrome de Down, i el constant qüestionament 
de la Mona, la seva segona filla, influeixen i enriqueixen el seu 
treball diari. 

Isabelle Carrier             
Va néixer a Isère, als Alps francesos. Va estudiar a l’escola 
superior d’Arts Decoratives d’Estrasburg. Primer va treballar en 
premsa i publicitat i després va començar a escriure i il·lustrar 
llibres per a nens. Diu que, quan li falten idees per crear un 
àlbum, s’inspira en les de Jérôme. 

Enllaç d’interès
→ Ressenya del llibre

→ Ressenya de Binky sota pressió (versió original)
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