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Cansat de veure com tots els dimonis, dimoniarros, dimoniets, dimonietxos i
dimonions se’n riuen d'ell perquè no té banyes, en Cucarell fuig de l'infern i troba na
Tonina, que està decidida a ajudar el seu nou amic.
O no saps aquella cançó que diu...?

Gràcies a l’il·lustrador i professor de la UB, Toni Galmés, el lector gaudirà de la
reedició d’aquesta divertida i emblemàtica història en format d’àlbum. Ho farà amb
noves il·lustracions, coloristes i carismàtiques, que no només acompanyen el text, sinó
que també l’enriqueixen. Fetes a mà, són unes aquarel·les plenes de narrativa,
entremaliadura i tendresa.
La contacontes, escriptora i catedràtica de la UIB Caterina Valriu reescriu,
actualitza i adapta aquest conte–que publicà inicialment l’any 2007–, al format de
l’àlbum il·lustrat. Aquesta vegada ens endinsa en una història d’amistat en què,
acompanyats dels personatges de la nostra cultura popular, aprendrem que sovint cal
tenir paciència i deixar que el temps faci la seva feina. Confiar que tot arriba, esperar
sense desesperar. No deixar MAI de creure que és possible.
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SAÏMEDICIONS és una petita editorial a camí entre Mallorca i Barcelona que, a
més de projectes propis, desenvolupa les tasques de book packager.
Com a editorial, ens agraden les petites històries, aquelles que passen
inadvertides -de vegades per quotidianes- i que ben explicades agafen una
altra volada.
Com a book packager desenvolupem projectes nous i creatius, amb nous
formats, per a clients, que poden ser institucions, editorials o empreses.
Aquest 2019, en el marc de Nadal presentem Les banyes d’en Cucarell, La

Colcada per pintar i El secret de l’home dels nassos.
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