
Per a l’Alba i en Pablo; per a la Raquel,
els millors domadors de somnis.

Paula Carbonell (Lyca)

Per a la domadora Julia, 
i les feres Inés i Jaime.
José Antonio Perona
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Instruccions per fer dormir les feres

1. LLEGIR. Llegir el  llibre amb la nostra fera.

2. JUGAR. Podem imitar els animals a mesura que l’expliquem, per exemple, si no sabem com:
El cocodril: ajuntem els braços simulant la seva boca enorme.

La papallona: entrellacem els polzes i no ens oblidem d’acaronar el pit de la nostra criatura. 
El tucà: assenyalem amb el dit índex cap endavant i cridem: «roc-roc» com fa el tucà.

El flamenc: escrivim amb el dit enlaire la «i».
I pel que fa a la resta: traiem la fera que amaguem a dins!

3. NARRAR I CANTAR. Una part del text s’explica i l’altra part es canta. Si volem conèixer la melodia, 
només cal llegir amb el nostre mòbil el codi QR que trobarem a l’última pàgina del llibre. 

Si som més analògics, podem buscar a internet aquest enllaç:
http://edicionesjaguar.com/77audios/cancion_para_dormir_fieras_cat.mp3

Si som analògics i valents, podem crear la nostra pròpia melodia. 
I si som valents analògics o digitals, podem compartir la melodia a les nostres xarxes socials 

enviant-la a: comunicacion@edicionesjaguar.com

Precaucions

4. Aquest llibre no garanteix que la nostra criatura s’adormi.

5. Aquest llibre no ens deslliura dels consells dels experts domadors...

Recomanacions

6. Aquest llibre està dedicat a tots els domadors de feres 
i a les feres adorables les quals, finalment, s’adormen.

7. Assaborim el moment!
Estones felices, somnis feliços!
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—Dolços somnis, cocodril,
 dorm amb mi

—diu el nen. 



Però el cocodril no pot dormir
perquè la papallona li titil·la al pit.



—Dolços somnis, papallona,
dorm amb mi
i amb el nen

—diu el cocodril.

Però la papallona no pot dormir
perquè la serp menteix, que sssí, que sssí.


