La veritat
de veritat
Hi ha veritats que resulten molt poc
creïbles així que, per estalviar-nos
problemes, potser és millor deixar
anar una mentidota. Però si la bola no
sona convincent, caldrà que n’inventem
una de més grossa: una porca mentida,
una mentida podrida o, fins i tot, una
mentida de l’alçada d’un campanar. La
veritat de veritat, però, sempre acaba sortint a la llum... Encara que sembli
una autèntica bajanada!
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Nanen García-Contreras va néixer a Guadix (Granada). Es va llicenciar en Belles Arts a Granada,
en l’especialitat de Pintura, i després va cursar l’especialitat de Disseny i Gravat a Sevilla.
Actualment compagina la seva passió per explicar històries amb imatges amb la ceràmica, l’animació, l’escultura i el gravat, i amb l’ensenyament de les arts plàstiques a secundària. Entén la
creació com una necessitat vital i, si no crea, s’apaga.
Característiques:
Els adults acostumem a alliçonar els menuts dient que «sempre s’ha de dir la veritat». A ells,
però, els agrada jugar amb la seva fantasia i les mitges veritats, així que no sempre els és
fàcil dir tota la veritat. En aquest àlbum, que proposa un joc de veritats i mentides, l’autora
combina amb gran encert el repertori de mentides a les quals els petits acostumen a recórrer
quan es troben en un embolic amb una proposta gràfica tan atractiva i plena d’humor com la
mateixa història.
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