
Una habitació molt sorollosa
Alicia Acosta i Lucía Serrano

La premiada autora Alicia Acosta reivindica la lectura i la narració 
oral per plaer en aquest deliciós àlbum, ideal per compartir-lo, tot 
deleitant-se amb la sonoritat dels textos, les rimes als diàlegs i les 
repeticions. Amb un humor i una narració àgil, els lectors descobriran 
els intents del senyor Paperina de conciliar el son i l’acumulació 
d’animals dins de les parets de la seva tranquil·la masia (un zoo al mig 
de la muntanya?).

Les colorides i expressives il·lustracions, amb un traç ric en 
moviment, caracteritzen l’estil de la prometedora il·lustradora Lucía 
Serrano. Alhora, amb la lectura del llibre, els infants podran conversar 
sobre  l’hospitalitat dels veïns, com la vida al camp no és sempre 
idíl·lica o també la frustració.
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RECOMANAT PER A: Llegir (i rellegir) en veu alta i 
gaudir en família. Passar-s’ho d’allò més be amb la 
lectura. Familiaritzar-se amb els patrons narratius, 
les onomatopeies i l’anticipació. Amants dels 
contes i l’àlbum il·lustrat. Lectura fresca, divertida 
i entretinguda.
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El senyor Paperina, el de l’oïda fina, no pot dormir mai tranquil. Es muda 
al camp buscant silenci per descansar, però el vent no deixa de xiular.
—Que escandalós, fa massa remor!
La seva veïna, una divertida velleta, li ofereix la solució, però... quin 
desastre!
Creus que ho aconseguirà? Obre el llibre i ho esbrinaràs!

L’ALICIA ACOSTA va passar-se la infantesa 

somiant amb els ulls oberts i inventant mons 

impossibles. De petita volia ser astronauta per 

anar a la Lluna, veterinària i escriptora per poder 

empescar-se tots els contes que volgués. Des de 

llavors,  no ha parat de somiar històries, escriure-

les i explicar-les. Reivindica l’humor i l’absurd en la 

literatura (i poder dormir com un tronc!).

La LUCÍA SERRANO sempre va voler explicar 

històries, però de les que són amb cara i ulls, tant 

amb paraules com amb imatges. Aquesta passió la 

va empènyer a estudiar Belles Arts a la Universidad 

Complutense de Madrid i, posteriorment, a seguir 

els seus estudis d’il·lustració infantil a l’Escola de la 

Dona i a l’Escola Eina.
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