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arguments de venda
· L’autor, Alain Allard, ha estat deixeble de Gabrielle Roth (1941-2012), creadora dels 5 Rhythms als 

anys setanta a Nova York, una pràctica dinàmica de moviment que ajuda a alliberar el cos orgànic i a 
potenciar la creativitat, la connexió amb els cicles de la vida, la destrucció de l’ego i l’espiritualitat.

· Mariona Cabassa és alumna d’Alain Allard i porta nou anys realitzant la pràctica dels 5 Ritmes i 
creant escenografies per als tallers d’Alain Allard a tot Espanya.

· El llibre ha nascut de l’experiència conjunta de l’autor i la il·lustradora, però no parla directament 
de dansa, sinó que ens remet al temps en què les persones encara estaven connectades i vivien en 
harmonia amb la natura; una història de nòmades, tribus i dies de festa per celebrar que tot flueix, 
que tot és energia en moviment, que tot canvia contínuament.

· El text, magníficament traduït per Josep M. Jaumà, està escrit en prosa poètica, i també les il·
lustracions són dinàmiques, divertides, plenes de detalls i colors vius, barrejant aquarel·les amb lla·
pis, pastel i collage.

· La «Guia de lectura» proposa jocs per explorar el moviment i la quietud, com ara caminar per una 
habitació o imitar animals amb el cos, inventar històries en forma de dansa i afegir·hi sons i música.

El dia d’Anar i Venir
Text d’Alain Allard
Il·lustracions de Mariona Cabassa
Traducció de Josep M. Jaumà

al a in all ar d
Vaig néixer el 1956 i vaig créixer a la Suïssa francòfona i a Anglaterra. Vaig estudiar filosofia 
i psicologia a la Universitat d’Oxford abans de llançar-me a viatjar i a fer de pastor a Escòcia i 
d’aprenent de fuster a Holanda. Vaig passar dotze anys treballant com a constructor i ebenista 
mentre vivia a França, Nova Zelanda i Anglaterra. Als trenta anys em vaig convertir en psi-
coterapeuta i vaig començar a exercir com a professor de moviment arreu del món. Actual-
ment sóc professor de 5Rhythms Global i codirector de l’organització educativa Moves into 
Consciousness.
 Tinc cinc fills ja adults i visc al bosc al sud-est d’Anglaterra amb la meva dona Sarah, el 
meu gat Albert i el meu gos Nelson. M’encanten les muntanyes, els boscos i els cels immensos.

mar iona cabassa
Vaig néixer l’any 1977 a Barcelona, ciutat on treballo i visc amb el meu marit i el meu fill 
Martín. Fa més de quinze anys que em dedico a la il·lustració i, al llarg d’aquest temps, he 
publicat més de cinquanta llibres per a nens i adults. També imparteixo classes i dirigeixo el 
meu propi taller d’il·lustració i creativitat per a dones.
 Fa nou anys vaig assistir per primer cop a un dels cursos que l’Alain dirigeix i, des 
d’aleshores, la dansa s’ha convertit en una part important de la meva vida. Amb la dansa, 
com amb el dibuix, exploro paisatges artístics i creatius, jugo, medito, somio… El meu cor 
batega més fort quan ballo, quan estic descalça i sento la terra sota els peus.
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