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Bocabava
Text de Tina Vallès
Il·lustracions de Gabriel Salvadó

Un nen sense sort, aquest és en Bocabava. Té un ull distret i l’altre sorprès, i tot el dia ensopega i col·lecciona 
nyanyos perquè no mira on ha de mirar. Sempre té un pam de boca oberta i el coll de la samarreta xop pel 
regalim de saliva que li cau.
     Un peix sense color, aquest és en Secalló. Viu a la parada de peixos de la fira ambulant de la comarca. 
Mentre que els altres peixos troben amo de seguida, ell envelleix en una peixera escarransida i arraconada.
     Un dia la fira ambulant s’instal·la al carrer d’en Bocabava... i res no tornarà a ser com abans.

tina vallès
Vaig néixer a Barcelona l’any 1976. Des que vaig aprendre a escriure no he deixat d’explicar històries, 
primer als pares i als amics, després als lectors i, des del 2009, també, i sobretot, a les meves dues 
filles, l’Alba i la Mar. He publicat els reculls de contes per a adults L’aeroplà del Raval (2006, tria 
de textos del blog homònim), Un altre got d’absenta (2012) i El parèntesi més llarg (2013, Premi 
Mercè Rodoreda de contes i narracions), i la novel·la Maic (2011). I per al públic més petit i exi-
gent, he escrit El caganer més divertit del Nadal (2011), Petita història del Palau Güell (2011) i Totes 
les pors (2016). A més d’escriptora, també sóc traductora i correctora.

www.tinavalles.cat

gabriel salvadó
Vaig néixer el 1966 i sempre he viscut al costat del riu i els horts, a tocar de Barcelona. No tinc estu-
dis ni títols, només el de patró de veler. El meu avi arreglava bicicletes, però per fer diners treballava 
en una fàbrica. El meu pare cuida un hort, però també treballava en una fàbrica per un sou. A mi no 
m’agraden les fàbriques, i sóc pobre. Però m’estimo més caminar pel riu, els gats, la cervesa del vespre, 
la llum del sol o navegar a vela. De vegades estic desanimat i de vegades estic content, i accepto totes 
dues coses perquè són part de la vida, i a mi la vida m’agrada molt. Sóc un explicador, i tot això és el 
que explico dibuixant i escrivint.

www.gabrielsalvado.com

arguments de venda
—Aquest llibre parteix de l’amistat entre un nen i un peix una mica diferents de la resta
—Tina Vallès, per mitjà d’un estil molt descriptiu, que no ho diu tot ni jutja ningú, ens porta a 
pensar en les diferències, els defectes físics i el bullying, tan present a les nostres escoles
—Les il·lustracions de Gabriel Salvadó constitueixen una mena de caricatures respectuoses que 
alleugen la càrrega dramàtica del conte
—A la «Guia de lectura» l’autora explica el naixement dels personatges i de la trama, i tot seguit 
proposa una sèrie de jocs lingüístics i de situacions per repensar la vida
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