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argumentos de venda
· O autor, Alain Allard, foi discípulo de Gabrielle Roth (1941-2012), criadora dos 5 Rhythms nos anos 

setenta em Nova Iorque, uma prática dinâmica de movimento que ajuda a libertar o corpo orgânico 
e a potenciar a criatividade, a conexão com os ciclos da vida, a anulação do ego e a espiritualidade.

· Mariona Cabassa é aluna de Alain Allard e há nove anos que realiza a prática dos 5 Ritmos e cria 
cenografias para os ateliês de Alain por toda a Espanha.

· O livro nasceu da experiência conjunta do autor e da ilustradora, mas não fala diretamente de dança, 
antes nos remete ao tempo em que as pessoas ainda estavam conetadas e viviam em harmonia com 
a natureza; uma história de nómadas, tribos e dias de festa para celebrar que tudo flui, que tudo é 
energia em movimento, que tudo muda continuamente.

· O texto está escrito em prosa poética, e também as ilustrações são dinâmicas, divertidas, cheias de 
detalhes e de cores vivas, misturando aguarelas com lápis, pastel e collage.

· O «Guia de leitura» propõe jogos para explorar o movimento e a quietude, como por exemplo ca-
minhar por uma sala ou imitar animais unicamente com o corpo, inventar histórias em forma de 
dança e acrescentar-lhes sons e música.

O dia de Ir e Vir
Texto de Alain Allard
Ilustrações de Mariona Cabassa
Tradução de Inês Castel-Branco

al a in all ar d
Nasci em 1956 e cresci na Suíça francófona e na Inglaterra. Estudei filosofia e psicologia na 
Universidade de Oxford, antes de abandonar os estudos para viajar, trabalhar como pastor na 
Escócia e como aprendiz de carpinteiro na Holanda. Passei doze anos a trabalhar como constru-
tor e marceneiro enquanto vivia na França, na Nova Zelândia e na Inglaterra. Aos trinta anos 
formei-me como psicoterapeuta e comecei também a dar aulas de movimento um pouco por 
todo o mundo. Sou professor de 5Rhythms Global e codiretor da organização educativa Moves 
into Consciousness.
     Tenho cinco filhos já adultos e vivo no bosque no sudeste de Inglaterra com a minha mulher 
Sarah, o meu gato Albert e o meu cão Nelson. Adoro as montanhas, os bosques e os céus imensos.

mar iona cabassa
Nasci em 1977 em Barcelona, cidade onde trabalho e vivo com o meu marido e o meu filho 
Martín. Há mais de quinze anos que me dedico à ilustração e, ao longo deste tempo, publiquei 
mais de cinquenta livros para crianças e adultos. Também dou aulas e dirijo o meu próprio ateliê 
de ilustração e criatividade para mulheres.
     Há nove anos assisti pela primeira vez a um dos cursos que o Alain orienta e, desde então, a 
dança converteu-se numa parte importante da minha vida. Com a dança, tal como com o dese-
nho, exploro paisagens artísticas e criativas, brinco, medito, sonho… O meu coração bate mais 
forte quando danço, quando estou descalça e sinto a terra debaixo dos meus pés.
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