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El camí

Si et pregunten què és primer,
el peu o el camí,
pensa-hi un segon, només un instant,
i digues després: les petjades dels altres.
I si et pregunten
què és primer, caminar o caure,
respon, sens dubte, que caure.
Primer plorem i després riem.
Si mai et pregunten què és més valuós per a tu,
el que tens a prop o el que està més lluny,
atura’t abans de respondre...
Es tracta d’un poema filosòfic sobre la vida i l’art de caminar.
Mario Satz, escriptor argentí resident a Catalunya des del 1978, ha
publicat més d’una trentena de llibres i els últims anys s’ha dedicat
especialment a la literatura infantil i juvenil.
Yara Kono és una il·lustradora portuguesa que pertany a l’equip
editorial de Planeta Tangerina (Lisboa); ha estat premiada internacionalment i ha publicat a diferents països.
Les il·lustracions de colors forts i caire geomètric, naïf i juganer,
s’ajusten al text poètic i reflexiu, que també juga amb les paraules.
Cada doble pàgina constitueix una invitació al diàleg, al pensament i
a la capacitat filosòfica dels nens.

Mario Satz

Vaig néixer el 1944 en un poblet de la província de Buenos Aires, a l’Argentina. Fins
als cinc anys vaig viure en una casa amb uns quants gossos, amb olor de camp i de
pluja, on el meu pare portava els animals que anava trobant: una o liba ferida, una
guineu petita, una gallina negra que parlava de nit o una tortuga enorme. El meu pare
s’inventava una histo ria sobre cadascuna d’aquestes criatures per fer-nos dormir als
tres fills.
Jo, el germa gran, vaig escriure durant anys llibres per a adults, pero quan vaig
fer els seixanta em vaig adonar que hi havia un munt de relats que volia escriure
per a nens i adolescents. En primer lloc, per homenatjar els meus pares; i, en segon
lloc, perque jo mateix em trobava més a prop de la meva infancia que quan era jove,
sinó que ara en el camí de retorn. He publicat una trentena de llibres i encara espero
escriure’n algun més.

Yara Kono

Vaig néixer a São Paulo el 1972.
Camino des que em conec (la meva mare diu que vaig ser precoç a l’hora de fer les
primeres passes... i jo me la crec).
M’agrada caminar a la ciutat, pels carrers i carrerons, enmig de la natura, sola o
amb els amics, en trajectes llargs o curts, amb pujades i baixades... I m’encanta descobrir nous camins.
A la vida, he acabat per triar sempre els camins menys lineals. Vaig ser auxiliar de
dentista i farmacèutica-bioquímica, i ara soc dissenyadora i il·lustradora.
Visc a Portugal i des del 2004 pertanyo a l’equip de l’editorial Planeta Tangerina.
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