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O meu avô pirata
Todos os domingos o avô contava histórias aos 
netos, sentados no banco do parque que havia ao 
lado de casa. Histórias de piratas ou recordações da 
infância, descobertas ora com a ajuda da imaginação 
ora nas profundidades da memória. Até que, um 
dia, levaram o avô para o hospital e tudo mudou.

Trata-se de um conto realista e imensamente humano sobre a re-
lação entre os avós e os netos.
 O texto parte da experiência pessoal da autora, Laia Massons, 
mas o que relata é capaz de gerar facilmente empatia nos leitores.
 Zuzanna Celej, ilustradora polaca residente na Catalunha e com 
uma vasta obra publicada, fez uma interpretação realista e ao mes-
mo tempo simbólica e cenográfica deste conto, recorrendo principal-
mente à collage.
 No Guia de leitura abre-se uma reflexão sobre a resiliência, a ex-
pressão dos sentimentos negativos e a velhice, e também sobre o 
papel da imaginação e da memória para a criação de histórias. 

Laia Massons
Sempre deixei que a minha imaginação voasse. Já de pequena gostava de inventar 
imensas histórias, de as escrever e guardar dentro das minhas caixas de tesouros.
 Mas também gostava que me contassem histórias. O meu avô, enquanto passeá-
vamos, presenteava-me sempre com alguma das suas recordações de quando era 
pequeno.
 Ler permitia-me — e permite-me — dar asas à imaginação. Por isso, quando me per-
guntaram se queria trabalhar como livreira de livros infantis, não pensei duas vezes.
 E assim, rodeada de livros fantásticos, comecei a deixar que a minha imaginação le-
vantasse voo ainda com mais força, para escrever contos como o que tens nas mãos.
 Este álbum é muito especial para mim porque, à medida que o ia tecendo, no 
meu interior ia também crescendo a história mais maravilhosa que me aconteceu na 
vida: ser mãe.
 
Zuzanna Celej
Nasci no outono — a minha estação do ano preferida — em Łódź, uma grande cidade 
da Polónia. Quando tinha 6 anos, os meus pais levaram-me para Barcelona e ficámos 
lá a viver.
 De pequena era inventora. Gostava de construir objetos, alguns utéis e outros 
nem por isso. Passava horas e horas a modelar, recortar e a criar maquetes, robôs, 
autómatos, pequenos teatros...
 Estudei Belas-Artes e acabei por me tornar fotógrafa. Mas, em pouco tempo, vi 
que aquilo não me convencia. Eu queria criar mundos imaginários, para lá da reali-
dade que conhecemos. Decidi que para conseguir esse feito precisava de estudar um 
bocadinho mais e fui aprender ilustração na Escola Superior de Design e Arte Llotja, 
de Barcelona.
 Com o lápis e os pincéis posso fazer aparecer sobre o papel tudo aquilo que imag-
ino e todos aqueles lugares que vejo com os olhos fechados.
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