Laia de Ahumada
Mariner de terra endins
Il·lustracions de Gemma Capdevila

És el primer estiu d’en Jan a la muntanya, sol amb l’àvia. Fins
ara s’havia passat la vida viatjant en un veler amb els pares.
Haurà de descobrir els secrets de la terra, tal com coneix els
del mar. En el seu quadern de bitàcola anirà anotant aquests
descobriments i, sense gairebé adonar-se’n, deixarà enrere la
infància per entrar de ple a l’edat de les decisions.
ARGUMENTS DE VENDA

• Un relat breu i profund inspirat en una història real.
• L’alternança entre els diàlegs, les descripcions i les anotacions en un
diari personal permet copsar els sentiments més amagats d’en Jan.
• Un acostament a la vida a l’alta muntanya que ens desvela secrets de
la natura i alguns costums i rituals estiuencs.
• Un llibre il·lustrat amb aquarel·les poètiques i detallistes a pàgina
sencera.
• Temes: la natura, els canvis, l’adolescència, la família, els estils de vida.
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Vaig néixer a Barcelona l’any 1957. La meva
infantesa porta l’empremta dels llargs estius
passats al Pirineu, amb molts camps per córrer, i a Tarragona, vora la mar. En tots dos llocs
vaig experimentar el silenci i la llibertat, que
sempre m’han acompanyat.
Soc de tarannà inquiet i he fet moltes coses al llarg de la vida: escriure, sobretot, però
també doctorar-me en filologia catalana, fer
classes, investigar i cofundar el Centre Obert
Heura per a persones sense llar i l’associació
Terra Franca. He promogut iniciatives i projectes que tenen relació amb la millora de la vida
de les persones, capficada a deixar el món una
mica millor de com l’he trobat.
I soc mare de dos fills, que han estat els dos
millors llibres que he donat a llum. El que he
escrit en aquest conte és el que els explicava
quan eren petits; no ho feia amb les mateixes
paraules, però sí amb el mateix objectiu: convidar-los a experimentar el misteri de la vida.

GEMMA CAPDEVILA

Vaig néixer a Barcelona l’hivern de 1988 i, des
de llavors, he perseguit la primavera, el blau del
mar, els sons del vent i la quietud de les muntanyes.
Sóc il·lustradora, tinc clar que ho vull ser
des dels dotze anys. He après gran part del que
sé a l’Escola Llotja i a Eina. També he estudiat
belles arts.
Visc al peu del Montseny i faig tallers a nens
i nenes, dels quals surt bona part de la meva
inspiració. Surto pels camins de vora casa
meva corrent, caminant o, a vegades, volant,
per cercar els secrets de la nit i imaginar-me
el que passa al bosc quan no hi ha ningú per
veure-ho. M’enamora buscar respostes, trobar
preguntes i desplegar-les sobre el paper.

