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A L’ALTRE COSTAT

Avui en Juan José no pot fer res perquè el cable de la tirolina
s’ha trencat, el cable on s’enfila cada dia per anar a l’escola,
a l’altre costat del riu, des que una crescuda es va endur
el pont.
En Juan José tanca els ulls, però segueix despert, perquè
vol somiar, i és que ha après a somiar despert, perquè
despert un sap el que somia, un pot somiar el que vol i
no pas el que volen els somnis, o la por, o les nits en vetlla.

Arguments de venda
• Inspirat en una història real de Veneçuela, aquest àlbum ens convida a reflexionar sobre la riquesa i la pobresa, la burla i la superació, la capacitat de somiar despert i de celebrar.

• El text, de l’escriptora i poeta veneçuelana Cristina Falcón Maldonado, és d’una gran expressivitat i s’han mantingut expressions autòctones que accentuen l’oralitat.

• Les il·lustracions de Mariona Cabassa, de colors exuberants,
recreen la fauna i la flora d’aquesta regió dels Andes.

Cristina Falcón Maldonado

Com aquells ocells que no em canso d’admirar, vaig emigrar quan era
molt jove i he viscut en diferents països, ciutats i cases, des de Trujillo,
a la meva Veneçuela natal, fins a Bolonya, a Itàlia, i més tard Motril,
Calahonda, Eivissa i ara Conca, a Espanya.
Abans d’aprendre a llegir, vaig aprendre poemes de memòria gràcies a la meva àvia, que em va obrir el camí per viure envoltada de paraules, jugar amb elles i reinventar-les. Des de ben petita, m’encanten els
llibres; llegir-los i rellegir-los. Cada llibre em continua explicant coses
diferents en cada nova lectura. També m’encanta viatjar, i a tot arreu
porto les meves llibretes, ja que visc escrivint, imaginant, pensant, observant la natura, les persones, el que gairebé no es veu.
Escric per explicar històries a les quals vull donar veu i transcriure
realitats que em commouen i que admiro en la seva immensa dignitat,
com la d’aquesta història i la de tots els que viuen «a l’altre costat».

Mariona Cabassa

Vaig néixer l’any 1977 a Barcelona, ciutat on visc i treballo actualment.
Vaig estudiar Il·lustració a l’Escola Massana i després vaig realitzar un
postgrau a l’École Supérieure des Arts Décoratifs d’Estrasburg.
He il·lustrat més de 80 àlbums, que han estat publicats en diverses
llengües, i alguns, fins i tot, han estat premiats. També he il·lustrat incomptables llibres de text, jocs, puzles, vinils, cartells, etiquetes i molts
altres productes artístics.
Pinto, dono classes d’Il·lustració en algunes escoles d’art de Barcelona, dirigeixo els meus propis tallers de creativitat per a dones, cuso
grans peces de roba, faig milions de fotos constantment, fa alguns anys
que vaig començar a tatuar i hi ha encara un munt de coses que m’agradaria provar algun dia.
Em fascinen el color i la llum més que no pas la forma, i aquests
dos aspectes es reflecteixen en qualsevol de les ramificacions que el
meu treball ha anat prenent al llarg dels anys.
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