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JUGUEM A AMAGAR-NOS

   Arguments de venda

• Un llibre sense paraules per a la primera infància, que mostra 
com només amb imatges també es pot narrar una història.

• Un conte que té lloc a la natura, amb nens i nenes jugant en 
llibertat i sense la intervenció dels adults.

• Il·lustracions fetes amb llapis de colors, molt narratives i 
plenes d’ingenuïtat i de detalls, que permeten acompanyar 
l’aventura dels 7 amics i alhora fixar-se en els diferents ani-
mals i paisatges que van apareixent.

• Un llibre imprès a Barcelona (i no a la Xina, com s’acostuma 
a fer amb aquest format), amb paper de gran qualitat i cer-
tificat ecològic, enquadernació a l’holandesa (llom de tela i 
plafons) i coberta serigrafiada sobre el cartró, perquè tot el 
procés sigui més artesanal, redueixi la petjada de carboni i 
contribueixi a un món més sostenible.
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Vaig néixer a Castelló el 1978. Vaig estudiar disseny i més tard 
il·lustració per a poder donar forma a totes les històries que se 
m’ocorren, i que vaig apuntant acuradament en l’última pàgina 
d’una llibreta que sempre porto damunt.
     Si hi ha alguna cosa que m’apassiona igual que dibuixar és 
viatjar. Llavors, omplo aquest quadern de dibuixos i gargots, de 
gammes de colors i paraules que descriuen dia a dia el viatge. 
Així puc recordar-lo per sempre.
     Quan estic molt cansada de viatjar o dibuixar, acudeixo a la 
natura, i connecto als arbres, a les pedres o les ones aquest fil 
invisible que ens uneix amb l’essencial. Llavors apareixen nous 
paisatges, per dins i per fora, que m’inspiren per a tornar a aga-
far els llapis.
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SILENT BOOKUn llibre sense paraules

Un llibre sense paraules.

Un joc conegut.

Set amics al bosc.

Mil racons per explorar.

Mentrestant, es fa de nit.

Hi ha un nen que no apareix.

Una petita aventura amb final feliç.
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