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UNA MASIA

   Arguments de venda

• Un llibre de poemes en vers lliure, records d’infantesa de l’autor en una masia 
del Montseny, juntament amb els germans, pares, cosins i tiets.

• Petits episodis que donen nom i protagonisme als animals, al mateix temps que 
ensenyen moltes particularitats de la fauna, la flora i la vida al camp. 

• Il·lustracions que combinen un estil científic, ple de detalls a grafit, amb un estil 
lliure en aquarel·la, ple de color i expressivitat.

• Quart títol de la col·lecció AKIPOETA, amb enquadernació a fil vist i paper amb 
textura, que dona un aspecte més artesanal al llibre i respon a criteris d’ecoedició.
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Una masia.
Gallines, aranyes,
mussols, garses, oques…
I dues gosses.
I set cosins
que construeixen dies i nius.
Que coven ous.
Que juguen, experimenten,
observen, descobreixen,
desperten al món,
es deixen sorprendre.

Alex Nogués
Vaig néixer a Barcelona el 1976 (buf!). Al cap de divuit anys vaig estudiar Geologia, atret pel llen-
guatge de les roques. Desxifrar-lo és desenredar la història de la Terra i de la vida. Em vaig especia-
litzar primer en paleontologia i després en aigües subterrànies.
     Com he acabat sent escriptor? Hi ha documents que testifiquen que ja escrivia algunes lletres 
amb cinc anys, com la majoria de gent. Des de sempre vaig voler convertir les meves idees en llibres, 
còmics i revistes.
     Ara visc a la Bisbal d’Empordà, a vint minuts del mar, envoltat del que més m’estimo. Allà, al 
nostre petit pati, als boscos, als prats i a la vora del mar, observo, somio i escric.

Alba Azaola
Vaig néixer en una família tan gran i acollidora com una masia. De petita, copiava les il·lustracions 
d’animals de Beatrix Potter. Però sempre m’ha costat molt concentrar-me en una sola cosa. Així 
que, mentre creixia, a més de llegir i pintar, vaig dedicar-me a jugar amb el meu germà, a viatjar i a 
viure aventures amb gent genial. Vaig viure en diferents llocs (preferentment a prop del mar), vaig 
estudiar Biologia i Oceanografia, fins i tot vaig fer un documental.
     Ara visc a la Garrotxa. Vaig tornar a estudiar, aquesta vegada Il·lustració i Il·lustració Científica, i 
vaig descobrir amb alegria que per ser Il·lustradora no fa falta concentrar-me en una sola cosa, sinó 
que necessito viure moltes aventures, estimar molta gent i sortir sovint al bosc a buscar puputs.
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