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LA MÚSICA DE LES PARAULES
Per Margarita Engle

Quan llegim, al cap ens creixen les ales,
i quan escrivim, cantem amb els dits.
Els mots són tambors, flautes a la plana,
ocells cantors i elefants trompetistes,
rius que discorren, cascades que salten,
papallones volant com artistes.
Les paraules conviden a ballar,
amb ritmes, rimes i els batecs del cor,
repics de peülles i batecs d’ales,
amb rondalles antigues i modernes,
amb contes fantàstics o realistes.
Tant si t’estàs tranquil a casa teva
com si explores fronteres tot cercant
nous territoris i una llengua estranya,
els contes i els poemes et pertanyen.
Quan compartim els mots, les nostres veus
esdevenen música del futur,
pau, alegria i la companyonia
d’un càntic dedicat a l’esperança.

Roger Mello va néixer a Brasília el 1965. Guanyador el 2014 del premi
de l’IBBY Hans Christian Andersen, Roger Mello ha il·lustrat més de
cent títols, vint-i-cinc dels quals també escrits per ell. Ha rebut
nombrosos premis tant al Brasil com a l’estranger per la seva feina
com a il·lustrador i escriptor, entre els quals el reconeixement de
l’Acadèmia Brasilera de Lletres i la Unió d’Escriptors Brasilers; el
premi al Millor Llibre Internacional de l’Any, de la suïssa Fondation
Espace Enfants el 2002 pel seu llibre Meninos do Manque; el premi Internacional Chen Bochui
de Literatura Infantil com a Millor Autor Estranger a la Xina el 2014. A més a més, el 2018 seu
llibre You can’t be too careful! va ser nomenat per l’American Library Association Llibre d’Honor
de Mildred L. Batchelder.
En Roger ha celebrat exposicions individuals de la seva feina a la Xina, Colòmbia, França,
Alemanya, Itàlia, el Japó, Mèxic, el Perú, Rússia, Corea del Sud i Taiwan. Els seus dibuixos
també s’han pogut veure en nombroses mostres col·lectives, en fires del llibre internacionals i en
celebracions commemoratives arreu del món. Els seus llibres s’han publicat a l’Argentina,
Bèlgica, la Xina, Colòmbia, Dinamarca, França, l’Iran, el Japó, Mèxic, Països Baixos, Corea del
Sud, Suècia, Suïssa, Taiwan i els Estats Units, i s’han traduït a quinze idiomes.

Margarita Engle

Margarita Engle és una nord-americana d’origen cubà autora de
llibres de poesia com The surrender tree, Enchanted Air, Forest World
i Drum Dream Girl. Entre els nombrosos premis que ha rebut figuren
el premi Neustadt de Literatura Infantil 2019, el Pura Belpré 2011,
2012 i 2015, el premi d’honor Walter 2018, el premi Américas 2015, el
premi Jane Addams de Llibre Infantil i diversos International Latino
Book Awards. També ha estat distingida amb els premis Charlotte
Zolotow, PEN USA, Golden Kite, Green Earth, Lee Bennett Hopkins, Arnold Adolf Poetry i
Claudia Lewis.
Entre el 2017 i el 2019 la Margarita va exercir com a Poeta Llorejada dels Joves. Entre els seus
llibres més recents hi ha With a star in my hand, Dreams from many rivers i Dancing hands.
Alguns dels seus pròxims títols són Your Heart, My Sky i A Song of Frutas.

Traducció:
Mercè Ubach

La Margarita va néixer a Los Angeles, però manté una profunda relació d’afecte amb la terra
natal de la seva mare gràcies als estius que de petita va passar amb els parents de l’illa. Va
estudiar agronomia i botànica a més d’escriptura creativa, i actualment viu amb el seu marit al
centre de Califòrnia.

