Joan Negrescolor
Vaig néixer el 1978 a Barcelona.
Vaig estudiar il·lustració a l’Escola
Massana i, després d’un període
combinant l’activisme social
amb els primers encàrrecs, em
vaig establir com a il·lustrador
professional per a publicitat,
premsa, llibres infantils i fins i tot
joguines. Ara sóc pare, visc dels
meus dibuixos i col·laboro amb
projectes comunitaris aportant el
meu granet de sorra.

L’Enriqueta era una marieta ben
normal que vivia en un jardí ple
de plantes i flors. I què tenen les
marietes ben normals? Doncs una closca
vermella i lluent amb cinc taques negres
i molt ben repartides que són l’orgull de
la seva espècie. Però vet aquí que un dia
en llevar-se l’Enriqueta va veure tota estranyada que les taques li havien volat.
Les hi havien robat? Se li havien descolorit? Només podia fer una cosa: anar a la
recerca de les taques perdudes.
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Vaig néixer el 1976 a Barcelona
i vaig créixer en una casa amb
jardí a la comarca del Maresme.
Un jardí ple de marietes,
formigues, cargols, pardals,
aranyes, papallones i fins i tot
alguna eruga. Hi vaig passar
moltes hores jugant amb la meva
germana, recollint les fulles del
desmai, ajaguda a l’herba amb
un llibre o una llibreta. Però tot
i que al Maresme hi bufa força
el vent, no vaig veure mai cap
marieta sense taques. Potser per
això me l’he volguda inventar jo.
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D

esprés d’una nit molt ventosa al jar-

dí, la marieta Enriqueta es lleva i se sent estranya. A poc a poc s’acosta a un toll, s’hi veu
reflectida i crida:
–I les meves cinc taques?
La marieta Enriqueta decideix sortir a buscar-les, no poden ser gaire lluny.

Primer es troba la formigota Carlota, que està
fent una pila de molles de pa. I què hi té, al
costat de la pila?
Una taca!

–Què fas amb la meva taca, Carlota?
–No és cap taca, és el meu cau secret. L’he
trobat aquest matí mentre buscava molles.
Serà el meu rebost per a l’hivern.

La marieta Enriqueta li fa entendre que no
és cap cau, que només és una taca, i quan la
formigota Carlota se n’adona, es desespera:
–I ara què faré?
–Jo t’ajudaré a fer un cau –diu la marieta
Enriqueta mentre es col·loca la primera taca
a la closca.

