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Bel Olid 
Vaig néixer a prop del mar i quan 
me n’allunyo el trobo a faltar.  
Des de molt petita m’encanta  
llegir i inventar-me històries,  
i de vegades tinc la sort que una 
il·lustradora amiga se les fa seves  
i les dibuixa... És meravellós quan 
un personatge que tenies al cap, 
de cop, té cara i mans i vida.  
Una altra cosa que em fascina  
és aprendre altres llengües,  
i em dedico a traduir al català  
i al castellà també les històries  
que altres escriuen en anglès, en 
francès, en italià... La meva vida 
està feta de lletres.

Mercè Canals
Jo també vaig néixer al costat del 
mar! A Badalona, un dia de maig 
de 1970. Mira que en fa de temps 
que omplo llibres de dibuixos,  
però quan els ha escrit algú que 
t’estimes… No hi ha color. La vam 
pensar un estiu, aquesta història,  
i mentre la Bel l’omplia de 
paraules, jo anava pensant en  
els cabells de l’Alana i el somriure 
de l’Alada. Mentre dibuixo, pico 
cacauets i prenc una llimonada.  
I de tant en tant aixeco el cap  
i miro per la finestra a veure si  
tinc sort i passa una cadernera.  
Ep, n’acabo de veure una!

L’Alana va néixer amb les ca-
mes tortes, i per poder córrer i 
saltar i ballar com la nena enjo-

gassada que és se les ha d’operar. Però per 
recuperar-se s’ha d’estar al llit molts dies 
seguits. Quin avorriment! Sort que el pare 
li troba la companya ideal: una caderne-
ra preciosa, petitona i espantada que ha 
caigut del niu. Nena i ocell somien juntes 
la llibertat, sense pensar que, quan arribi, 
potser s’hauran de separar.
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Perquè pogués córrer l’Alana, que va 

néixer amb les cames tortes, van caldre du-

es metgesses, cinc infermeres llestes, quatre 

hores d’operació i un pare molt preocupat 

recorrent el passadís, d’allà cap aquí, d’aquí 

cap allà, la distància, com a mínim, de París 

fins al Japó.
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Perquè pogués córrer l’Alana, que ja no tenia 

les cames tortes però encara havia de soldar 

l’os, van posar-li un guix blanquíssim dels 

turmells a la cintura.
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Que estrany, que per poder córrer hagués de 

quedar-se tan quieta setmanes i més setma-

nes, sense moure’s ni una mica, mirant-s’ho 

tot des del llit.
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Perquè no estigués trista l’Alana, el pare li duia 

contes, trencaclosques i xocolata.
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El pare li duia revistes, li duia ninots i peluixos.



15




