Si un dia t'endossen l'abric vermell
més horrorós que et puguis imaginar, pensa-t'ho dues vegades abans
de treure-te'l de sobre, perquè de vegades
les coses, un cop perdudes, es tornen meravelloses, o fins i tot màgiques. I aleshores
ja és massa tard.
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Mercè Canals, badalonina de
naixement, i barcelonina d’adopció,
es dedica a dibuixar des de ben
petita. Com que no va poder ser
ni gimnasta ni balladora de tango,
va pensar que il·lustrar llibres per a
nens i no tan nens, seria una bona
opció per treballar feliç i sentir-se
realitzada. I, vaja si se’n sent, de feliç!
No ha parat d’omplir de color
i de vida les més variades històries
que li han encarregat un munt
d’editorials.
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HUMOR + VIDA QUOTIDIANA

Teresa Blanch

xafogós agost de l’any 1969 en una
clínica de Barcelona. Vaig aprendre
a llegir molt aviat perquè pensava
que no em podia perdre tot allò que
explicaven els còmics i els contes,
però sobretot, perquè volia saber què
deien les cartes que m’enviava mes
rere mes la meva tieta des del Japó!
Un dia, a l’escola, vaig presentar un
conte inventat a un concurs literari
i va agradar tant als meus companys
que la revista del centre el va
publicar. A partir d’aquell dia vaig
decidir continuar escrivint històries.»

Teresa Blanch
text

Mercè Canals
il·lustracions

No em dic Caputxeta!

Teresa Blanch «Vaig néixer un
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an bon punt va començar el fred, els

pares van guardar la roba d’estiu i van treure la d’abric dels armaris. L’Andreu sabia que
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l’hivern havia arribat.
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Els pares van dir a la Berta que s’emprovés
la roba d’hivern. Com que la Berta era més
gran que l’Andreu, sempre era la primera en
tot.
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