Les autores Soledad Romero Mariño i Mariona Cabassa.

entrevista

«Els nens i nenes són els
grans filòsofs de la societat.»
Les autores del
premiat i original
Infinit presenten
el segon llibre de la
col·lecció sobre els
cicles màgics de
l’Univers: Contraris.

Com explicaríeu Contraris, el vostre nou llibre?
(S. R.) Contraris explica que tot el que existeix a
l’Univers té un contrari: si existeix la bellesa és
perquè també existeix la lletjor. Però, a més a més,
aquests contraris s’estan barrejant tota l’estona.
És per aquesta raó que el món se’ns presenta
multicolor i divers.
Mariona, com vas arribar fins a la il·lustració infantil?
Vaig estudiar il·lustració a l’Escola Massana de
Barcelona, i després vaig fer un postgrau a França.

«La poesia és un mitjà senzill i emocionant
de connectar de seguida amb les persones.»

En tornar d’allà, per una barreja de ganes,
constància i sort, vaig començar a treballar
per a algunes editorials que em van donar
l’oportunitat de publicar els meus primers
àlbums.
Com va sorgir la idea d’Infinit, el vostre
primer llibre d’aquesta col·lecció?
(S. R.) Des de petita que m’han fascinat les
infografies de cicles de la natura dels llibres
de ciència. Només vaig haver de recuperar
aquests interessos infantils i el meu esperit
filosòfic-poètic, que havia estat adormit
durant molt temps.
La col·lecció transita per territoris poc
freqüentats als llibres infantils, com la
reflexió, la poesia o les cites literàries…
(S. R.) Els nens i nenes estan
supercapacitats per a la reflexió. De fet,
la necessiten i la cerquen. Són els grans
filòsofs de la societat, tota l’estona es fan
les «grans preguntes de la vida». D’altra
banda, la poesia és un mitjà senzill i
emocionant de connectar de seguida amb
les persones. Dos simples versos poden
arribar molt més lluny que un llarg paràgraf
amb molt contingut.
Us han donat el Premio Kirico 2020 al
Millor Llibre Infantil i Juvenil per Infinit…
(M. C.) Els premis, a més de ser un
reconeixement al llibre en particular,
a la seva qualitat com a obra, són un
reconeixement a la feina de les autores i
autors. En general, la nostra professió és
bastant solitària, no tenim gaires ocasions
de conèixer la reacció del lector ni dels
llibreters... El premi et regala això!

Coberta dels llibres Contraris (2021)
i Infinit (2020).

Mariona, t’ha costat el mateix il·lustrar les
pàgines dedicades a elements naturals que
els conceptes abstractes?
Tots dos em fascinen i mai sento dificultat
a l’hora d’abordar-los. La natura i el que
no és visible (l’abstracte, el poètic, les
emocions i tantes coses més) són camps
d’exploració infinita… Em fan més sensació
de llibertat que altres temes. El fet que
s’abordin d’una forma no narrativa facilita
molt la meva feina.
Què us agradaria que passés pel cap dels
nens i nenes en llegir Contraris?
(S. R.) Ens agradaria que els despertés
alguns dels sentits; que els inspirés; que
els ajudés a comprendre millor l’entorn.
O, simplement, que el gaudissin.
Amb què més ens sorprendreu després
dels contraris de l’Univers?
(S. R.) Seguim amb les forces o lleis que
mouen l’Univers: la causa i l’efecte. Tot el
que existeix és la conseqüència d’alguna
cosa i, a la vegada, serà la causa d’alguna
cosa nova…
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