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El llibre

L’autor. Josep Lorman

L’il·lustrador. Isaac Bosch

Vaig néixer a Manresa el 24 de març del 1973. A diferència del que us
pugueu pensar, però, no duia pas cap llapis sota el braç. Així que quan els
oncles, els veïns i les àvies demanaven allò de: «I tu què vols ser quan siguis
gran?», i tothom saltava dient que metge, bomber i veterinari, jo no sabia
mai què contestar.
Durant un temps vaig estar convençut que el millor seria dedicar-se a la màgia: d’aquesta manera
podria fer realitat tots els meus somnis. Però llavors algú em va dir que la màgia sempre té truc...
Així que només em va quedar una sortida.
Només els dibuixants poden fer realitat els seus somnis, i una cosa encara millor: poden fer que els
seus dibuixos formin part dels somnis dels altres!
I des d’aquell moment que m’he dedicat a donar forma sobre el paper a les imatges que em vénen
al cap, acompanyat de l’Annabel Sardans, que dóna color a tot el que jo embruto. Junts també
escrivim contes per a nens, guions de còmic i històries per a grans.
I ara, a la nostra manera, també en som una mica, de mags!
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Sóc de Barcelona i he de reconèixer que quan tenia la vostra edat no
era un estudiant gaire entusiasta. Això sí, m’agradava llegir i llegia
molt, tant que m’oblidava de les lliçons i em queien males notes com
cauen les volves de neu a l’hivern als Pirineus. Un dia el meu pare,
empipat, em va agafar tots els llibres –menys els de l’escola, és clar–
i me’ls va llençar. Aquell dia vaig plorar amargament. Però, aleshores,
vaig començar a inventar les meves pròpies històries i les vivia amb els
ulls clavats en les pàgines del llibre d’aritmètica o de gramàtica.
No se’n va sortir, el meu pare. No va aconseguir mai que deixés d’imaginar. Vaig millorar en els
estudis, això sí. Tampoc era qüestió de mortificar-lo. Fins i tot vaig descobrir que hi havia matèries
que m’agradaven, com la geografia, la història o les ciències naturals, que, a la seva manera, són
matèries que també expliquen històries: la de la terra, la de la humanitat, la de la vida. Però de tot,
de tot, el que continua agradant-me més és llegir bones narracions i mirar d’escriure’n de tan bones
com les que més m’agraden de totes les que llegeixo.
L’Editorial Cruïlla ha publicat algunes de les meves novel·les: a la col·lecció El Vaixell de Vapor, El
Vampir, Gork i Bemba, polissons i El cofre del negrer; i a la col·lecció Gran Angular, Ebre avall i
L’aventura de Saïd. Aquesta última ha estat portada al cinema.



1 Recollir les respostes de l’activitat 10 del tercer bloc i, amb l’ajuda d’un globus terraqüi,
fer dos itineraris que passin pels països que hagin triat més nens i nenes.

2 Buscar més informació sobre els cetacis i el seu món i fer un treball sobre la fauna marina.

3 Establir un debat sobre si és convenient que dos nens es passin tant de temps sense anar
a l’escola, encara que la mare els faci classe.

4 Elaborar un mural informatiu sobre la manera com es pot contribuir a mantenir un eco-
sistema marí en equilibri i a preservar el Mediterrani de la contaminació i la brutícia.

5 Reproduir diferents animals marins amb material reciclat i crear un mural marí que repre-

senti el seu hàbitat.

6 Visitar el Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) a Premià de Mar; veure quines
espècies tenen, preguntar per quin motiu hi són i valorar la feina que fa la gent que hi
treballa.

Altres suggeriments




