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El gat Guim estava jugant a la seva habitació.
De sobte va sentir un soroll estrany: Fiiiuuu fiiiuuu...
Es va espantar molt i se’n va anar corrent.
Aquest àlbum tracta un tema interessant i habitual en els infants:
la por. En Guim és incapaç de quedar-se tot sol jugant
perquè li aterren els sorolls estranys: l'aire que entra
per la finestra, la rentadora, l'ascensor, la cisterna que goteja...
Qualsevol soroll aliè es converteix -en la seva imaginacióen un monstre que vol atacar-lo i corre doncs a buscar la protecció
de la seva mare. Mama Gata és l'única que li dóna seguretat
i comprovarem que, també és l'única capaç de dissipar
els seus temors. Acabarà sent ella qui s'alarmi amb els sorolls
que prèviament havien atemorit en Guim. I serà ell qui l'ajudarà
a perdre la por, agafant-la de la mà i donant-li una explicació
raonable a cada soroll.
Mama Gata és l'alter ego de Rocío Martínez, que explica

de “La història del Rainbow Warrior” i
il·lustradora de “A mares”; reconèixer i superar
situacions de temor; relacions familiars.

Rocío Martínez
(Madrid, 1966)
Llicenciada en Belles Arts (San Fernando, Madrid).
Des del 1990 es dedica professionalment a la
il·lustració de llibres infantils i juvenils per editorials de
diversos països. El 1999 va començar a publicar
també com a autora; alguns dels seus títols han estat
traduïts a diversos idiomes. Ha rebut el Premi A la
orilla del viento 2006 i el Premi Cabildo de Gran
Canaria 2010, entre d'altres. La seva obra ha estat
recomanada per la SEP de Mèxic, el Banco del Libro
de Venezuela i la selecció The White Ravens. Ha
participat en la Biennal d'Il·lustració de Bratislava i en
la Feria del Llibre Infantil de Bolonya.
http://www.rociomartinez.es
http://rociomartinezilustracion.blogspot.com.es

als lectors que la por es troba només a les ments de cadascú,
i que cal afrontar-la per vèncer-la.
Les il·lustracions, realitzades amb pastís, representen personatges
i espais plens de dolçor. El joc amb la perspectiva, dóna sensació
de què les habitacions de la casa són enormes, tal com els més
petits perceben la realitat immediata. Amb aquesta impressió
d'amplitud augmenten la intriga, la por i la soledat que envaeixen
a en Guim. Però els ambients no arriben a ser mai amenaçadors
ni tètrics; hi ha objectes -joguines, roba, llibres- que els hi recorden
que estan en un lloc segur: la seva llar.
L'autora fa un homenatge a Maurice Sendak i a “Allà on viuen
els monstres”, que apareix en el llibre. Les diferents mides
de la tipografia i la disposició dinàmica de les paraules
a cada pàgina aconsegueixen efectes visuals que enriqueixen
la narració i el missatge: recursos com ara les onomatopeies
o les frases grans en els moments de màxima tensió,
reforcen el potencial d'aquesta història.
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