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La mare se’n va de viatge. Dins la maleta hi posa les mitges,
els llibres i també el vestit de ratlles. No podem anar amb ella.

■ Temàtica: l’absència de la mare a la llar per

motius laborals.
■ Edat recomanada: a partir de 5 anys.
■ Aspectes destacables: maternitat, vida laboral i

familiar, corresponsabilitat; família, llar;
criança, infància, educació; de l’autora de
“Mare” (VI Premi Internacional Compostela
per a Àlbums Il·lustrats).

El pare i jo ens quedarem a casa…

Mariana Ruiz Johnson
Després de l’èxit de “Mare” (VI Premi Internacional Compostela
per a Àlbums Il·lustrats), Mariana Ruiz Johnson ens presenta
en aquest nou àlbum l’experiència d’una mare que,
per motius de feina, ha de marxar de casa durant un temps.
“La mare se’n va de viatge” comprèn tot el procés:
la preparació de l’equipatge, el comiat a l’aeroport, els canvis
de la rutina domèstica, la comunicació a distància gràcies
a les noves tecnologies i la tornada a casa de la mare.
A través d’un relat senzill en primera persona, assistim
a l’evolució en les emocions del fill petit, que passa primer
per enyorar la presència, la veu i fins i tot l’aroma de la mare,
a descobrir després el dia a dia en companyia del pare.
Els personatges d’aquesta història són animals humanitzats
que es mouen en escenaris pròxims als lectors, i estan
representats amb tonalitats cromàtiques suaus i càlides.
Més enllà del text, les il·lustracions també permeten apreciar
els sentiments dels membres de la família, i veure com passen
de la preocupació i la inseguretat inicial, a la normalitat,
que finalment ofereix una vivència enriquidora per a tothom.
En suma, un àlbum amb el qual moltes famílies se sentiran
identificades, gràcies a l’empatia dels seus protagonistes.
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(Buenos Aires, 1984)
Ha estudiat Arts Visuals a l'Instituto Universitario
Nacional de Arte, de Buenos Aires. Es va formar a
l'escola Sótano Blanco amb l'il·lustrador colombià José
Sanabria i ha assistit a workshops d'il·lustració per
Europa. Imparteix classes de processos creatius a
Sótano Blanco i altres seminaris de tècniques en
aquesta mateixa acadèmia. A banda del VI Premi
Internacional Compostela per a álbum il·lustrat 2013
per “Mare” (KALANDRAKA), el 2009 va ser finalista
del Premi A la Orilla del Viento de Fondo de Cultura
Económica i el 2015 va guanyar el Silent Book
Contest. Ha publicat diversos llibres amb editorials
llatinoamericanes, europees i asiàtiques.
http://marianarj.blogspot.com

