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Els llibres silents, els llibres sense mots, perduraran perquè
fan servir un llenguatge universal i permeten una extraordinària
obertura al «coneixement». Per aquesta raó, adults i infants
de qualsevol idioma o cultura troben en ells un lloc comú,
en el qual s’hi poden reconèixer, malgrat la seva diversitat.
[Patrizia Zerbi, Carthusia Edizioni]

■ Temàtica: l’hora del conte, els somnis, la nit.
■ Edat recomanada: prelectors i primers

lectors.
■ Aspectes destacables: llibre silent, sense mots;

L’hora del conte, aquest moment màgic, essencial, entre mares
i pares amb els infants poc abans d’anar a dormir, és el punt
de partida d’aquest llibre visual amb el qual Mariana Ruiz Johnson
va guanyar el Silent Book Contest 2015, dos anys després
del Premi Internacional Compostela per a Àlbum Il·lustrat.
Les paraules estan absents en aquesta obra on les imatges
assumeixen tota la càrrega narrativa i emotiva, i transporten
els lectors des de l’habitació fins a l’exterior de la casa, del barri
i més enllà de la ciutat. Perquè el poder d’un llibre, d’una història,
va més enllà del món dels somnis i la fantasia.
Així, podem viatjar a través de cada pàgina, i ser partícips
de com transcorre la vida en altres llars i de com avança la nit
als carrers, tot descobrint els nombrosos detalls que ofereix l’autora,
tan característics del seu estil: animals humanitzats, la música
i les celebracions, el cel estelat, la vegetació exuberant…
Destaquen l’alegria dels colors, les trames i les textures
que reforcen la calidesa de cada escena, preciosa i sorprenent.
«Mientras tú duermes» va guanyar la segona edició del certamen,
organitzat per Carthusia Edizioni en col·laboració amb el municipi
de Mulazzo i l’associació Montereggio Paese dei Librai,
més l’adhesió de l’IBBY Itàlia, la Fira del Llibre de Bolonya,
el Saló del Llibre de Torí, i el Centre del Llibre i la Lectura.
Es tracta d’un projecte cultural i editorial audaç per a equiparar
la paraula escrita amb la il·lustració, “un llenguatge complet,
immediat i atractiu, amb capacitat de narrar”, afirmen
des de Carthusia, que també valoren els llibres silents
com una “oportunitat de creixement” en termes de diversitat,
tolerància i respecte.
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Premi Silent Book Contest 2015; llibres i
lectura, família, comunitat; somnis i fantasia;
altres obres de l’autora en KALANDRAKA:
«Mare» (VI Premi Internacional Compostela),
«La mare se’n va de viatge», «Enfilant el caminet».
■ Avançament del llibre:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/mien
tras-tu-duermes-c

Mariana Ruiz Johnson
(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. A banda del VI Premi Internacional
Compostela per a àlbum 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.
https://marianaruizjohnson.wordpress.com

