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LA MÚSICA DE LAS PALABRAS
Por Margarita Engle

Cuando leemos, a nuestras mentes les crecen alas.
Cuando escribimos, nuestros dedos cantan. 

Las palabras son percusiones y flautas en la página,
pájaros cantores que alzan el vuelo y elefantes trompeteros, 
ríos que fluyen, cascadas que caen
mariposas que revolotean
¡en lo alto del cielo!

Las palabras nos invitan a bailar —ritmos, 
rimas, latidos del corazón,
galopes, aleteos, cuentos nuevos y viejos,
fantasías y realidad. 

No importa si estás cómodo en casa
O cruzando fronteras hacia un nuevo país
y una lengua extraña, las historias y los poemas
te pertenecen.

Al compartir palabras, nuestras voces
se convierten en la música del futuro,
en paz, alegría y amistad,
en una melodía 
de esperanza.

Traducción:
Laia Martínez

Roger Mello
Roger Mello nació en Brasilia en 1965. Roger Mello, ganador del 
Premio Hans Christian Andersen IBBY 2014, ha ilustrado más de 100 
títulos, 25 de ellos también escritos por él. Ha recibido numerosos 
premios en Brasil y en el extranjero por su trabajo como ilustrador y 
escritor, entre ellos el reconocimiento de la Academia Brasileña de 
Letras y la Unión Brasileña de Escritores, el premio al Mejor Libro 
Internacional del Año de la Fundación Suiza Espace Enfants en 2002. 

por su libro Meninos do Manque, Premio Internacional Chen Bochui de Literatura Infantil como 
Mejor Autor Extranjero en China en 2014. Además, su libro You Can't Be Too Careful! fue uno de 
los ganadores del 2018 Mildred L.Batchelder Honor of the American Library Association.
Roger ha realizado exposiciones individuales de su trabajo en China, Colombia, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, México, Perú, Rusia, Corea del Sur y Taiwán. Ha participado en 
innumerables exposiciones compartidas, ferias internacionales del libro y celebraciones 
conmemorativas en todo el mundo. Sus libros se han publicado en Argentina, Bélgica, China, 
Colombia, Dinamarca, Francia, Irán, Japón, México, Países Bajos, Corea del Sur, Suecia, Suiza, 
Taiwán y Estados Unidos, y se han traducido a 15 idiomas.

Margarita Engle
Margarita Engle es una autora cubanoamericana de libros de poesía 
como The Surrender Tree, Enchanted Air, Forest World y Drum Dream 
Girl. Sus numerosos premios incluyen el Premio NSK Neustadt de 
Literatura Infantil 2019, los Premios de Honor Pure Belpré 2011, 2012 
y 2015, un Premio de Honor Walter en 2018, el Premio de las 
Américas 2015, un Premio al Libro Infantil Jane Addams y varios 
Premios Internacionales al Libro Latino. También ha sido galardonada 

con los premios Charlotte Zolotow, PEN USA, Golden Kite, Green Earth, Lee Bennet Hopkins, 
Arnold Adoff Poetry Award y Claudia Lewis Awards.
Margarita fue nombrada Poeta Laureada de los Jóvenes 2017-2019. Sus libros más recientes 
incluyen With a Star in My Hand, Dreams From Many Rivers y Dancing Hands. Pronto veremos 
los títulos Your Heart, My Sky y A Song of Fruits.
Margarita nació en Los Ángeles, pero siente un profundo apego a la tierra natal de su madre que 
desarrolló durante los veranos de su infancia que pasó con su familia en la isla. Estudió 
agronomía y botánica, además de escritura creativa. Ahora vive en el centro de California con 
su esposo.

LA MÚSICA DE LES PARAULES
Per Margarita Engle

Quan llegim, al cap ens creixen les ales,
i quan escrivim, cantem amb els dits.

Els mots són tambors, flautes a la plana,
ocells cantors i elefants trompetistes,
rius que discorren, cascades que salten,
papallones volant com artistes.

Les paraules conviden a ballar,
amb ritmes, rimes i els batecs del cor,
repics de peülles i batecs d’ales,
amb rondalles antigues i modernes,
amb contes fantàstics o realistes.

Tant si t’estàs tranquil a casa teva
com si explores fronteres tot cercant
nous territoris i una llengua estranya,
els contes i els poemes et pertanyen.

Quan compartim els mots, les nostres veus
esdevenen música del futur,
pau, alegria i la companyonia
d’un càntic dedicat a l’esperança.

Traducció:
Mercè Ubach

Roger Mello
Roger Mello va néixer a Brasília el 1965. Guanyador el 2014 del premi 
de l’IBBY Hans Christian Andersen, Roger Mello ha il·lustrat més de 
cent títols, vint-i-cinc dels quals també escrits per ell. Ha rebut 
nombrosos premis tant al Brasil com a l’estranger per la seva feina 
com a il·lustrador i escriptor, entre els quals el reconeixement de 
l’Acadèmia Brasilera de Lletres i la Unió d’Escriptors Brasilers; el 
premi al Millor Llibre Internacional de l’Any, de la suïssa Fondation 

Espace Enfants el 2002 pel seu llibre Meninos do Manque; el premi Internacional Chen Bochui 
de Literatura Infantil com a Millor Autor Estranger a la Xina el 2014. A més a més, el 2018 seu 
llibre You can’t be too careful! va ser nomenat per l’American Library Association Llibre d’Honor 
de Mildred L. Batchelder.
En Roger ha celebrat exposicions individuals de la seva feina a la Xina, Colòmbia, França, 
Alemanya, Itàlia, el Japó, Mèxic, el Perú, Rússia, Corea del Sud i Taiwan. Els seus dibuixos 
també s’han pogut veure en nombroses mostres col·lectives, en fires del llibre internacionals i en 
celebracions commemoratives arreu del món. Els seus llibres s’han publicat a l’Argentina, 
Bèlgica, la Xina, Colòmbia, Dinamarca, França, l’Iran, el Japó, Mèxic, Països Baixos, Corea del 
Sud, Suècia, Suïssa, Taiwan i els Estats Units, i s’han traduït a quinze idiomes.

Margarita Engle
Margarita Engle és una nord-americana d’origen cubà autora de 
llibres de poesia com The surrender tree, Enchanted Air, Forest World 
i Drum Dream Girl. Entre els nombrosos premis que ha rebut figuren 
el premi Neustadt de Literatura Infantil 2019, el Pura Belpré 2011, 
2012 i 2015, el premi d’honor Walter 2018, el premi Américas 2015, el 
premi Jane Addams de Llibre Infantil i diversos International Latino 
Book Awards. També ha estat distingida amb els premis Charlotte 

Zolotow, PEN USA, Golden Kite, Green Earth, Lee Bennett Hopkins, Arnold Adolf Poetry i 
Claudia Lewis.
Entre el 2017 i el 2019 la Margarita va exercir com a Poeta Llorejada dels Joves. Entre els seus 
llibres més recents hi ha With a star in my hand, Dreams from many rivers i Dancing hands. 
Alguns dels seus pròxims títols són Your Heart, My Sky i A Song of Frutas.
La Margarita va néixer a Los Angeles, però manté una profunda relació d’afecte amb la terra 
natal de la seva mare gràcies als estius que de petita va passar amb els parents de l’illa. Va 
estudiar agronomia i botànica a més d’escriptura creativa, i actualment viu amb el seu marit al 
centre de Califòrnia.

HITZEN MUSIKA
Margarita Engle

Irakurtzen dugunean, gure gogoak hegan.
Idazten dugunean, gure hatzak kantan.

Hitzak danbor-hots eta txirulak dira orrialdean,
txori kantariak hegaldaka eta elefanteak tronpeta jotzen, 
ibaiak isurian, ur-jauziak erortzen,
tximeletak jirabiraka
zeru goian!

Hitzek dantzara gonbidatzen gaituzte…
erritmoak, errimak, bihotz-taupadak,
apatx- eta hego-hotsak, ipuin zahar eta berriak,
fantasiazkoak eta errealak.

Etxean goxo zaudela 
edo lasterka zoazela mugen gaindi 
lurralde berri eta hizkuntza arrotz baterantz,
zureak dira istorioak eta poemak.

Berbak partekatzen ditugunean, gure ahotsak 
etorkizunaren, bake, alaitasun 
eta adiskidetasunaren musika,
itxaropenezko melodia, 
bihurtzen dira.

Itzulpena: 
Iñaki Mendiguren

Roger Mello
Roger Mello Brasilian jaio zen 1965ean. 2014ko IBBY Hans Christian 
Andersen sariaren irabazlea, Roger Mellok 100 liburu baino gehiago 
irudiztatu ditu, horietako 25 berak idatziak. Sari ugari jaso ditu 
Brasilen eta handik kanpo ilustratzaile eta idazle gisa egindako 
lanagatik, besteak beste Brasilgo Letren Akademiaren eta Brasilgo 
Idazleen Batasunaren aintzatespena; 2002an Urteko Libururik 
Onenaren Nazioarteko saria Suitzako Espace Enfants fundazioaren 

eskutik bere Meninos do Manque liburuagatik; 2014an Chen Bochui nazioarteko haur-literatura 
saria, Atzerriko Autore Onenari Txinan emana. Gainera, bere You can’t Be Too Carefull liburua 
2018an, American Library Association-en eskutik, Mildred L. Batchelder ohorezko saria jaso 
zutenen artean zegoen.
Rogerrek bakarkako erakusketak egin ditu Txinan, Kolonbian, Frantzian, Alemanian, Italian, 
Japonian, Mexikon, Perun, Errusian, Hego Korean eta Taiwanen. Bere lana partekaturiko 
erakusketa, nazioarteko liburu-azoka eta munduan zehar egindako oroitzapenezko ospakizun 
ugaritan egon da. Bere liburuak Argentinan, Belgikan, Txinan, Kolonbian, Danimarkan, Frantzian, 
Iranen, Japonian, Mexikon, Herbeheretan, Hego Korean, Suedian, Suitzan, Taiwanen eta Estatu 
Batuetan argitaratu dira, eta 15 hizkuntzatara itzuli dira.

Margarita Engle
Margarita Engle kubatar-amerikar idazlea poema-liburuen egilea da, 
besteak beste The Surrender Tree, Enchanted Air, Forest World, eta 
Drum Dream Girl. Jaso dituen sari ugarien artean daude NSK 
Neustadt Prize haur-literaturako saria 2019an, Pura Belpré ohorezko 
sariak 2011, 2012 eta 2015ean, Walter ohorezko saria 2018an, 
Américas Award 2015ean, Jane Addams haur-liburuentzako saria, 
eta hainbat International Latino Book sari eta ohorezko sari. Baita ere 

jaso ditu Charlotte Zolotow, PEN USA, Golden Kite, Green Earth, Lee Bennett Hopkins, Arnold 
Adoff poesia-saria, eta Claudia Lewis sariak.
Margaritak Young People’s Poet Laureate edo gazteen poeta saritu gisa jardun zuen 2017-2019 
artean. Azkenaldiko bere liburuen artean With a Star in My Hand, Dreams From Many Rivers, eta 
Dancing Hands daude. Laster argitaratuko dituenen artean, berriz, Your Heart, My Sky eta A 
Song of Frutas. 
Margarita Los Angelesen jaio zen, baina haurtzaroko udaldietan harreman estua izan zuen bere 
amaren jaioterriarekin, senitartekoak baitzituen uhartean. Margaritak agronomia eta botanika 
ikasi zituen idazketa sortzailearekin batera, eta orain Kalifornia erdialdean bizi da senarrarekin. 

A MÚSICA DAS PALABRAS
Por Margarita Engle

Cando lemos, á nosa mente médranlle ás.
Cando escribimos, os nosos dedos cantan.

As palabras son golpes de tambor e frautas na páxina, 
paxaros voadores e elefantes trompeteiros, 
ríos que flúen, fervenzas que caen, 
bolboretas que viran
alto no ceo!

As palabras convídannos a bailar
ritmos, rimas, latexos do corazón,
cascos e bater de ás, contos antigos e novos,
fantasías e verdades.

Esteas cómodo na casa
ou atravesando veloz as fronteiras cara unha nova terra
e unha lingua estraña, as historias e poemas
perténcente.

Cando compartimos palabras, as nosas voces
vólvense música do futuro,
paz, alegría e amizade,
unha melodía
de esperanza.

Roger Mello
Roger Mello naceu en Brasilia en 1965. Roger Mello, gañador do 
premio IBBY Hans Christian Andersen 2014, ten ilustrado máis de 100 
títulos, sento tamén o autor de 25 deles. Recibiu numerosos premios 
en Brasil e no estranxeiro polo seu traballo como ilustrador e escritor, 
entre os que se contan o recoñecemento da Academia Brasileña de 
Letras e a Unión Brasileña de Escritores, o premio ao Mellor Libro 
Internacional do Ano da fundación suíza Swiss Fondation Espace 

Enfants en 2002 polo seu libro Meninos do Manque, Premio Internacional de Literatura Infantil 
Chen Bochui como Mellor Autor Estranxeiro en China en 2014. Ademais, o seu libro, You Can't 
Be Too Careful! foi un dos gañadores do Mildred L.Batchelder Honor de 2018 da Asociación 
Estadounidense de Bibliotecas.
Roger realizou exposicións individuais do seu traballo en China, Colombia, Francia, Alemaña, 
Italia, Xapón, México, Perú, Rusia, Corea o Sur e Taiwán. Participou en innumerables 
exposicións compartidas, feiras internacionais do libro e celebracións conmemorativas por todo 
o mundo. Os seus libros están publicados en Arxentina, Bélxica, China, Colombia, Dinamarca, 
Francia, Irán, Xapón, México, Países Baixos, Corea do Sur, Suecia, Suíza, Taiwán e Estados 
Unidos, e foron traducidos a 15 idiomas.

Margarita Engle
Margarita Engle é autora cubano-americana de libros de versos 
como The Surrender Tree, Enchanted Air, Forest World e Drum Dream 
Girl. Os seus numerosos premios inclúen o NSK Neustadt Prize de 
Literatura Infantil 2019, os Premios de Honor Pura Belpré 2011, 2012 
e 2015, un Walter Award Honor en 2018, o Américas Award de 2015, 
un Premio ao Libro Infantil Jane Addams e varios Premios de Honra 
Internacionais do Libro Latino. Tamén foi galardoada cos premios 

Charlotte Zolotow, PEN USA, Golden Kite, Green Earth, Lee Bennet Hopkins, Arnold Adoff 
Poetry Award e Claudia Lewis Awards.
Margarita foi denominada Young People's Poet Laureate 2017-2019. Entre os seus libros máis 
recentes aparecen With a Star in My Hand, Dreams From Many Rivers e Dancing Hands. 
Proximamente veremos os títulos Your Heart, My Sky e A Song of Frutas.
Margarita naceu en Os Ánxeles, mais sente un profundo apego con respecto á terra natal da súa 
nai, que foi desenvolvendo nos veráns da súa infancia que pasou coa súa familia na illa. Estudou 
agronomía e botánica, amais de escrita creativa. Agora vive no centro de California co seu home.

Kęstutis Kasparavičius (nascut el 1954)
és un reconegut artista internacional de llibres 
infantils, il·lustrador i escriptor de Lituània. La seva 
trajectòria en el món del llibre infantil ha estat 
llarga i sinuosa: després d’estudiar durant deu anys 
direcció de cant coral a l’Escola Nacional d’Art M. 
K. Ciurlionis, es va adonar que en realitat es volia 
dedicar a la il·lustració. Un cop acabada l’escola, 
es va matricular a Disseny a l’Acadèmia d’Art de 
Vílnius. 
Les il·lustracions de Kasparavicius es reconeixen 
fàcilment pels objectes representats en el seu estil 
únic i realista, els interiors animats i les perspec-
tives tan aconseguides.
Kasparavicius ha publicat més de 60 llibres, 
molts dels quals ha escrit ell mateix. El llegeixen 
infants d’arreu del món –des del Japó fins a 
Amèrica– en 27 llengües. Ha fet al voltant de 20 
exposicions en solitari; els seus llibres s’han 
mostrat en 13 edicions de la Fira Internacional del 
Llibre de Bolonya, i ha guanyat nombrosos 
premis relacionats amb l’art del llibre arreu del 
món. 
En més d’una ocasió la secció lituana de l’IBBY  
(International Board on Books for Young People) 
ha nominat Kasparavicius per als premis Hans 
Christian Andersen i Astrid Lindgren Memorial.

Els llibres ens encomanen calma

«Tinc pressa!»... «Faig tard!»... «Adeu-siau!»... Gairebé cada dia sentim aquesta mena 
d’expressions, no només a Lituània –situada al bell mig d’Europa–, sinó a molts altres indrets 
del món. I també molt sovint sentim que vivim a l’edat de l’abundància d’informació, la 
pressa i la precipitació.

Per contra, si prenem un llibre entre les mans, de seguida ens sentim diferents. I és perquè 
els llibres tenen aquesta qualitat meravellosa: ens encomanen calma. Tot just obrim un llibre 
i ens endinsem en les seves tranquil·les profunditats, deixem de sentir que tot passa corrents 
al voltant nostre sense que puguem apreciar res. Tot d’una, comencem a adonar-nos que ja 
no cal fer unes feines molt urgents que realment tenen poca importància. En els llibres, les 
coses passen a poc a poc i en un ordre precís i estipulat. Potser és perquè les pàgines estan 
numerades, potser és perquè mentre les passem cruixen dolçament i ens produeixen un 
efecte tranquil·litzador. En els llibres, els esdeveniments del passat es troben plàcidament 
amb els que han de venir.

L’univers del llibre és a bastament obert; la realitat s’hi barreja alegrement amb la 
imaginació i la fantasia. I de vegades ens demanem astorats si va ser en un llibre o en la vida 
real que vam adonar-nos que bonic és veure caure d’una teulada les gotes de la neu fosa, o 
que preciosa és la molsa flonja que recobreix la tanca del veí. ¿És gràcies als llibres o gràcies 
a la realitat que hem après que les baies del ginebró són amargants, a més de boniques? ¿Va 
ser en el món dels llibres o de veritat jèiem sobre l’herba fresca, o hi sèiem amb les cames 
encreuades, contemplant els núvols com solquen el cel?

Els llibres ens ajuden a no accelerar-nos, ens ensenyen a fixar-nos en les petites coses; els 
llibres ens conviden, fins i tot ens empenyen, a seure còmodament durant una bona estona, 
perquè acostumem a llegir-los asseguts i els recolzem sobre una taula o els aguantem entre 
les mans, oi?

¿I no heu experimentat mai una altra meravella: que quan llegiu un llibre, el llibre també us 
llegeix? Sí, segur, els llibres també saben llegir. Us llegeixen el front, les celles, les comissures 
dels llavis com pugen i baixen, però, sobretot, els llibres us llegeixen els ulls. I mirant-vos als 
ulls, poden veure-hi... Bé, prou ho sabeu, vosaltres mateixos!

Estic segur que els llibres no s’avorreixen mai quan els teniu entre les mans, perquè algú que 
gaudeix de la lectura, tant si és infant com adult, és molt més interessant que algú a qui els 
llibres li són igual, que sempre competeix contra el rellotge, que mai té temps per aturar-se i 
seure a observar què passa al voltant seu.

Aquest és el meu desig per a tothom en el Dia Internacional del Llibre Infantil: Deixeu que hi 
hagi llibres interessants per als lectors, i lectors interessants per als llibres!

Traducció d’Anna Rius


