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El senyor de la son (cat.)
Maig 2009

Un conte ple de poesia abans d'anar-se a dormir

Autora: Marta Rodríguez Bosch
Va néixer a Barcelona en els anys 60, va estudiar Ciències de la Informació, branca Periodisme, a la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. Des que va finalitzar la carrera, ha treballat com a periodista free-lance per 
a diferents periòdics i revistes, especialitzant-se en temes d'arquitectura i disseny. Recentment també ha 
publicat una sèrie d'ar�cles sobre els barris i carrers de Barcelona, la ciutat on sempre ha viscut i de la 
qual es declara entusiasta. L'any 2003, coincidint amb el naixement de la seva filla, comença a escriure 
contes per a nens. El senyor de la son és el primer que es publica. Reposen en el calaix, de moment, uns 
quants més.
Il·lustradora: Noemí Villamuza
Va néixer a Palència, en ple hivern, feia mol�ssim fred, així que el somni i les mantes van ser una constant 
en aquests primers mesos d'existència. Coses de la vida, després mantes i somni passarien a formar part 
de molts dels llibres que ha il·lustrat. Té més de vint-i-cinc �tols publicats, en la majoria d'ells ha treballat 
al llapis, i quan l'ocasió ho permet navega en blanc i negre. Ha rebut alguns reconeixements importants, 
com el segon Premi Nacional d'il·lustració en 2002, o el Junceda de Novel·la Gràfica en 2007. A més impar-
teix tallers d'il·lustració editorial.

Lucía li diu a la seva nina: Què passarà amb el somni que de vegades no arriba quan ha d'arribar? La nina 
té una explicació: El somni, té moltes coses que fer…anar i venir fins als llits dels nens, fins als bressols, 
fins als cotxets de passeig…ha d'anar a les nits i durant la migdiada… ha de fer silenci i escoltar les cançós 
de bressol… L'ingenu text de Marta Rodríguez Bosch i les vibrants il·lustracions de Noemí Villamuza en 
atrevits negres i blaves li donen a aquest llibre un vol misteriós i poè�c que va més enllà d'un llibre per 
anar-se a dormir.
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