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Un conte de Miquel Àngel Maria enceta la nova
col·lecció Infantil i Juvenil d’Editorial Mediterrània
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DINS UN POU
SENSE FONS”
Joan bosco Cortés explica
el seu camí per complir el
somni de publicar
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MENORcA

UN MAR d’HistòRiEs

Miquel Àngel Maria és autor del primer títol de la nova col·lecció infantil i juvenil d’Editorial Mediterrània.
Un conte amb el qual dóna a conèixer, de manera divertida i entenedora, tot el sabor de la identitat illenca
fotos: M.ÀngEl Maria / il·lUstracions rosEr argEMí
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iquel Àngel Ma·
ria (Maó, 1965)
estrena publi·
cació. El que ha·
via de ser una
tasca conjunta amb la coneguda
il·lustradora catalana Pilarín Bayés
va agafar finalment vida pròpia i
es va convertir en una nova col·
lecció d’Editorial Mediterrània.
Molt gratament, l’escriptor va as·
sumir el repte d’encetar el viatge
literari de la secció Infantil i Juvenil
“Un mar d’històries”, que permetrà
descobrir personatges, poblacions,
festes populars, monuments o ra·
cons ben interessants als més pe·
tits de la casa.
“Menorca” és doncs el primer
títol d’aquesta col·lecció. Un con·
te amb el qual el professor de re·
ligió catòlica a Secundària i autor
de “Torna, Yussuf! (Editorial Moll,
2006) i “Maria i el món, el Comerç
Just explicat als infants” (Caritas·
S’Altra Senalla, 2011) dóna a conèi·
xer ·de manera divertida i entene·
dora· tot el sabor de la identitat
illenca. Setze pàgines, il·lustrades
per l’arquitecta i dibuixant Roser
Argemí, que relaten la història
de Menorca des dels primers ha·
bitants fins al present, així com
també les seves tradicions més
rellevants.
L’arribada a Menorca de la fille·
ta irlandesa Patrícia (de mare me·
norquina), durant unes vacances
de Nadal, és el fil conductor per
mostrar el rostre més desconegut
de l’Illa, el menys turístic. Una Me·
norca verda, on bufa la Tramunta·
na, és el paisatge literari d’una his·
tòria que dóna veu a una societat
que preserva la seva identitat.
La família menorquina de Pa·
trícia, amb el coprotagonisme dels
seus cosins ·na Gibet i en Toni·, li
descobreix a la filleta pèl·roja as·
pectes de l’Illa per a ella nous. En
el decurs de diferents excursions
recorren llocs com el poblat de
Cornia, Cavalleria, Es Mercadal, la
muntanya de Santa Àgueda, Ferre·
ries, Ciutadella, La Mola, el Museu
de Menorca, el port de Maó, una fà·
brica de sabates a Alaior, Son Bou o
Es Migjorn Gran, entre d’altres.
“El procés respon a un treball
en equip, ha estat una feina com·
partida”, subratlla l’autor. Ell i la il·
lustradora van visitar junts molts
dels llocs dels quals es fa esment
en el conte. Argemí estiueja des de
la seva infància a una casa familiar
a Es Migjorn Gran i ha participat
amb la seva obra a la proposta ar·
tística la “Gran Migjornale”.
“Menorca” és un conte que es
pot explicar a infants a partir dels

llibre. na Patrícia no para de descobrir coses noves amb els seus cosins

autors. Escriptor i il·lustradora han treballat en equip, sobre el terreny

5 anys i va dirigit a primers lectors
amb edats compreses entre els 7
i els 10 anys. S’ha editat en tres
idiomes: català, castellà i anglès
amb la idea que arribi també als
visitants. Ja és a la venda a les lli·
breries i mitjançant un acord amb
Triangle Postals també estarà dis·
ponible a quioscs i establiments de
souvenirs.

MÉS INFORMACIÓ
www.editorialmediterrania.cat
Preu del llibre: 6 euros
Booktrailer: http://youtu.be/rznOJh7mXl8
Roser Argemí: roserargemi.blogspot.com
Miquel Àngel Maria: www.miquelmaria.cat

La presentació de la publicació
tindrà lloc dia 12, a les 20 hores, a
l’hotel Ses Sucreres de Ferreries.
L’acte comptarà amb la intervenció
del cantant Cris Juanico.

