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chega un lector e eses garabatos cobran vida. Seguen estando na

S LECTORES, a miúdo lle preguntan aos escritores

páxina, seguen parecendo garabatos pero tamén están choutando na

como escriben as súas histori as - De onde saen as ideas?
Veñen da miña imaxin ación, contést alles o escritor. Ah,

imaxin ación do lector, e este dá forma e fía as palabras para que a

claro, adoita responder o lector. Pero, onde está a túa imaxin ación,
de que está feita e é certo que todo o mundo ten unha?
Ben, responde o escritor, está na miña cabeza, por suposto, e está
composta de imaxes e palabras e recordos e rastros doutras histori
e palabras e fragmentos de cousas e melodí as e pensamentos e ros-

as

tros e monstros e formas e palabras e movementos e palabras, ondas
e
e arabescos e paisaxes e palabras e perfumes e sentimentos e cores

rimas e pequenos estalos e asubíos e sabores e explosións de enerxía
e adiviñas e brisas e palabras. Todo iso xirando aí dentro e cantando
e comportándose como un calidoscopio e aboiando e sentándose e
pensando e rañando a cabeza.
Por suposto que todo o mundo ten imaxin ación: sen ela, non
seriamos capaces de soñar. Porén, non toda imaxin ación ten as
mesmas cousas dentro dela. Probablemente, a imaxin ación dos

a
cociñeiros conteñ a na súa maiorí a sabores, da mesma maneira que
imaxin ación dos artistas conterá sobre todo cores e formas. A imaxinación dos escritores está principalmente chea de palabras.
Para os lectores oíntes de histori as, as súas imaxin acións tamén

se nutren de palabras. A imaxin ación dun escritor traballa, dá voltas e dá forma ás ideas, aos sons, ás voces, aos person axes e aos
acontecementos ata conver telos nunha histori a; esta histori a non
está composta doutra cousa que non sexan palabras, batallóns de

garabatos desfilando polas páxinas. Entón ocorre que, de pronto,

histori a agora teña lugar na súa cabeza, como tivo lugar na cabeza

escritor.

do

Este é o motivo polo que o lector é tan import ante para unha his-

toria como o é o escritor. Só hai un escritor para cada unha delas,

pero hai centos ou miles ou incluso ás veces millóns de lectores de

histori as, que len no mesmo idioma que o do escritor ou que quizais

ata lean traducións en moitos outros idiomas diferentes. Sen o escri-

tor, non nace o conto; sen todos os miles de lectores arredor do

mundo, o conto non chegará nunca a vivir todas as vidas que pode

vivir.

Todo lector dunha histori a ten algo en común cos outros lectores

desa mesma histori a. Separadamente, aínda que tamén dalgunha

maneira xuntos, eles recrearon a histori a na súa propia imaxin ación:

unha acción que é tanto privad a como pública, individual como

común , íntima como internacional.

É, posiblemente, o que os humanos fan mellor.

Seguide lendo!
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Siobhán Parkinson É unha escritora para nenos e adultos e
publicou máis de 25 títulos desde que, no 1992, comenzou a escribir
profesionalmente. Gañou numerosos premios e os seus libros foron
traducidos a diferentes idiomas.
Na actualidade traballa como editora en Little Island Books e realiza
obradoiros literarios en universidades. Siobhán foi coeditora do Bookbird, a revista de IBBY e
editora de Inis, revista publicada por CBI (Children´s Book Ireland). Colaborou como escritora
no Iris Writers´Centre así como noutras institucións traballando con especial énfase con nenos
con nesesidades especiais. Siobhán gañou o «Premio Laureante na nög» (Premio de Literatura
Infantil de Irlanda). www.siobhanparkinson.com
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Niamh Sharkey É unha premiada escritora e ilustradora de libros
de imaxes infantís. Os seus libros foron moi premiados, incluíndo os
prestixiosos galardóns «Mother Goose Award» e ol «Bisto Book of the
Year», e foron traducidos a unhas vinte linguas. Os seus títulos mais
recentes con Walker Books son The Ravenous Beast, Santasaurus e co
seu ultimo título On the Road with Mavis and Marge, gañou o «Junior Book of the Year at the
Irish Book Awards».
Niahm tamén é Creadora e Produtora executiva da serie animada para preescolar Henry
Hugglemonste, de Disney Junior, baseada no seu libro I´m a Happy Hugglewug. Niahm vive en
Dublín, coa súa familia. No ano 2012 foi elixida como a nova ganadora do «Premio Laureante
na nög» (Premio de Literatura Infantil de Irlanda). www.niamhsharkey.com
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