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Va néixer el 1962 a Rio de Janeiro.  Autora de llibres 
infantils i juvenils com Minhas memórias de Lobato, 
il·lustrat per Laerte,  amb el que va guanyar el Premi 
Jabutí al millor llibre infantil, el “Premi FNLIJ” al millor 
llibre infantil i que va ser nominat per a la Llista d’Honor 
de l’IBBY, i O Mário que não é de Andrade, il·lustrat per 
Spacca, guardonat també amb el Premi FNLIJ al millor 
llibre infantil.
El 2010, Luciana va participar en el llibre Historia de la 
Paz, il·lustrat per Roger Mello i publicat a Corea del Sud.
El seu personatge més famós és Ludi, i els primers 
títols,  Ludi vai à praia i Ludi na TV, van ser adaptats al 
teatre. Altres llibres amb el mateix personatge són:  Ludi 
na Revolta da Vacina (Premi Carioquinha, atorgat per 
l’Ajuntament de Rio de Janeiro), Ludi na chegada (e no 
bota-fora) dae la Família Real i Ludi e os fantasmas da 
Biblioteca Nacional. Tots van rebre la categoria de “molt 
recomanable” de la FNLIJ (Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil).

Va néixer el 1932 a Caratinga, Minas Gerais, i 
actualment  viu a Rio de Janeiro. És il·lustrador, 
dissenyador, dibuixant i caricaturista polític. El 1969  
va publicar Flicts, que es va convertir en un clàssic, i 
el 1980, O menino maluquinho, adaptada al teatre, la 
televisió i el cinema com la primera òpera brasilera 
per a infants. El 2010, Ziraldo va ser guardonat amb el 
Premi Quevedo, de la Universitat d’Alcalá (Espanya). 
Els seus llibres han estat traduïts i publicats a tota 
l’Amèrica Llatina i a diversos països, inclosos el Japó 
i Corea. Ziraldo ha estat proposat tres vegades per la 
FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil) 
com a candidat al Premi Hans Christian Andersen en la 
categoria d’escriptor.
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Hi havia una vegada…

amb Botes, en un pas de màgia, va tornar al seu llibre, i quan la Lluïsa estava 
a punt de sortir de la biblioteca va tornar a sentir un toc a l’espatlla. Era ella: 
«Blanca com la neu, vermella com la sang i amb els cabells negres com l’eben.» 
Ho endevineu?

—Blancaneus!? —va dir la Lluïsa esbalaïda.
—Lluïsa, emporta-te’m amb tu, també. Aquesta edició —va dir ensenyant-li 

el seu propi llibre— és una adaptació autèntica del conte dels germans Grimm.
Quan la nena estava a punt d’agafar el llibre, el Gat amb Botes va aparèixer, 

molest:
—Blanca, la Lluïsa ja ha triat. Vés-te’n amb els teus sis nans.
—Són set i no sis! I encara no ha triat! —li va dir la Blancaneus vermella de 

còlera.
Tots dos es miraven la nena esperant una resposta:
—No sé quin endur-me... Voldria emportar-me’ls tots...
Tot d’una, de sobte, va passar una cosa increïble: van anar sortint dels lli-

bres... la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Rapunzel. Un equip sencer de prin- 
ceses de veritat:

—Lluïsa, emporta-te’m cap a casa —li suplicaven totes.
—Jo només necessito un llit per dormir una estona —va dir la Bella Dorment 

mentre badallava.
—Només cent anys —va dir el Gat burlant-se’n.
—Et puc netejar la casa, però a la nit tinc una festa al castell del...
—Príncep! —van cridar tots.
—A la cistella porto coca i vi. Qui en vol? —va oferir la Caputxeta.
I van continuar apareixent més personatges: l’Aneguet Lleig, la Venedora de 

Llumins, el Soldadet de Plom i la Ballarina.
—Lluïsa, podem venir amb tu? Som els personatges d’Andersen —va dema-

nar l’Aneguet Lleig, que tan lleig... no era.

—Casa teva està calenteta? —va preguntar la Venedora de Llumins.
De sobte, davant de tots, va aparèixer un llop enorme, pelut, molt pelut, 

amb les dents afilades: el llop dolent.
—Llop, per què tens aquesta boca tan grossa? —li va preguntar la Capu- 

txeta per costum.
—Jo us protegeixo —va dir valent el Soldadet de Plom.
El Llop va obrir la boca i... se’ls va menjar a tots? No. Només va badallar 

de tanta son i els va dir amb calma:
—Tranquils. Només volia donar-vos una idea: la Lluïsa s’emporta el llibre 

de la Blancaneus i nosaltres entrem a la seva motxilla, que és molt gran.
A tots els va agradar la proposta.
—Lluïsa, ens deixes venir amb tu?
—És clar que sí! —va dir la Lluïsa obrint la motxilla.
Els personatges es van posar en fila i van anar entrant d’un en un:
—Primer les princeses! —va dir la Ventafocs.
Al final també van aparèixer els personatges brasilers: el Sací, el Caipora, 

una nina de tela que no para de parlar, un nen molt esbojarradet, una nena 
amb una cartera groga, una altra amb la foto de la seva besàvia enganxada al 
cos, un petit rei manaire. Tots van entrar.

La motxilla pesava més que mai. Com pesen els personatges! La Lluïsa es 
va emportar el llibre de la Blancaneus i la bibliotecària ho va apuntar tot a 
la seva fitxa.

Al cap de poc, la nena va arribar a casa feliç. La seva mare li va preguntar 
des de la cuina:

—Filla, has arribat?
—Síííí, mama, hem arribat.
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H i havia una vegada una... princesa? No.
Hi havia una vegada una biblioteca. I hi havia també una vega-
da la Lluïsa, que va anar a la biblioteca per primer cop. La nena 

caminava a poc a poc, estirant una motxilla de rodetes enoooorme. Ho ob-
servava tot amb admiració: prestatges i més prestatges plens a vessar de 
llibres. Taules, cadires, coixins de colors, dibuixos i cartells a les parets.

—He portat la foto —va dir tímidament a la bibliotecària.
—Molt bé, Lluïsa! Ara t’inscriuré. Mentrestant, pots anar escollint el lli-

bre. Saps que te’n pots emportar un a casa?
—Només un? —va preguntar decebuda.
En aquest mateix instant va sonar el telèfon i la bibliotecària va deixar la 

nena amb la tan difícil tasca de triar un únic llibre en la infinitat de prestat-
ges. La Lluïsa va estirar la seva motxilla i va buscar, va buscar fins que va 
trobar el seu llibre preferit: la Blancaneus. Era una edició de tapa dura, amb 
unes il·lustracions molt boniques. Amb el llibre a la mà, va empènyer la 
motxilla una altra vegada i, quan ja anava a sortir, algú li va tocar l’espatlla. 
La nena es va girar i gairebé cau enrere de l’esglai: era ni més ni menys que 
el Gat amb Botes amb el seu llibre a la mà, vull dir, entre les potes!

—Bon dia, com està la seva tia? —li va dir fent una reverència.
—Lluïsa, tu no te les saps de memòria, totes aquestes històries de prin- 

ceses? Per què no t’emportes meu llibre, El Gat amb Botes, que és molt més 
divertit?

La Lluïsa, bocabadada, no sabia què dir.
—Què et passa? Se t’ha menjat la llengua el gat? —va fer broma.
—Ets el Gat amb Botes de bo de bo?
—Sí, en persona, vull dir, en pell i ossos! Emporta-te’m a casa i ho sabràs 

tot de la meva història i la del marquès de Carabàs. 
La nena, de tan perplexa, només aconseguia assentir amb el cap. El Gat 


