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Llaços és un àlbum il·lustrat. Una glosa mallorquina signada per Mateu Xurí, i il·lustrada per Toni
Galmés, dirigida a nenes, nens, mares i pares de totes les edats.
Llaços, la darrera novetat editorial de Saïm Edicions, ens parla d'amor, de paternitat. D'angoixes,
neguits, projectes, i esperances. I ho fa -si ho volem- cantant-nos una cançó de bressol que
emocionarà, de ben segur, petits i grans.

Els contes cantats o glosats, i les moixaines -cançons de falda-, són una eina important per
fomentar, i posar les bases, de l'aprenentatge i la riquesa lingüística i cognitiva dels infants. La
preliteratura, més enllà de gaudir d'un gran potencial creatiu i afectiu, ha estat i està, fortament
relacionada amb la tradició oral i cultural del nostre país.
Explicar contes és una manera de connectar amb els més petits, un moment d'intercanvi afectiu
importantíssim i essencial en el desenvolupament cognitiu dels infants.
L'obra de Mateu Xurí i Toni Galmés, és ideal per a fomentar activament un espai d'intimitat i emoció
entre pares i fills. Molt adient per llegir abans d'anar a dormir, gaudeix d'una gran potència visual i,
sobretot, narrativa.
En aquest cas, però, Mateu Xurí –l’exponent més rellevant de la nova generació de glosadors
mallorquins, impulsor de ‘Glosadors de Mallorca’ i una de les veus més destacades de la cançó
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improvisada a la Mediterrània–, ens cedeix una de les gloses més celebrades i reconegudes,
dedicada al seu fill petit.
Toni Galmés, és il·lustrador i ha estat el dibuixant de les principals campanyes d’Òmnium Cultural.
La seva feina en el món de la il·lustració -publicitat, cinema o editorial-, la combina amb la docència
de la història de l'art a la Universitat de Barcelona. Amb l’editorial Comanegra ha publicat el llibre
On és l'Estel·la? (2018), Groc: història gràfica d’una lluita (2018), Lila: història gràfica d'una lluita
(2019), On és l’Estel·la? Festes i tradicions (2019). Amb Saïm Edicions publica La Colcada (2019),
poema il·lustrat de Pere d’Alcàntara Penya, No passa res! (2018), recull de gloses mallorquines, Lo
Pi de Formentor (2019), poema il·lustrat de Miquel Costa i Llobera, Les banyes d’en Cucarell (2020) i
Llaços (2020) .

Canta'ls i escolta la cançó mitjançant el codi QR que trobaràs a l’interior!

*La glosa mallorquina o cançó improvisada és un gènere poètic i musical que consisteix a improvisar versos a partir d'un
patró mètric i de rima sobre una determinada melodia. A les Illes Balears, la glosa és una composició popular, oral i rimada,
normalment improvisada en el mateix moment en què es declama. En la societat balear del segle XIX, la figura del
"glosador" arribà a ser prou famosa, amb alguns d'ells que s'hi professionalitzaren, viatjant de poble en poble posant a
prova les seves capacitats davant els reptes del públic o d'altres glosadors.
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