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Per a en Quim.
Ets la prova que els somnis es fan realitat.





H∂i havia ∂una vegada ∂un nen 
∂que volia viure ∂dins ∂dels ∂contes. 
En Q∂uim tenia  
∂uns ∂ulls grossos ∂i marrons  
∂i vivia ∂en ∂una ∂casa  
plena ∂de llibres.
L∂i ∂agradava molt mirar ∂contes. 
C∂ada ∂cop ∂que ∂girava ∂un full 
se li ∂apareixia ∂un món  
∂al ∂davant. I ∂ell ∂obria  
molt ∂els ∂ulls, ∂que li brillaven. 



P∂erò també li ∂agradava  
∂que li n’expliquessin.
R∂ondalles per ∂anar ∂a ∂dormir, 
∂contes ∂a la banyera,  
relats ∂al ∂cotxe ∂quan ∂anava  
∂a ∂casa ∂dels ∂avis, històries 
mentre ∂dinava ∂o sopava.  
H∂o ∂demanava ∂als pares,  
∂als ∂avis ∂i ∂a la tieta.  
A totes hores. 







Pedro Rodríguez (Sevilla, 1973) ha estudiat il·lustració a 
l'Escola d'Arts i Oficis «Llotja» de Barcelona. Ha treballat 
en publicitat, animació... però des de fa uns quants anys 
centra el seu interès en el llibre il·lustrat i el còmic. En 
el noble art de la vinyeta, la seva tasca ha rebut diversos 
premis: Omar el Navegante: Jinn-el-Rais, premi del públic 
al millor guió en el Saló del Còmic de Barcelona 2006; 
Las aventuras imaginarias del Joven Verne, guanyador del 
1r Premi Josep Coll del Saló del Còmic de Barcelona i 
nominat al millor àlbum Jeunesse a Angoulême. Els seus 
llibres han estat editats a nombrosos països. Per a la Galera 
ha il·lustrat les col·leccions «Els guardians dels somnis» i 
«Patatu».
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Martí Gironell (Besalú, 1971) és llicenciat en Periodisme 
i Literatura anglesa. Actualment treballa als serveis 
informatius de TV3 i col·labora el diari El Punt Avui. Entre 
els seus llibres publicats destaca El pont dels jueus (2007), 
del qual ha venut més de cent mil exemplars i ha estat 
traduït a diverses llengües. També ha publicat La venjança 
del bandoler, Premi Néstor Luján de Novel·la Històrica 
2008, L’arqueòleg (2011), L’últim Abat (2012), amb el qual 
es va destacar com un dels més reconeguts escriptors del 
nostre país, i El primer heroi (traduït també al castellà).  
Algunes de les seves novel·les han estat traduïdes a diversos 
països, com Itàlia, França, Polònia o el Brasil.
 




