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En aquest poble petit i tranquil avui sembla que fa mal dia.
El senyor Tramuntana, a qui no li agrada gens ni mica la gent, ha sortit a fer
un tomb convençut que no es trobaria amb ningú. Però ves per on, la plaça
del poble és plena a vessar. Quan el vent es posa a bufar més fort, s’emporta
el barret del senyor Tramuntana, i ves que el vent no se l’endugui també a
ell. Sort que en té dels seus veïns, sobretot d’en Gafarró…, el vailet més
menut de tots.
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En Gafarró estrena barret és el llibre guanyador de la segona edició del Premi
d’Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens. Aquest premi, que va desplegar les seves
ales l’any passat, continua el seu camí amb l’Anna Font com a segona
guardonada, després que Natasha Domanova s’endugués el reconeixement
de la primera edició amb el títol El Sr. Mongeta, la Sabata i el Botó, llibre
publicat per Edicions Salòria.
Editorial Meraki, com a nou segell editorial LIJ d’Edicions Salòria, apadrina, des
d’enguany, els guanyadors del premi, incorporant els àlbums guardonats al
seu catàleg.

ANNA FONT GARCIA
L’Anna va néixer a Barcelona, la seva ciutat preferida, perquè té mar i és on hi
viu un munt de la gent a qui estima.
Ja de petita explicava coses dibuixant. Potser perquè a casa sempre estava
envoltada de llapis, colors, còmics, llibres i altres tresors que li feien volar la
imaginació.
Explicar històries amb les seves il·lustracions és el que més li agrada fer, i ho
ha aconseguit en els seus àlbums il·lustrats, alguns d’ells guardonats amb
diferents premis, com el de la Crítica Serra d’Or 2020 de literatura infantil i el
Premi d’Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens 2021.
Quan dibuixa, li agrada fer-ho jugant com la nena que encara és, mirant les
coses com si fossin noves, des de la curiositat infinita, des del joc, deixant-se
sorprendre... L’Anna dibuixa el món que l’envolta intentant gaudir-ne al
màxim, potser per això les seves il·lustracions sovint reflecteixen l’optimisme
i la vitalitat amb la que li agrada prendre’s la vida.

