Josep Vallverdú
El joc, tal com el coneixem ara, ja fa
anys que roda. Us diré que els caragols
que els croats trobaven al desert de
Terra Santa encara apareixen avui, per
tot el món. No es mengen pas, són de
pedra perquè es van petrificar al llarg de
milers de segles, milions d’anys. I
alguns, per estrany que sembli, són
enormes, grossos com plats.
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L'autor de I tiro perquè em
toca, Josep Vallverdú (Lleida,
1923), diu que el que més li
agrada és escriure. Ha escrit
de tot, des que era molt jove.
Ha publicat més de cent llibres, de viatges, d'assaig, d'escola, ha fet contes, novel·les,
teatre, guions, poesia, ha traduït també una pila de llibres
d'altres llengües. També va fer
de professor durant quaranta
anys. És molt conegut com a
autor de narrativa infantil i juvenil, novel·les plenes d'acció,
aventures amb personatges
que aprenen lliçons a través
de les peripècies que viuen,
les dificultats que els sotgen i
que Vallverdú narra amb una
llengua molt acolorida i engrescadora.
Un autor tan veterà ha rebut ja
molts de premis, entre els
quals destacarem el Josep
Maria Folch i Torres, el Joaquim Ruyra, el del Ministerio
de Cultura, el de Crítica Serra
d'Or, i el premi d'Honor de les
Lletres Catalanes.

Eva Sánchez és llicenciada
en Belles Arts i actualment
estudia il·lustració a l’Escola
de la Dona de la Diputació de
Barcelona. Allà ha tingut l’oportunitat d’il·lustrar el seu primer
llibre, Onades i Flors, de Noemí Pes, l’any 2009, i de participar en algunes exposicions
col·lectives a biblioteques i llibreries, així com al Saló del
llibre de Mollerussa l’any 2010.
Va ser una dels deu finalistes
del primer concurs d’il·lustració Proa Espais, i va poder formar part, per tant, de l’exposició col·lectiva que va tenir lloc
a la mateixa llibreria.
Ha il·lustrat alguns llibres de
literatura infantil i juvenil, com
ara Las manos en el agua, de
Carlos Murciano, publicat per
editorial Planeta el 2011, i
Endevinalles, publicat per Fil
d’Aram Editors, a més d’aquest
llibre de Josep Vallverdú que
ara teniu a les mans.

