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Plous o fas sol?
Has mirat mai amunt? I què fa, plou o fa sol?
Has mirat mai endins? I què fas, plous o fas sol?
Ara mira aquest conte i trobaràs que parla de 
com tot allò que fem té conseqüències sobre 
algú altre. Ja pots escampar el secret. Però vigila, 
perquè tu tries… Plous o fas sol?

Arguments de venda

· Un autèntic àlbum il·lustrat, que demana la participació dels 
petits lectors per anar resseguint l’acció i identificant els per-
sonatges pàgina rere pàgina.

· Un enginyós relat urbà, escrit per la guionista Mireia Vidal, que 
encadena accions quotidianes en diferents espais de la ciutat.

· Les il·lustracions d’Anna Font (que recorden les de Beatrice Ale-
magna) juguen amb les formes i els colors, descomponen els 
espais i ajuden a la transformació d’un ambient gris, de pluja i 
males cares, en un ambient de sol, somriures i generositat.

Mireia Vidal
Vaig néixer a Barcelona la tardor del 1972. El meu pare era llibreter, i com que 
sempre el veia amb un llibre enganxat al nas, vaig voler esbrinar què era allò de 
llegir. Em va agradar tant que, quan se m’acabaven els llibres, jo continuava in-
ventant les meves històries. De gran vaig descobrir el cinema i vaig voler escriure 
per a la gran pantalla. Des d’aleshores he treballat com a guionista de pel·lícules, 
sèries i animacions infantils. També faig de professora ensenyant a escriure als 
altres. Però el que realment m’agrada és que algú m’expliqui un conte. Crec que 
el més bonic d’una història és poder compartir-la, així que, si jo avui us explico 
aquesta, potser algun dia me’n podreu explicar una vosaltres a mi.

Anna Font
Vaig néixer un mes de gener a Barcelona, on segueixo vivint. Sembla que va 
ploure força aquell hivern, però a mi sempre m’ha agradat el sol, l’estiu, la platja i 
el mar. Ja de petita explicava coses dibuixant. Potser perquè soc filla de dibuixant 
i a casa sempre estava envoltada de llapis, colors, còmics, llibres il·lustrats i altres 
tresors que em feien volar la imaginació. Si en lloc d’escriure pogués dibuixar per 
explicar qui soc, segurament faria una nena alegre, inquieta i curiosa, mirant els 
núvols i envoltada d’ocells, llegint o amb un llapis a la mà. Quan no dibuixo, passo 
molt de temps amb els meus dos sols: la Noa i la petita Berta, que va arribar, radiant 
i escalfant-nos a tots, mentre il·lustrava aquest llibre.
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