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Tramuntana a la granja!
Plantificat en una immensa plana entre les muntanyes i el mar, hi ha Sant Airet del Mig, un dels
poblets més ventosos del món. En el lloc més ventilat de Sant Airet s’hi troba el mas Repòs. Un bon
dia, en Ramon i la Teresa, els dos habitants del mas, es troben amb una tramuntanada excepcional. El
vent és tan i tan fort, que els seus estimats animalons han intercanviat els seus sons, i ara el gall de la
casa s’ha posat a lladrar com els gossos, i les gallines han canviat els cloqueigs per miols, i els porcs i
les truges han passat dels esgüells als renills...
En Ramon i la Teresa decideixen buscar una solució a aquell desori, i després de posar en pràctica
unes quantes idees poc reeixides, arriben a una conclusió…

Carles Sala i Vila
Va néixer a Girona el 1974. És mestre, però des de fa un quant temps també es dedica a l’artesania i,
sobretot, a escriure històries per a nois i noies. L’any 2008 va publicar el seu primer llibre, Sóc com sóc
(Ed. Barcanova), i aquell mateix any el segon, Flairosa, la bruixa dels sabons, (2n Premi Barcanova de
Literatura Infantil i Juvenil). I després ha anat publicant: Bona nit, Júlia (premi Guillem Cifre de
Colonya), En Jaumet busca escola (Editorial Barcanova), El triomf d’en Polit Bonaveu (Premi El Vaixell
de Vapor, 2009) i Cornèlius i el rebost d’impossibles (Premi Folch i Torres 2009). I està encantat de la
vida de poder-hi afegir aquest premi Barcanova 2009!
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