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Premsa
«M’han transportat a un univers
on el quotidià resulta sorprenent,
presentat a través d’aquesta mirada que coneix els secrets però
conserva intacte el misteri dels
detalls.»
Adelaida Frías – Circ Perillós.

«Un llibre breu, intens i clar.»
Marcos Ordóñez.
«I arrenca a transmetre imatges i sensacions que
molts hem tingut. Records evocats per la nena de llavors sobre les anades i vingudes del Park Güell. Un
abecedari que ressucita instants del veïnatge de la
plaça Lesseps.»
J.M. García Ferrer, Morsadice.

«La idea del llibre és suggerent i estimulant. Molt
ben desenvolupada quant a tempo i amb un llenguatge molt sec i precís: res de ﬂoralisme!»
Antoni Clapés.

Sinopsi
Aquest llibre és una novel·la sobre la infància i els
records, un meravellós text que ens transportarà a
la nostra infància en petites diapositives endreçades
amb cura. Les vivències són tan exquisides que serà
fàcil sentir les emocions de la protagonista, des dels
genolls pelats amb pols i sang fins aquella sensació
de pèrdua quan ens acomiadàvem del nostre últim
dia de vacances.

Els jocs amb les lletres de la sopa, els mareigs quan
viatjàvem en cotxe, baixar al pati en fila índia o aquella insistència estranya dels adults en una frase que
no sabíem molt bé què significava «Porteu-vos bé!»
Un viatge a la nostra memòria i a la petita felicitat de
moments aparentment insignificants. Només, aparentment.

Biografia
Pruden Panadès va néixer a Barcelona el 1954 on va
fer la carrera d’ Història de l’Art. Als vint-i-dos anys,
però, va preferir anar a viure al peu del Montseny.

Continua col·leccionant tota mena de lletres i rumiant com escriure per a nens i adults.

Després d’haver treballat uns anys com a docent,
des dels anys vuitanta s’ha dedicat a la gestió cultural. Va dirigir el Centre Cultural de Granollers amb
una especial atenció al teatre per a joves estudiants
de secundària.
Mare de dos fills, al llarg dels anys - en un munt de
petits quaderns de notes, il·legibles, disperses i gens
sistemàtiques- ha anat condensant un llarg enfilall
d’observacions i idees. És d’aquesta escriptura portàtil que deriva el conte il·lustrat (per a nens de zero
a noranta anys) Errata. Les tribulacions de l’impressor Prim i la seva primera novel·la Cosins de Tarzan,
en la qual l’ordre alfabètic és un pretext per recórrer
escenes d’infància i de barri.
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