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En Ferran s’ho passa bé al seu barri, amb la
seva família i amics, jugant al carrer i xutant
la pilota. Té un somni: de gran vol ser un
futbolista famós. Però l’atzar li té reservada
una sorpresa… poc s’ho espera, que serà
entre fogons on li arribarà la fama. Una fama
molt dolça, una mica àcida, amb un punt de
sal. L’ànima del Bulli, el restaurant de la Costa
Brava, t’explicarà en primera persona els
secrets de la seva cuina.

Meritxell Martí (Text)
Desembre, 1972. És doctora en Humanitats
i escriptora. Treballa al seu despatx, on elabora
projectes literaris i educatius i dóna classes
virtuals a la UOC. Quan no escriu, llegeix. Quan
no llegeix, visita llibreries i biblioteques. I quan
no, camina per boscos i platges, pren suïssos en
bona companyia, juga amb el gat o fa ioga. Amb
en Xavier Salomó ha publicat llibres de volada
internacional com L’illa de les 160 diferències
o 10 viatges i 1 somni.
Txell Darné (Il·lustradora)
Banyoles, 1980. Graduada en art i disseny en
l’especialitat d’il·lustració a l’Escola Massana
de Barcelona-UAB. Ha il·lustrat diversos contes
infantils i juvenils. En destaquem La llegenda del
mariner de Sant Pau i Ferran Adrià. De gran vull
ser... cuiner!, editats per Efadós. Ha col·laborat
en el programa Una Mà de Contes de TV3 i en la
creació de jocs per a l’empresa Londji.
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