
75 anys del seu naixement 
A

q
ue

st
 m

e
s 

fe
lic

it
e
m

...
 

M’agradaria ser e-s-c-r-i-p-t-o-r. He intentat d’aprendre l'ofici llegint tres mil llibres i creant històries 
per a ratolins rosegalletres. […] 
 

Invento el que puc. […] Imagino llibres inexistents, que no escric. Per mandra, per por, per solidaritat? 
Els tinc al meu cap, que s’obre i es tanca quan ningú no em veu. Un espant, si em trobo davant d’un 
mirall! 
 

Què és una habitació escrita? A les golfes de casa, quan era petit, 
vaig omplir les parets i el sostre de lletres, abecedaris, cançons, 
paraules, noms d’artistes de cine i de poetes. 
 

Uf, és el títol del darrer llibre que escriuré. 
 

El que caminava sota la boira era jo, l’Home Invisible. Als anys 50, 
els hiverns a Roda de Ter eren misteriosos, com les pel·lícules. […] 
 

Les coses de nenes i de nens són les mateixes que les dels adults: 
"una taula és una taula" o "una vaca és una vaca", però enfilades 
damunt d'un patinet semblen diferents. 
 
 

        

A la Biblioteca trobareu: 
 

Ai, Filomena, Filomena! I altres contes al Verd 121 

El llibre de les M’Alícies al Verd 121 

El quadre més bonic del món al Blau 168 

Iris (col·lecció 7 volums) al Blau 1 

Teatrebill en contes uns al 8 XAR Infantil 

He tornat a jugar amb la mare i se m’ha espatllat al Groc 9 

...  

 
 

Nom: Miquel Obiols 
Vaig néixer a Roda de Ter (Osona), l’any 1945 

Ofici: escriptor, guionista, creador i director de programes de televisió 

Sóc el creador... de llibres per a nens i joves, com Ai Filomena, Filo-
mena! I altres contes o El tigre de Mary Plexiglàs que van ser Premi 
Crítica Serra d'Or de literatura infantil i juvenil (els anys 1978 i 1988 
respectivament). També he rebut premis per la meva feina a la televisió 
com l’Ondas Inernacional creant programes infantils com “Terra d’es-

cudella” o “Picnic”. 
 

Una curiositat... De petit mirava moltes pel·lícules, en concret tres, cada diumenge a 
la tarda i m’agradava molt el teatre. Potser per això la meva afecció a fer programes de 
televisió i guions de cinema. 

Alguns dels meus llibres han inspirat obres de teatre com l’obra “Nit de Sant Joan” que 
és una adaptació del conte “A l’inrevés” del llibre El misteri de Buster Keaton o “Miró, el 
pintor poeta” a partir del llibre El quadre més bonic del món. 

MIQUEL OBIOLS 
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QUÈ ÉS UN  
GALLIFANT? 
 
 

· Un gallifant és 
meitat gallina mei-
tat elefant.  

 

· Inventat per Miquel Obiols, era 
el premi que s’enduien els nens i 
nenes del programa infantil per la  
televisió “Juego de niños” (1989 a 
1991). 

L’escriptor juga amb les lletres... 

Tractat d'Obiologia 


