
25 anys de la primera edició il·lustrada per la Marta 
Balaguer del conte Joan Feréstec escrit per Carles Riba 
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A la biblioteca trobareu: 

Joan feréstec  al Blau 5 

Quins patins! al Blau 29 

Vet aquí un pèl al Blau 167 

La bruixeta Rosaura al Blau 25  

Més històries de la bruixeta Rosaura al Blau 24 

Pinyons de maduixa al Blau 39 

Enric perd una dent al Blau 35 

Vet aquí la Rita al Verd 87 

 

Qui és en Joan Feréstec? 
 

Podríem dir que... m’enfado fàcilment! 
No sé ben bé perquè em passa però els 
meus germans són els que més reben 
quan em bull la sang, que és molt sovint: 
els estiro els cabells, els mossego, els 
esgarrapo... realment es com si em 
transformés en un gat esfereït o un bul-
dog enfurismat. De fet un dia de tantes 
coces que donava vaig arribar a ser un 
ruc, però un ruc de veritat!  
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SENYALS D’IDENTITAT:  
 

· Ensenyo les dents, però 
no per somriure 
 

· Quan em veieu les orelles 
vermelles es que sóc a 
punt d’explotar, allunyeu-
vos! 
 

· Sovint se’m pot confon-
dre amb un animal 

 

Nom: Marta Balaguer i Julià 
Vaig néixer a Barcelona, l’any 1953 

Ofici: il·lustradora i mestra de gravat i il·lustració 

Sóc la creadora... de llibres com Joana la caçadora de sons, En Jau-
met de les xanques en els que he escrit el text i les il·lustracions. Però 
també he il·lustrat títols que han escrit altres autors com el de Joan 
Feréstec de Carles Riba 

 

Nom: Carles Riba 
Vaig néixer a Barcelona, l’any 1893 

Ofici: vaig ser escriptor, poeta i traductor 

Sóc el creador... de llibres per adults. He fet traduccions d’autors 
com Poe, Rilke i Kafka o de clàssics com Homer, Sòfocles i Eurípides. 
He escrit molts poemes, fins i tot en gallec! També he escrit contes 
infantils. 

Una curiositat... el conte Joan Feréstec  el vaig crear per encàrrec 
junt amb altres cinc relats més on el protagonista sempre era en Joan fent alguna breto-
lada. La Marta va il·lustrar la segona publicació del conte l’any 1994. 

MARTA BALAGUER 


