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Catalina González Vilar va néixer a Alacant en 1976. Va estudiar Antropologia Social i Cultural a la Univer-
sitat de Barcelona i sempre va tenir clar que volia ser escriptora. La major part del seu treball se centra 
en l'àmbit de la literatura infan�l i juvenil. Ha rebut premis com el Barco de Vapor 2012 o el premi Inven-
ciones de Narrativa Infantil i Juvenil 2011 a Mèxic. Entre els llibres que ha publicat estan El secret de l'ou 
blau, Editorial SM, Madrid, 2012; Els col·leccionistes, Editorial Everest, León (Espanya), 2012; i els àlbums 
La dona que cuinava paraules, editorial Anaya, Madrid, 2003, Què rar!, Editorial Edelvives, Madrid, 
2013; o Teo muchosdedos, Editorial A buen paso, Barcelona, 2017.
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Va néixer en Versalles (França) de pares italians. Té moltes passions, entre elles la literatura i la història 
de l'art, encara que confessa trobar en el llibre il·lustrat un univers que resumeix tots els seus interessos. 
Ha escrit històries que han il·lustrat Susanne Janssen, Gabriel Pacheco, Isabelle Arsenault o Carll Cneut. 
Ella, per la seva banda, ha il·lustrat El vol de la família Knitter, Barcelona, 2016 i Postals per a un any, 
Barcelona, 2017, tots dos de l'editorial A buen paso. Des de 2008 s'encarrega de Lefiguredeilibri.com, un 
blog d'anàlisi i recerca sobre il·lustració que s'ha conver�t en un punt de referència per a experts i il·lus-
tradors. Imparteix classes i col·labora amb diferents organitzacions i universitats, com la Universitat 
Autònoma de Barcelona, ciutat en la qual actualment resideix.
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Cada ma�, els aparadors de la Pas�sseria Prim apareixen plens de delicats croissants, perfumats 
congrets i cruixents coques. No debades Primula Prim i el seu marit passen les hores més felices del dia 
en l’obrador pastant, fornejant i ideant noves receptes. Tot i això, aquest primer dia de primavera alguna 
cosa està a punt de canviar, potser per sempre, en aquesta deliciosa pas�sseria.
Primula Prim és una rondalla que sembla vinguda des de lluny, quan els contes ens portaven històries de 
fórmules màgiques, d'animals que parlen, de festes sense fi al voltant de deliciosos dolços.
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