
Borda,George!
Jules Feiffer 
Traducció: Carlos Mayor 

Quan la mare del George li demana que bordi, ell miola, gruny... 
Això no pot ser, el George és un gos! 

Què li passa al George? 

Un llibre interactiu molt divertit, amb unes il·lustracions 
senzilles i de colors atrevits que afegeixen humor i expressivitat 
als personatges.  

És també un àlbum perfecte per parlar d’emocions. 
Els lectors gaudiran del final inesperat. 

Ideal per llegir en veu alta! 

Ja us podeu començar a entrenar les cordes vocals per fer: 
«marrameu», «qüec-qüec», «oinc, oinc», «muuu», «bub-
bub». 

Jules Feiffer 
Nascut a Nova York el 26 de gener de 1929, és un autor i 
il·lustrador de llibres infantils, guionista i humorista gràfic de 
fama mundial. És membre de l'Acadèmia de les Arts i les Lletres 
dels Estats Units. Molt conegut per la seva tira satírica Feiffer. 
Ha guanyat diversos premis, entre ells un Pulitzer i un Oscar. 
S'han venut més de 300.000 exemplars de Borda, George! en el 
seu idioma original. A més, ha estat traduït a set llengües i 
figura a la llista dels 100 millors llibres infantils de la Biblioteca 
Pública de Nova York. 
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