
Aquí teniu un conte divertit i intel·ligent 
per a cada estació de l'any... i un de 
propina per Nadal!  

A l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor, en Gripau i en 
Gripere sempre van plegats malgrat les seves discordants 
personalitats. Amb aquests contes podem ensenyar als nens la 
diferència entre l'optimisme i el pessimisme, a més de mostrar 
les joies i profits de l'amistat.  

Sens dubte, són històries atemporals: autèntics tresors. El 
text amb una lletra gran i fàcil de llegir i un diàleg nítid és 
molt accessible per a primers lectors.   

 

ARNOLD LOBEL  

(Los Angeles 1933 – Nova York, 1987)  

Lobel va néixer a Los Angeles, Califòrnia i es va criar a 

Schenectady, Nova York, a casa dels seus avis materns, on es va 

traslladar amb la seva mare després del divorci dels seus pares. 

De ben petit ja manifestava una gran vocació artística. Va 
estudiar al Pratt Institute de Nova York, on va conèixer la que 

es convertiria en la seva dona, Anita Kempler (Anita Lobel), 
també il·lustradora de llibres infantils. L’any 1962 va publicar el  

seu primer llibre A Zoo for Mr. Muster. Malgrat haver publicat 

ja molts llibres, l'aparició dels personatges d'en Gripau i en 
Gripere l’any 1970 marcarà el sorgiment d’un estil molt 

personal que el convertirà en un clàssic indiscutible.  
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Edat: a partir de 6 anys.  

Temàtica: estacions de l'any; animals; 
amistat, complicitat; humor. 

   Premis: ALA Notable Children’s Book. 

   School Library Journal Best Book. 

Library of Congress Children’s Books. 

   New York Times Outstanding Book. Horn             

Book   Fanfare. 

Un any amb en Gripau i  

en Gripere 

Arnold Lobel   

Traducció :   Jordi Ainaud i Escudero   


