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UN REFREDAT AMB BONA COMPANYIA 

L’Amos McGee és un senyor molt amable que treballa de 
vigilant al zoo i que sempre té temps per anar a veure els seus 
amics: l’elefant, la tortuga, el pingüí, el rinoceront i el mussol, 
però un dia (Atxim!) es lleva refredat i esternudant. Tot i que no 
pot anar al zoo a treballar, tindrà unes visites inesperades... 

Una història senzilla, tendra, carregada de delicadesa que 
enalteix el valor de l'amistat i dels petits plaers de la vida. Tot 
això emmarcat en un ambient de calma i tranquil·litat que 
convida a recrear-se en cada pàgina. Conté a més petites dosis 
d'humor que li donen a la història calidesa i proximitat. 

Aquest any, celebrem 10 anys de la 
publicació d’aquest clàssic amb la seva 
edició per primer cop en català! 

Philip i Erin Stead  es van conèixer a l’escola secundària, a 
classe de dibuix. 
Viuen i treballen en una antiga granja centenària a Ann Arbor 
(Michigan) amb el seu gos Wednesday. 

El Philip és il·lustrador i autor. L’Erin també és il·lustradora, i 
crea les seves il·lustracions a mà, amb tècniques de xilografia i 
llapis. 

Un dia diferent per al senyor Amos McGee (originalment en 
anglès amb el títol «A Sick Day for Amos McGee») va ser el 
segon llibre publicat pel Phil i el primer de l’Erin. Ha estat 
guardonat amb la medalla Caldecott 2011. 
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