Els dies passen amb Gripau i en Gripere
Text i il·lustracions de Arnold Lobel
Traducció de Jordi Ainaud i Escudero
En Gripau i en Gripere s'ho passen d'allò més bé
plegats. Fan volar estels, celebren l'aniversari d'en
Gripau i s'espanten amb les històries de por d'en
Gripere. Sobretot, es diverteixen junts, tots i cadascun
dels dies de l'any.
Amb aquest quart llibre completem la publicació de la
sèrie d’aventures d’en Gripau i en Gripere, celebrant
els 50 anys d’amistat d’aquests dos personatges
emblemàtics que han enamorat a diverses generacions
d’infants i adults arreu del món.
Recomanat per a primers lectors pel seu text amb una
lletra gran i fàcil de llegir i un diàleg nítid
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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.

