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Històries de ratolins (català)

ISBN 978-84-8464-580-1. Clàssics contemporanis.
Historias de ratones (castellà)

ISBN 978-84-8464-579-5. Clásicos contemporáneos.
Contos de ratiños (gallec)

ISBN 978-84-95123-51-0. Tras os montes.
Sagu kontuak (eusquera)

ISBN 978-84-8464-262-6. Gaur egungo klasikoak.
Histórias de ratinhos (portuguès)

ISBN 978-989-8205-98-8. Clássicos contemporâneos.

■ Temàtica: llibre de relats.
■ Edat recomanada: educació infantil.

Storie di topi (italià)

ISBN 978-88-95933-48-1. Classici moderni.
- Pare, ara ja som tots al llit –van dir els ratolinet-.
Si us plau, explica’ns una història.
- Faré una cosa millor –va dir el pare-.
Us explicaré set històries,
una per a cadascun de vosaltres...

■ Aspectes destacables: de l’autor i il·lustrador

de “Sopa de ratolí”, “L’oncle elefant”, “El viatge
del saltamartí”, “El cerdito” i “El libro de los
guarripios” (Kalandraka); iniciació a la lectura,
faula amb missatge; clàssic de la Literatura
Infantil i Juvenil; consta de set relats:
El pou dels desitjos, Núvols, El Ratolí Molt Alt
i el Ratolí Molt Baix, El ratolí i els Vents,
El viatge, El ratolí vell i El bany.
■ Avançament del llibre:

No hi ha res millor que anar-se’n a dormir amb un conte,
i si a sobre en són set, com els que explica el pare Ratolí,

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/hist
ories-de-ratolins-cat_a7f0915cd484da

molt millor! Set històries que faran gaudir als set ratolins

Arnold Lobel

i també a tots els nens i nenes, com ho han anat fent

(Los Àngeles, 1933 - Nova York, 1987)

durant moltes generacions.

Va estudiar art en el Pratt Institute. Va començar a
treballar en una agència de publicitat i posteriorment
es va dedicar a il·lustrar històries escrites per altres
autors. El 1962 va aparèixer el seu primer llibre escrit
i il·lustrat per ell mateix, “A Zoo for Mister Muster”, al
qual va seguir un any després “A Holiday for Mister
Muster”. Com a autor i il·lustrador va rebre nombrosos
reconeixements per part del públic i la crítica
especialitzada. Entre els guardons rebuts destaquen
el Caldecott Honour Book, el Christopher Award, el
Caldecott Award i el Newbery Honour Book. Al llarg de
la seva trajectòria va il·lustrar uns setanta llibres
d’altres escriptors i una trentena escrits per ell mateix.

La finalitat dels contes de Lobel -faules majoritàriamentés aconseguir que els infants aprenguin a llegir de forma
divertida. «Només els escriptors amb molta sensibilitat
com en Lobel, van ser capaços d’utilitzar un estil innocent
sense caure en la ingenuïtat, tant en la narració
com en les il·lustracions que creava» han dit els principals
especialistes en Literatura Infantil i Juvenil.
“Històries de ratolins” s’ha convertit en un referent ineludible
i inqüestionable, pels seus textos i il·lustracions senzilles
i evocadores. D’aquest mateix autor, KALANDRAKA
també ha publicat en català “El viatge del Saltamartí”,
“L’oncle Elefant” i “Sopa de ratolí”.
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