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«Hi havia una vegada uns cargols que vivien en una col ben sucosa. S’hi movien a
poc a poc i duien la seva caseta de fulla en fulla per buscar el tros més tendre i
poder-lo rosegar. Un dia, un cargolet va dir al seu pare: “Quan sigui gran vull tenir
la casa més gran del món.” “Quina bajanada!” va dir el pare, que era precisament el
cargol més savi de tota la col. “En el pot petit hi ha la bona confitura.” I li va explicar aquesta història…».
La família de cargols que protagonitza LA CASA MÉS GRAN DEL MÓN pertany a la galeria d'animalons que
freqüenta les pàgines dels llibres de Leo Lionni. Són la memòria viva de la infància, quan arreplegava insectes
i rèptils especialment, els posava dins un terrari de parets de vidre i els creava un món propi tot simulant l’hàbitat natural. Amb un llenguatge de gran riquesa literària i unes il·lustracions que destaquen per la seva plasticitat i color, Leo Lionni presenta una faula dins la tònica d'altres clàssics seus com Frederick, Pequeño Azul y
Pequeño Amarillo i Neda que neda, tots trets publicats per KALANDRAKA; històrias senzilles que suposen,
segons el mateix autor "una comprensió intuïtiva de l'essència de les coses i dels esdeveniments".
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LEO LIONNI
Holanda, 1910 - Itàlia, 1999
Va crèixer a Amsterdam dins un
ambient artístic però la seva
formació no va ser artística, sinò
que es doctorà en Economia. No
es va introduir plenament al món
de la il·lustració infantil fins que va
esdevenir avi. De la manera més
casual, amb allò que tenia més a
la mà, uns paperets de colors, va
construir la seva primera història,
Pequeño azul pequeño amarillo.
Entre 1948 i 1960, va treballar
com a director d’art de la revista
económica Fortune. El 1962 va
tornar a Itàlia, pais d'on havia
fugit poc abans del començament
de la Segona Guerra Mundial. S'hi
va establir i es va dedicar a
escriure i dibuixar àlbums
il·lustrats. N’escrigué més de 40.
El 1984 va rebre la Medalla d’Or
de l’Institut d’Arts Gràfiques dels
Estats Units.

