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■ Temàtica: faula sobre el valor de la senzillesa.
■ Edat recomanada: a partir de 5 anys.
■ Aspectes destacables: clàssic de la Literatura

Hi havia una vegada uns cargols que vivien en una col
ben sucosa. S’hi movien apoc 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…

Infantil; animals, relació pares-fills,
aprenentatge, experiència vital; de l'autor de
“Frederick”, “Pam a pam”, “Neda-que-neda”,
“L’Àlex i el ratolí de corda”, “El Petit Blau i el
Petit Groc”, “El somni d’en Mateu”, “Números”
y “Colores” (Kalandraka
■ Avançament de l’obra:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/lacasa-mes-gran-cat

Leo Lionni
Durant la seva infància, el Leo Lionni va ser un gran admirador

(Amsterdam, Holanda, 1910-Toscana, Itàlia, 1999)

dels animals, epecialment dels rèptils, els quals ficava

Va créixer a Amsterdam en un ambient artístic -la seva
mare va ser cantant d'òpera, i el seu oncle Piet, un
gran aficionat a la pintura- i des de ben jove va saber
que aquest seria el seu destí. Malgrat això, la seva
formació no va ser artística, sinó que es doctorà en
Economia. El 1931 es va instal·lar Milà i va entrar en
contacte amb el disseny gràfic. Quan el 1939 es va
traslladar a Amèrica, va treballar en una agència de
publicitat de Filadèlfia, a la Corporació Olivetti i a la
revista Fortune. La seva fama com a artista va anar
creixent i els seus quadres s'exhibien a les millors
galeries, des dels Estats Units fins al Japó. Com ell
mateix va dir: "D'alguna manera, en algun lloc, l'art
expressa sempre els sentiments de la infantesa". El
seu primer llibre per a nens no arriba fins el 1959 i de
casualitat: durant un viatge en tren se li va ocórrer
entretenir els seus néts amb un conte fet amb trossos
de paper de seda. Així va néixer “El petit Blau i el petit
Groc”, el primer d'una llista de més de 40 llibres
aclamats per tot el món per la crítica especialitzada. El
1984 va rebre la Medalla d’Or de l’Institut d’Arts
Gràfiques dels Estats Units.

en un terrari amb parets de vidre, tot condicionat amb sorra,
pedres, falgueres i molsa. D'aquesta afició sorgirien,
amb el temps, relats com el del cargol que desitjava tenir
la casa més cridanera de totes. Una metàfora més sobre
la vida, la prudència, el sentit pràctic de les coses, la humilitat
i la senzillesa enfront de l'arrogància i la superficialitat.
Amb un llenguatge de gran riquesa literària i unes il·lustracions
que destaquen per la seva plasticitat i color, el Leo Lionni
presenta aquesta faula que segueix la línia d'altres llibres,
com ara “Frederick”, “Pam a pam”, “El petit Blau i el petit Groc”,
“Neda-que-neda”, “L’Àlex i el ratolí de corda” i “El somni
d'en Mateu”, publicats tots ells per KALANDRAKA.
Històries senzilles que suposen, en paraules de l'autor,
"una comprensió intuïtiva de l'essència de les coses
i dels esdeveniments".
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