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A la sabana immensa dorm el lleó,
ronca el lleó, somia el lleó.
Somia el lleó amb un meló...

■ Temàtica: conte d’animals.
■ Edat recomanada: a partir de 5 anys.
■ Aspectes destacables: estructura acumulativa;

rimes; tècnica del linogravat; animals;
fruites, llegums, sabors, textures;
de l’il·lustrador d’“Artur”, “Aquil·les el puntet”,
“En patufet”, “La verdadera historia de
Caperucita” i “La Guía Necsia”.

El lleó es desperta amb la boca oberta
i es recorda del meló sucós,

Rafael Ordóñez

saborós, deliciós...

(Aguilar de Campos, 1964)

El lleó es deixondeix i s'aixeca.

Ha estudiat Magisteri i ha completat la seva formació
en tallers de narració oral escènica. Va ser un dels
fundadors,
el
1995,
del
grup
Cháchara
Cuentacuentos. També pertany a la Asociación
Madrileña de Narración Oral (MANO). Ha rebut el
Premi Jaén de LIJ (2001). És autor de diversos llibres
per a públic infantil editats per Alfaguara, Beascoa i La
Galera.

Fa pipí rere un arbust.
Ensuma l'aire i passeja de gust.
“L’elefant golafre” és un divertiment literari protagonitzat
per diversos animals: el lleó, la pantera, la gasela, la gallina,
la granota... a cadascun li ve de gust una fruita i, caminant
per la sabana, busquen on saciar la seva gana. Es tracta
d’un relat humorístic d’estructura acumulativa i repetitiva

Marc Taeger

que estableix un divertit joc de paraules rimades, que el fa

(Berna, 1963)

especialment indicat per ser explicat als primers lectors.

Ha estudiat disseny gràfic a Barcelona. Actualment viu
a Galícia i treballa com a il·lustrador i dissenyador.
Animació, pintura, escultura art gràfica són la seva
especialitat. La seva obra s’ha exposat a Luxemburg,
Alemanya, la Xina, Espanya, França i Costa Rica. Per la
seva feina d'il·lustrador i disseny en l'àlbum “La
verdadera historia de Caperucita” (KALANDRAKA), va
rebre el Premi Daniel Gil de Disseny Editorial el 2005.
A banda de “L’Elefant golafre”, també ha il·lustrat “En
Patufet”, “Aquil·les el puntet” i, en el segell FAKTORIA
K, “Artur” i “La Guía Necsia”.
http://www.marquski.com

Rafael Ordóñez enriqueix el text amb fragments narratius
i diàlegs entre els personatges, i això permet que l’obra
sigui recomanada també per a lectors autònoms.
Com a prolongació del joc literari, el Marc Taeger experimenta
amb els colors i les formes: els animals estan representats
amb gammes cromàtiques atípiques i figures esquemàtiques
fetes artesanalment amb la tècnica del linogravat,
amb la qual s’aconsegueix un aspecte rústic
per aquest àlbum que transmet dinamisme.
Una fauna mansa i vegetariana que es completa
amb l’aparició d’un elefant golafre i insaciable.
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