
Sobre la seva vida 

Neix a Anglaterra el 1942 i és la 

sisena de set germans. Va    

créixer envoltada de camp i 

natura i això es veu en la seva 

obra. Des de ben joveneta va 

saber que volia ser artista.    

L’autora ens explica que quan 

era petita, coneixia una parella 

d’avis que cada cop que feia un 

dibuix li donaven xocolata. 

Sembla que això va ser molt 

motivador!  

Va estudiar en una escola d’art 

local durant tres anys abans 

d’ampliar la seva formació a l’a-

cadèmia d’Art de Leeds on es va 

especialitzar en il·lustració. Des-

près de viure una temporada a 

Nova York i ensenyar la seva 

obra a diferents editors,  aconse-

gueix  tenir molt d’èxit publicant 

“L’Angelina surt a fer un tomb”, el 

seu primer àlbum infantil. 

Va ser Llibre Destacat el 1968 

per   l’Associació de Bibliotecaris  

d’Amèrica. Amb una estètica 

avantguardista de línies senzilles 

i colors àcids, destaca pel seu 

magnífic contingut visual.  

Des d’aleshores ha escrit     

diverses novel·les i ha creat 

nombrosos  llibres il·lustrats. 

Actualment viu a Londres. 

       25 anys de la primera edició de: 

        “L’Angelina surt a fer un tomb” 
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A la biblioteca trobareu: 

 

“Una festa sorpresa“  

“El paseo de  Rosalia”   

al Vermell 163 

“L’Angelina surt a fer un tomb” 

“On s’ha ficat el pollet de l’Angelina”  
“¡Buenas noches, búho!”   

 

La seva obra 

L’Angelina surt a fer un tomb (Rosie’s Walk) és un clàssic de la literatura 

infantil que data de 1968 però que sempre estarà vigent. Els dibuixos en 

ploma i tinta so n encantadores composicions formades per petits       

dissenys geome trics en diferents tons de taronja verd i groc. El llibre    

ofereix dos nivells de lectura amb una estructura 

circular: d’una banda, la passejada de la gallina   

Angelina, que s’explica mitjançant el text amb 

breus frases encadenades i, de l’altra, les 

il·lustracions  que ens expliquen l’accidentada i hu-

morística persecució de la guineu sense que la ga-

llina se n’adoni del perill.  
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