
Sobre la seva vida 

Babette Cole va néixer a Jersey, 
Channel Islands el 1950.         
Va estudiar en una escola de 
monges on es va passar bona 
part del temps pintant quadres i 
escrivint històries. Es va       
graduar a la facultat de Belles 
Arts de Canterbury el 1973 on 
va rebre una llicenciatura amb 
honors.  Abans de  establir-se 
ella mateixa com autora i 
il·lustradora va fer animacions 
per la BBC, targetes de felicita-
ció i treballs d’il·lustració per a 

d’altres autors. Actualment viu a 
Loincolnshire on cria cavalls i es 
dedica a escriure, visitar escoles i 
viatjar. 

El seu primer llibre il·lustrat es 
va publicar el 1976 i des          
d’aleshores ja n’ha publicat prop 
de setanta títols que destaquen 
pel seu humor àcid i irònic. 

El 1993 es publica en castellà el 
conte “Mamá puso un huevo” 
editat per Destino  i traduït per  
Pilar Jufresa. Al conte els pares        
decideixen explicar als seus fills 
d’on vénen els nens. Babette 
Cole tracta el tema amb natura-
litat, senzillesa i humor. 

  

       25 anys de la publicació en castellà de 
“Mamá ha puesto un huevo” 
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A la biblioteca trobareu: 

 

Títols com : “La Mare mai no em va dir…”,  

“La Tarzana”, “El príncep ventafocs”,  

“Una nena mal educada”  i l’edició en  

català “La Mamà va pondre un ou” 

entre molts altres els trobareu al Blau 117  

 

La seva obra 

Els dibuixos en aquarel·la de Cole, són dinàmics i destil·len un bon     
humor, la ironia que perceben millor els adults però que i  connecta 
molt bé amb els infants. Cole gira la truita als estereotips i trames 

conegudes per a presentar les coses des d’un     
altre angle. Una independent Tarzana davant un 
bon noi però pèssim explorador, o la princesa que 
vol continuar soltera. També té títols per ajudar a 
conèixer i a acceptar les realitats  de la vida  com 
“Dos de tot” (o com portar un divorci amb humor), 
“Estira la pota ”(per explicar la mort). 

        

        

Babette Cole 


