
Sobre la seva vida 
Neix el 1968 a Chamalière 

(França) on viu i treballa.  

Després d’estudiar durant sis 

anys economia i dret, decideix 

entrar a l’escola d’art Emile 

Cohl de Lió. És escriptor i 

il·lustrador dels seus llibres 

però també il·lustra textos d’al-

tres autors infan ls. El 1996 el 

seu treball s’exposa a la Fira del 

llibre de Bolonya, una de les 

més pres gioses fires del llibre  

infan l i juvenil. Des d'alesho-

res ha publicat més de 100 -

tols i ha guanyat nombrosos 

premis. Una de les obres més 

conegudes de l’autor és Todos 

menos uno, una història tendra 

i diver da sobre un pèsol que 

no vol ser igual als altres i co-

mença un viatge a la recerca 

de la seva pròpia personalitat.   

50 anys del seu naixement  
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A la biblioteca trobareu:  
Els nens no volen la guerra (CAT/ESP) Blau 74 
El secreto Vermell 146 

Todos menos uno  Vermell 152 
El meu gran amic  Vermell 152 

Vermell blau groc  Vermell 99 
Per què el petit elefant rosa es va posar 
trist icom va tornar a somriure. Blau 74 

Caputxeta Vermella Blau 74 
En Barba Blava Blau 74 

La seva obra 
Battut en les seves obres tracta temes molt diferents. Una característica comu-
na és la brillantor de les seves il·lustracions en les que acostuma a predomi-
nar el fons blanc  i l’ús de pocs elements, els mínims necessaris  pel desenvo-

lupament de la història. D’aquesta manera provo-
ca al lector que amb la seva imaginació acabi de 
completar la resta de la història. Els textos també 
són senzills i es complementen amb les 
il·lustracions. A El secreto podem veure com uti-
litza el blanc amb generositat i criteri per a crear 
tensió i com juga amb la tipografia d’una forma 
discreta fins i tot incloent petits dibuixos en les 
mateixes paraules.  
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