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«La gallina Angelina surt a fer
un tomb, a través del pati,
al voltant de l’estany...»

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. Amb una estètica
avantguardista de línies senzilles i colors àcids,
destaca pel seu magnífic contingut visual. 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·lustra-
cions ens expliquen l’accidentada i humorística
persecució de la guineu sense que la gallina se n’a-
doni en cap moment del perill que corre.

PAT HUTCHINS   
Anglaterra, 1942
Pat Hutchins va créixer envoltada
pel camp i la natura la qual cosa es
reflecteix a la seva obra. Des de
molt jove va saber que volia ser
artista, va estudiar en una escola
local d’art durant tres anys i
després se’n va anar a l’Acadèmia
d’Art de Leeds, on es va
especialitzar en il·lustració.
Al principi, la seva obra només
es coneixia al circuit comercial
artístic de Londres però, després
de casar-se, es va traslladar
a Nova York on la va presentar a
diversos editors i va obtenir un
gran èxit. Rosie’s Walk fou el seu
primer àlbum il·lustrat, des de
llavors ha escrit diverses novel·les
i nombrosos llibres il·lustrats.
El 1974 fou guardonada amb
la prestigiosa medalla Kate
Greenaway i actualment resideix
a Londres.
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