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L’ONCLE ELEFANT
«Va venir una tempesta i el veler no va tornar.
El pare i la mare s’havien perdut al mar. Estava sol.
Vaig seure a la meva habitació amb les cortines tancades.
Vaig sentir com s’obria la porta.
– Hola, sóc l’oncle Elefant –va dir una veu.»

Tendresa i sensibilitat són algunes de les emocions que desprèn aquest entranyable relat,
que a més, és un clàssic de la literatura infantil de tots els temps. El petit elefant, degut a la
desaparició dels seus pares, passa un temps amb el seu oncle, el qual gràcies als contes que
li explica, a les cançons divertides i als jocs de paraules, aconsegueix mitigar una mica la
tristesa del seu nebot.

Aquesta dolça història, amb final feliç, està organitzada en 9 capítols que segueixen una
estructura circular i es completen amb les il·lustracions del mateix Arnold Lobel: realistes,
senzilles, de colors suaus i amb clarobscurs que accentuen les formes robustes dels prota-
gonistes. Hi destaca l’habilitat literària de l’autor per donar-li al text elegància i estil: «Tinc
més arrugues que fulles té un arbre. Tinc més arrugues que sorra té una platja. Tinc més
arrugues que estels té el cel», diu l’oncle Elefant.
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ARNOLD LOBEL
Los Angeles, 1933- Nova York, 1987
Va estudiar art en el Pratt Institute, on va
conèixer la seva dona, la il·lustradora Anita
Kempler. El 1962 va aparèixer el seu primer llibre
escrit i il·lustrat per ell mateix, A Zoo for Mister
Muster [Un zoo per al senyor Muster], al qual va
seguir un any després, A Holiday for Mister
Muster [Vacances per al senyor Muster]. Entre els
nombrosos guardons rebuts destaquen el Garden
State Children's Book Award per l’obra Mouse
Soup (Sopa de Ratolí), el 1977, el Caldecott
Honour Book per les Fables (Faules), el
Cristopher Award i el Newbery Honour Book,
entre d’altres. 

L’ONCLE ELEFANT
TEMA à Els lligams familiars entre oncle i nebot.
EDAT RECOMANADA à A partir de 5 anys. Indicat per llegir-lo als infants o per als que 
s’inicien a la lectura autònoma.
DESTACA à Clàssic de la literatura infantil, autor d’Històries de ratolins, Sopa de ratolí i
El porquet. Il·lustracions senzilles en clau d’humor.
APLICACIONS à Idoni per a la iniciació a la lectura. Concepte de faula moderna amb
animals humanitzats i importància de les relacions familiars.
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