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AHLBERG, Janet

Naixement
Mort

21 /10/1944
15/11/1994

75
25

Il·lustradora britànica, guanyadora de dos
Kate Greenaway Medal. Juntament amb el
seu marit Allan, va crear molts llibres per a
infants, com ara El carter joliu o unes cartes
especials.

ARANDA, Ricard

Naixement

1969

50

Il·lustrador català. Autor, entre d’altres, de
Hi havia una vegada... Els contes de sempre.

BALAGUER, Marta

Publicació

1994

25

Primera edició de Joan Feréstec il·lustrat per
ella.

BALLANTYNE, R. M.

Mort

1894

125

Escriptor escocès de novel·les d’aventures,
entre les quals destaca La isla del
coral, precursora d’El señor de las moscas,
de William Golding.

BATLLE GORDÓ,
Ramon

Naixement

1894

125

Escenògraf i dibuixant format a la Llotja. El
trobem col·laborant a la revista de guerra
L’Estel. També il·lustrà dos llibres per a
infants: Les aventures d’en Titelleta i La
gata i el Belitre.

BAUM, L. Frank

Mort

06/05/1919

100

Escriptor, actor i director de cinema
estatunidenc, cèlebre per ser el creador, junt
amb l’il·lustrador W. W. Denslow, d’un dels
llibres més populars de la literatura infantil
nord-americana, The Wonderful Wizard of
Oz (en català, El màgic d’Oz).

BLANCH, Teresa

Naixement

1969

50

Escriptora catalana d’obres com Què
t’empatolles, Carlota! o No em dic
Caputxeta! Escriu també a quatre mans amb
l’Anna Gasol.

BLASCO, Jesús

Naixement

1919

100

Autor de còmic català, considerat un dels
grans del tebeo clàssic espanyol. Va crear el
personatge Anita. Diminuta. Jesús Blasco
va ser el germà gran d’una saga de dibuixants
que constituiria l’anomenada factoria Blasco.

BRAVO-VILLASANTE,
Carmen

Mort

1994

25

Filòloga, escriptora i investigadora pionera
en els estudis universitaris en literatura
infantil i juvenil.

BRÖGER, Achim

Naixement

16/05/
1944

75

Escriptor alemany de literatura infantil i
juvenil i autor, entre d’altres, de Bon dia,
estimada balena.
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BRUNHOFF, Jean de

Naixement

9/12/1899

120

Escriptor e il·lustrador francès conegut
per ser cocreador de Babar, un elefant
protagonista d’una sèrie de llibres infantils,
publicat per primer cop el 1931. La història
fou originalment narrada per la seva dona
als seus fills. Després del primer volum, en
publicà sis més.

CALDERS ROSSINYOL,
Pere

Mort

1994

25

Escriptor, periodista i dibuixant català.
Conegut, sobretot, per la seva faceta de
contista, va rebre, entre altres guardons, la
Creu de Sant Jordi el 1982 i el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes el 1986. Autor, entre
d’altres, de Raspall.

CARBÓ, Joaquim

Publicació

1969

50

Primera edició de La colla dels deu.

CARBONELL PIÑOL,
Gerard

Naixement

1894

125

Pintor, decorador i dibuixant. Col·laborà amb
la revista infantil La Mainada. Il·lustrà dos
llibres bíblics, editats per Muntañola el 1921:
Las mujeres de la Biblia: Judith i Historia de
Tobías.

CARLE, Eric

Publicació

1969

50

Primera edició de L’erugueta llaminera.

CLEAVER, Vera

Naixement

6/01/1919

100

Escriptora nord-americana que, juntament
amb el seu marit Bill, es va dedicar a escriure
novel·les per a nens i joves. Van esdevenir
una de les parelles escriptores més coneguda
dels EUA. Són els autors, entre d’altres, d’On
floreixen els lliris.

COLL, Mireia

Naixement

1969

50

Il·lustradora catalana autora de La bruixeta
Encantada i l’escombra Primmirada i El zoo
de la Lolita, entre d’altres.

COLOM AGUSTÍ, Joan

Mort

1969

50

Pintor paisatgista, gravador a l’aiguafort i
dibuixant. Dibuixà per a infants a les revistes
La Mainada i Jordi. Il·lustrà llibres infantils,
sobretot de l’editorial Muntañola, com ara,
Cuentos de la riqueza i La leyenda del rey
Olavo.

COLOMA, Luis
(pare Coloma)

Publicació

1894

125

Luis Coloma Roldán va ser un escriptor,
periodista i jesuïta espanyol. En la seva
faceta d’autor de literatura infantil i juvenil,
va crear el personatge del Ratoncito Pérez.

COMELLES, Salvador;
GINESTA, Montse

Publicació

1994

25

Primera edició de El mar dels naufragis.

CYRANO DE
BERGERAC

Naixement

06/03/1619

400

Escriptor francès. Contemporani de
Molière, poeta i lliurepensador, arrogant i
fantasiós, signava els seus escrits amb noms
més o menys imaginaris que ell feia seus.
En l’actualitat, és especialment conegut
per l’obra de teatre homònima Cyrano de
Bergerac d’Edmond Rostand (1868-1918).

CREECH, Sharon

Publicació

1994

25

Primera edició d’Entre dos lunas, premi
Newbery Medal l’any 1995.

CROMPTON, Richmal

Mort

1969

50

Escriptora anglesa, especialitzada en llibres
infantils i narracions de por. Creadora del
personatge de Guillermo Brown.
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DALMASES PARDO,
Antoni

Publicació

1994

25

Primera edició de Doble joc, El castell dels
dos falcons i Els embolics truquen per
telèfon.

DANZIGER, Paula

Naixement

1944

75

Escriptora nord-americana, creadora de la
sèrie Àmbar.

DECIS, Anne

Naixement

1969

50

Il·lustradora nascuda a França, tot i que
resideix a Barcelona. Li agraden les històries
per a infants que no són políticament
correctes i els textos plens d’humor o de
poesia. És autora dels llibres ¿Quién ha
robado mi trono? i Colores que se aman.

DITERLIZZI, Tony

Naixement

1969

50

Artista nord-americà, creador de llibres per a
infants i pel·lícules.
Va crear la sèrie The Spiderwick Chronicles
i va ser el productor executiu de l’adaptació
cinematogràfica. Va guanyar una Caldecott
Medal per l’adaptació de The Spider and the
Fly.

ESCARRÀ, Consol

Naixement

1944

75

Il·lustradora catalana autora de La Irene i el
gargot, entre d’altres.

FERNÁNDEZPACHECO, Miguel

Naixement

1944

75

Escriptor, dissenyador gràfic i il·lustrador.
Va ser guardonat amb el Premi Nacional
de literatura infantil i juvenil de les Lletres
Espanyoles el 2001 per la seva obra
Verdadera historia del perro Salomón. Va
guanyar també el premi Lazarillo 1996 per
Los zapatos de Murano.

GARCÍA-CLAIRAC,
Santiago

Naixement

1944

75

Escriptor espanyol, nascut a França. Ha
conreat els gèneres fantàstic i realista. Autor
de la trilogia El ejército negro.

GUBIANAS ESCUDÉ,
Valentí

Naixement

15/05/1969

50

Il·lustrador català, format a l’Escola
Massana. Autor de La Júlia té un estel i
Bestioles menudes, entre d’altres.

HARTMANN, Lukas

Naixement

1944

75

És el pseudònim de l’escriptor suís HansRudolf Lehmann. Autor d’Un nas molt llarg i
Fes-me un petó, Larissa Laruss.

HEIDE, Florence Parry

Naixement

27/02/1919

100

Escriptora de teatre americà. Els seus
treballs més coneguts són una sèrie de llibres
de contes sobre les curioses aventures d’un
nen anomenat Treehorn (Tristany), tots
ells il·lustrats per Edward Gorey. També
va treballar amb il·lustradors de renom,
com Jules Feiffer i Lane Smith, i va guanyar
diversos premis pel seus treballs.

HERNÁNDEZ LUCAS,
Avelino

Naixement

1944

75

Escriptor i narrador oral castellanolleonès
que va fer un gran treball etnogràfic. Autor
de les obres Carol, que veraneaba junto al
mar i Aquel niño y aquel viejo.

HOLZWARTH, Hans
Werner

Publicació

1994

25

Primera edició de La talpeta que volia saber
qui li havia fet allò al cap.

HOPE, ANTHONY

Publicació

1894

125

Primera edició de El presoner de Zenda.
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IHIMAERA, Witi

Naixement

1944

75

Witi Tame Ihimaera Smiler, conegut
com Witi Ihimaera, fou escriptor, professor
i ddiplomàtic neozelandès en anglès i maorí.
Autor de La leyenda de las ballenas.

KINGSLEY, Charles

Naixement

1819

200

Sacerdot de l’església d’Anglaterra, professor
universitari, reformador social, historiador
i novel·lista. Autor d’Hipatia de Alejandria,
entre d’altres obres i d’adaptacions per a
infants de mites i llegendes gregues.

KIPLING, Rudyard

Publicació

1894

125

Periodista anglès, escriptor de contes, poeta i
novel·lista. Autor d’El llibre de la jungla.

KURTZBERG, Jacob
(Jack Kirby)

Mort

1994

25

Dibuixant nord-americà. És considerat un
dels autors més influents de la història del
comic book dels EUAn. Va crear, juntament
amb Stan Lee, gran part dels personatges
de Marvel, com Els 4 fantàstics, Thor, Els
vengadors o X-Men.

LASKY, Kathryn

Naixement

1944

75

Escriptora nord-americana, autora d’El
pirata Bob.

LEÓN, Maria Teresa

Publicació

1934

75

Escriptora espanyola de la generació del 27.
Publicà amb il·lustracions del seu marit,
Rafael Alberti, la col·lecció de contes de
Rosa-Fría, entre ells, Rosa-Fría patinadora
de la luna (publicat, originalment, per
Espasa Calpe).

LINDO, Elvira

Publicació

1994

25

Primera edició de Los trapos sucios, Premi
Nacional de literatura infantil yi juvenil de
les Lletres Espanyoles el 1988.

MACBRATNEY, Sam

Publicació

1994

25

Es publica per primer cop Endevina com
t’estimo.

MALUQUER
MALUQUER, Albert

Naixement

1894

125

Periodista esportiu i dibuixant català
de formació autodidacta. Com a autor i
il·lustrador, va publicar Els vells: fonts
d’aforismes.

MANSO MUNNÉ, Anna

Naixement

1969

50

Escriptora catalana, guionista de programes
infantils de televisió, sèries i programes de
televisió.
Ha col·laborat en diversos mitjans de
comunicació com a articulista, per exemple,
al diari Ara, i en revistes culturals, com
Catorze.cat, a més de blogs. També ha
escrit obres de teatre infantils. Premi Gran
Angular per Canelons freds (2008) i Allò de
l’avi (2016).

MAY, Karl

Publicació

1894

125

Primera edició d’El tesoro del lago de la
plata.

MEBS, Gudrun

Naixement

1944

75

Escriptora alemanya coneguda per les seves
obres Nacida en domingo i Birgit, historia
de una muerte, que van marcar de manera
especial la literatura infantil alemanya.

MELVILLE, Herman

Naixement

01/08/1819

200

Novel·lista, poeta i assagista nord-americà,
conegut sobretot per la seva novel·la Moby
Dick.
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MONGAY, Anna

Naixement

1969

50

Il·lustradora catalana formada a la Facultat
de Belles Arts de Barcelona i a l’Institut del
Teatre en escenografia. Entre les seves obres,
hi ha La meua família i altres monstres i Los
trabajos de Hércules.

MOYA I DOMÈNECH,
BENVINGUT
(Bienve Moya)

Naixement

1944

75

Folklorista, escriptor, activista i gestor
cultural català. El 2009 rebé el Premi
Nacional de Cultura Popular. Autor, entre
d’altres de En Maginet tap de bassa i de
diversos reculls de rondalles i llegendes
catalanes.

NIMMO, Jenny

Naixement

15/01/1944

75

Autora britànica de llibres infantils, va
escriure nombroses novel·les d’aventures i
fantasia, llibres de capítols i llibres d’imatges.
Autora de la saga Los hijos del rey Rojo.

NÚÑEZ, Luchy

Naixement

1944

75

Escriptora catalana. Autora de les obres
¿Quién dijo viejo? i Esa extraña vergüenza,
VII premi Leer es Vivir juvenil.

ORTIZ I CASAS, Jordi

Naixement

30/04/1969

50

Escriptor català. Els seus llibres abasten tota
mena de gèneres i públics (infantil, juvenil i
adult). Entre les seves obres hi ha Vorejant
els límits, Premi Carlemany 2015, i Nigra.

PALOMA SANLLEHI,
David

Naixement

1969

50

Escriptor català. Llicenciat en Filologia
catalana i professor universitari. Col·labora
habitualment en les revistes infantils Cavall
Fort i Tretzevents. Autor de les obres com
Petons de formatge i Vaques guapes.

PATUFET

Publicació

1904

115

Primera edició del primer número del
setmanari En Patufet.

PENNAC, Daniel

Naixement

1944

75

Pseudònim de Daniel Pennacchioni,
escriptor francès nascut al Marroc. Va iniciar
la seva activitat literària amb llibres per a
nens i assaigs. És cèlebre el titulat Com una
novel·la, en què enumera els drets del lector.
Algunes de les seves obres infantils són
¡Increíble Kamo! i Gracias.

PFEIL, Stefanie

Naixement

1969

50

Escriptora i il·lustradora alemanya, resideix
a Barcelona fa més de 16 anys. Entre les seves
obres, trobem: Pipocas?, què és això? i A les
fosques.

PICAZO, Cristina

Naixement

1969

50

Il·lustradora catalana. Durant molts anys es
va dedicar a fer classes de gravat, pintura i
plàstica per a nens i adults. Des de 1999 es
dedica exclusivament a la il·lustració i a crear
llibres de manualitats per a nens. Ha publicat
i il·lustrat una cinquantena de llibres de text,
de plàstica i d’art contemporani adreçats a
infants, de cançons de bressol i de lectura
infantil i juvenil, com ara Manualitats
esbojarrades i Devorem pintures! : una
visita al Museu d’Art Contemporani.
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PORTALÉS RAGA,
Matilde

Naixement

1969

50

Nascuda en un petit poble prop del
Mediterrani, va estudiar Belles Arts i viu a
València. Il·lustradora freelance, també és
professora d’art. Entre les seves obres, hi ha
Versos al sol.

PRESSLER, Mirjam

Publicació

1994

25

Primera edició del llibre Si llega la suerte,
ponle una silla.

RIFÀ, Fina

Publicació

1969

50

Primer edició de Si bufa el vent.

ROBBINS, Frank

Mort

1994

25

Va ser un notable dibuixant de còmics
nord-americà i escriptor, així com un pintor
destacat. El seu treball va arribar als museus,
fins i tot al Whitney Museum of American
Art. El 1940, el King Features Syndicate li
demanà una tira sobre l’aviació i va crear
Johnny Hazard, publicada el 1944, i que va
dibuixar fins que va deixar de publicar-se,
el 1977.

SAINT-EXUPÉRY,
Antoine de

Mort

31/07/1944

75

Escriptor, poeta i aviador francès. Autor d’El
petit príncep.

SALINGER, J. D.

Naixement

01/01/1919

100

Escriptor nord-americà. La seva única
novel·la, El vigilant en el camp de sègol,
presenta un adolescent, Holden Caulfield,
que s’escapa de l’acadèmia on estudia per
tornar, d’amagat, a Nova York. Amb un
llenguatge, estil i expressivitat propis dels
adolescents, és un títol modèlic de narració
d’aprenentatge, basat en Mark Twain, però
amb un humor més àcid.

SALTEN, Felix

Naixement

6/09/1869

150

Escriptor austríac, pseudònim de Siegmund
Salzmann. La seva obra més famosa és
Bambi, una vida al bosc, escrita el 1923. Es va
traduir a l’anglès el 1928, i el 1933 va vendre
els drets de la pel·lícula als estudis Walt
Disney.

SHULEVITZ, Uri

Premi

1969

50

The Fool of the World and the Flying Ship.
Caldecott Medal del 1969.

SOLÉ VENDRELL,
Carme

Naixement

1/8/1944

75

Il·lustradora i pintora catalana de projecció
internacional. Va estudiar a l’Escola
Massana. Edità el seu primer llibre el 1968 i
fins aleshores ha il·lustrat més de 700 títols,
entre àlbums i llibres de text. Entre la seva
prolífica obra, trobem La lluna d’en Joan i
La croada dels nens. Premio Nacional de
Ilustración 1979 i Creu de Sant Jordi el 2006.

STEVENSON, Robert
Louis

Mort

3/12/1894

125

Escriptor escocès, autor d’algunes de les
històries fantàstiques i d’aventures més
populars, com L’illa del tresor i L’estrany
cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde o El cas
misteriós del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, segons
les traduccions. Va ser molt conegut en el
seu temps i algunes de les seves obres han
esdevingut clàssiques.
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SUBIRANA, JOAN
(Subi)

Naixement

1969

50

Il·lustrador català graduat en Arts Aplicades
i Oficis Artístics. S’ha dedicat al còmic,
al disseny gràfic i a la pintura. El 1999
va guanyar el premi d’àlbum il·lustrat
Tombatossals. D’aleshores ençà es dedica
a la il·lustració infantil. Ha publicat més
d’un centenar de llibres, alguns amb la
seva parella, l’escriptora Anna Obiols. En
destaquem Llibre de les bèsties i Cafè dolç,
cafè amarg.

TEIXIDOR
VILADECÀS, Emili

Publicació

1994

25

Primera edició de Les ales de la nit.

TEIXIDOR
VILADECÀS, Emili

Publicació

1969

50

Primera edició de Dídac, Berta i la màquina
de lligar boira.

SORRIBAS, Sebastià /
BAYÉS, Pilarín

Publicació

1969

50

Primera edició de Viatge al país dels lacets.

Naixement

1894

125

Periodista, humorista gràfic i escriptor nordamericà. Els seus treballs, que tracten temes
situats entre allò ridícul i allò satíric, li han
deparat un lloc entre els grans humoristes
del s. xx. Va escriure algunes obres infantils
i juvenils, entre elles, La meravellosa O i
L’última flor: una paràbola en imatges.

TRAVERS, P. L.

Naixement

1899

120

Escriptora, actriu i periodista australiana,
creadora de la famosa mainadera de ficció
Mary Poppins, protagonista del llibre del
mateix nom. Va ser nomenada Oficial de
l’Ordre de l’Imperi Britànic el 1977.

TRUEBA, Antonio

Naixement

24/12/1819

200

Escriptor espanyol conegut també com
“Antón el de los cantares”. Va col·laborar
en les publicacions infantils de l’època i va
publicar diversos reculls de contes per a
públic infantil, entre ells, Cuentos populares
de Vizcaya.

UTRILLO VIADERA,
Antoni

Mort

1944

75

Dibuixant català format a la Llotja. Es dedicà
a la il·lustració de llibres per a infants i
col·laborà a la revista infantil TBO. Fundà i
dirigí la litografia Utrillo & Rialp, i col·laborà
a les revistes Hispania, ¡Cu-Cut! i Bella
Terra.
El seu dibuix a la ploma es caracteritza per
una factura realista amb referències a la
il·lustració costumista de principis del segle
xx.

VALLVERDÚ AIXALÀ,
Josep

Publicació

1969

50

Primera edició de Rovelló, Premi Josep M.
Folch i Torres 1968. Va ser adaptada com a
sèrie de dibuixos animats.

VERNE, Jules

Publicació

1869

150

Primera edició de 20.000 leguas de viaje
submarino.

VELTER, Robert
(ROB-VEL)

Naixement

1909

110

Dibuixant i guionista francès d’historietes,
molt conegut per haver creat el personatge
Spirou.

THURBER, James
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VILAPLANA BARNÉS,
Silvestre

Naixement

28/07/1969

50

Escriptor valencià que ha conreat els gèneres
de la poesia, la novel·la i la narrativa. Les
seves obres han estat distingides amb
diversos premis i reconeixements, com el
de Crítica Serra d’Or, el Ciutat d’Alzira o el
Miquel Martí i Pol de poesia. Destaquem,
entre les seves obres, El triangle rosa i
Resurrecció, Premi Samaruc Juvenil 2012.

WHITMAN, Walt

Naixement

31/05/1819

200

Poeta nord-americà considerat el pare del
vers lliure i un dels escriptors més influents
del cànon estatunidenc. Disposem d’una
adaptació infantil d’un del seus poemes, El
astrónomo.

WYNDHAM, John

Mort

11/03/1969

50

Va ser el següent gran escriptor britànic
de ciència-ficció després d’H. G. Wells. Li
agradava referir-se a la ciència-ficció amb
el nom de «fantasia lògica». Entre les seves
obres, trobem El dia dels Trífids.

Efemèrides cinematogràfiques:
AUTOR

DATA

EFEMÈRIDE

ALLERS, Roger; MINKOFF, Rob

1994

25

Estrena d’El Rey león

ARMSTRONG, Gillian

1994

25

Estrena de Mujercitas

HELLBOM, Olle

1969

50

Estrena de Pippi Långstrump

25

Estrena d’El guardián de las palabras

HUNT, Pixote; JOHNSTON, Joe

1994

CELEBRACIÓ

LATESTE, Eddie

1969

50

Estrena de Tintín en el templo del sol

LUBIN, Arthur

1944

75

Estrena d’Alí Babá y los 40 ladrones

MELENDEZ, Bill

1969

50

Estrena d’Un niño llamado Charlie Brown

SCHUMACHER, Joel

1994

25

Estrena d’El cliente

SOMMERS, Stephen

1994

25

Estrena d’El libro de la selva: la aventura continúa

TAKAHATA, Isao

1994

25

Estrena de Pompoko

THOMPSON, Caroline

1994

25

Estrena de Belleza negra

YABUKI, Kimio

1969

50

Estrena d’El gato con botas

ZEMECKIS, Robert

1994

25

Estrena de Forrest Gump
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AUTOR
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BERNET, Jordi

Naixement

1944

75

Dibuixant de còmic català. La seva obra més
destacada és la sèrie policíaca Torpedo.

BROSSA I
CUERVO, Joan

Naixement

19/01/2019

100

Poeta, dramaturg i artista plàstic català. Va ser
un dels primers defensors de la poesia visual en
la literatura catalana. Entre les seva extensa obra
destaca Poesia rasa i Poesia escènica.

GEORGE, Jean

Naixement

1919

100

Escriptora nord-americana. Autora de més de cent
llibres per a nens i joves, com ara la Julie dels llops,
guanyadora de la Medalla Newbery. Els temes
centrals de les seves obres són el medi ambient i el
món natural.

GINER BOU,
Miguel Á.

Naixement

1969

50

Dibuixant i guionista de còmic, la seva carrera ha
estat molt lligada a la de la seva parella, Cristina
Durán, amb qui va aconseguir el seu primer gran
reconeixement per l’àlbum autobiogràfic Una
posibilidad entre mil.

HUSTON, John

Aniversari

1969

50

Estrena de la pel·lícula Paseo por el amor y la
muerte.

LESSING, Doris

Naixement

22/10/1919

100

Escriptora britànica, Premi Nobel de Literatura
el 2007. Autora, entre d’altres obres, d’El quadern
daurat.

MONSERDÀ de
MACIÀ, Dolors

Mort

1919

100

Escriptora, poetessa, narradora, dramaturga, assagista i articulista catala-na.
Participava assíduament als Jocs Florals, en què
va ser premiada els anys 1878, 1882 i 1891. Va ser
la primera dona a presidir-los, el 1909. Col·laborà
en premsa, principalment a La Reinaxença i
Feminal. Impulsora d’obres de caràcter social i
feminista, fundà el Patronat d’Obreres de l’Agulla.
Entre les seves obres, destaquen Estudi feminista:
orientacions per a la dona catalana i Tasques
socials.

BRUEGEL, Pieter
(també conegut per
BRUEGEL el Vell, o
BRUEGHEL el Vell)

Mort

09/09/1569

450

Pintor i gravador, considerat una de les quatre
grans figures de la pintura flamenca i un dels
grans mestres del s. xvi. Reconegut pels seus
paisatges i escenes camperoles.

PRAT UBACH,
Pere

Mort

1969

50

Dibuixant i escriptor català. Col·laborà amb
nombrosos periòdics satírics. Autor de l’obra
Junceda: home exemplar.

Publicació

1919

100

Primera edició d’El salvaje.

RAMIS, Joan

Mort

12/02/1819

200

Escriptor i historiador menorquí. Entre les seves
obres, trobem Lucrècia.

RAMOS, Máximo
(MAX)

Mort

25/02/1949

50

Pintor, gravador i il·lustrador espanyol, nascut a
El Ferrol. Pintor, excel·lent dibuixant i gravador,
sobretot a l’aiguafort. Va col·laborar en revistes
com La Esfera, El Nuevo Mundo, Blanco y Negro,
etc. Dibuixà també per a Flechas y Pelayos. Autor
de La torre misteriosa y otras narraciones i El
gran señor y el zapatero.

(GEORGE, Jean
Craighead)

QUIROGA,
Horacioo
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AUTOR
REMBRANDT
HARMENSZOON
VAN RIJN
(REMBRANDT)
RENARD, Jules

SEGRELLES
ALBERT, Josep G.

•
•
•
•
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EFEMÈRIDE

DATA

CELEBRACIÓ

OBSERVACIONS

Mort

04/10/1669

350

Pintor i gravador neerlandès, és considerat un dels
grans artistes de la història de l’art europeu i el
més important de la història holandesa.

Publicació

1894

125

Primera edició de Pèl de panotxa.

Mort

03/03/1969

50

Pintor i il·lustrador valencià. Va col·laborar
com a dibuixant a l’Esquella de la Torratxa.
Als Estats Units va fer col·laboracions per a The
Cosmopolitan, The American Weekly, Reed
House, American Magazine, Liberty, Redbook,
etc. L’editorial Salvat dona a conèixer el 1932 el
llibre Les mil i una nits, amb impressionants
il·lustracions. L’èxit aconseguit és tal que, esgotada
tota l’edició, es començà a pensar en una segona
part, amb més il·lustracions per a nous contes, que
es publicaria el 1956 i també s’esgotaria ben aviat.

50è aniversari de l’arribada de l’home a la Lluna.
35è aniversari de la col·lecció “El Vaixell de Vapor”.
Any Internacional de la taula periòdica dels elements químics.
Any Internacional de les llengües indígenes.
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El Servei de Documentació de Literatura Infantil i Juvenil
(SDLIJ) recull més de 30.000 documents: un important fons
històric i una àmplia documentació relacionada amb la literatura
infantil i juvenil, a l’abast de tothom.
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