
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Gandhi
Lectura juvenil

Educant en valors, petita biografia d’un gran home

La infància és una etapa on la fantasia i la realitat es 
fonen. El més senzill pot estar impregnat de màgia. 
Una cosa així passa amb les històries fantàstiques, 
els contes abans d’anar-se’n al llit, les faules amb 
animals; en poques paraules, amb la literatura 
infantil. L’essencial és alimentar la seva imaginació a 
través del misteri de les paraules. Si aquest miracle 
es produeix, quan el nen es converteixi en adult 
els contes i les històries seguiran bategant al seu 
interior.

De tots els homes de pau, Gandhi potser ha estat 
el més gran. La seva lluita pacífica es va generar 
en moments molt difícils de la història de la 
humanitat i contra un dels imperis més poderosos 
i, encara que els esdeveniments succeïts després 
de la seva mort no li agradarien a aquest home 
de bé, ell va aconseguir que l’Índia recuperés la 
seva dignitat com a poble.

Una petita biografia ben comprensible d’un 
dels homes més significatius de la història 
de la humanitat. El seu compromís amb la 
no-violència és un exemple a seguir.
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Robert Ingpen nascut el 1936 
va estudiar art i disseny al Royal 
Melbourne Institute of Technology. 
Començà treballant com a dissenyador 
i il·lustrador de la CSIRO i de les 
Nacions Unides. En la dècada de 
1970 va començar una sèrie de 
llibres il·lustrats sobre temes històrics 
mostrant imatges exactes i naturals del 
patrimoni. En aquesta dècada, es va 
dedicar a il·lustrar llibres per a nens, 
agafant molt de renom i sent reconegut 
internacionalment. Va tenir molt èxit, 
sent l’únic australià guardonat amb el 
prestigiós Hans Christian Andersen 
Medalla de Literatura Infantil.
 
El seu estil és madur, combina de 
manera única realitat i fantasia. Com a 
il·lustrador de llibres infantils, Ingpen 
pretén iniciar els lectors a través de 
fantàstics viatges al voltant de la 
història.
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