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El gran  
petit lleó

L’hipopòtam, el lleopard i el cocodril 
sempre fan befa del petit lleó. Li diuen 
que és molt menut i que els veritables 
lleons són molt més grossos. Són tan 
grossos que poden tocar la lluna amb la 
pota. «Lleó, lleó, ets tan petit, xic i es-
quifit com un mosquit!», li canten cada 
dos per tres. El petit lleó se sent cada 
vegada més minúscul i frustrat. Per sort 
el corb, que és molt llest, se n’empesca 
una per ajudar el seu amic. 

Hildegard Müller (1957, Alemanya) va estudiar pedagogia i disseny gràfic. Abans de dedicar-se a 
fer àlbums infantils com a il·lustradora i autora treballava al món de la publicitat i de l’art. La seva 
obra ha estat destacada en diferents ocasions per la fundació Stiftung Buchkunst d’Alemanya i ha 
estat nominada en dues ocasions al Premi de Literatura Infantil i Juvenil d’aquest mateix país. Els 
seus llibres han estat publicats a EE UU, Japó, Rússia, França, Itàlia, Dinamarca, Holanda i  Israel. 
A Takatuka també hem publicat el seu àlbum Els ossos amics.
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Característiques:
Les històries d’animals són perfectes per re-
flexionar sobre determinades situacions, com la 
que s’explica en el llibre, que poden convertir 
el dia a dia d’un infant en un calvari. Amb fons 
desdibuixats per donar prioritat a l’expressivi-
tat dels personatges, el relat posa en relleu la 
importància de l’enginy, la imaginació i l’auto-
confiança com a mitjans imprescindibles per fer 
aflorar la grandesa que duem a dins. El cap i a la 
fi, la mida és només una qüestió de perspectiva!  

Comentaris:
«El gran petit lleó és una història d’em-
poderament per a tots els nens de prees-
colar. Mostra que el més important no és 
la mida del nostre cos, sinó el que tenim 
a dins. Amb el seu àlbum, Hildegard Mü-
ller anima els més petits a superar-se a si 
mateixos i els regala una bona dosi d’au-
toconfiança. Un àlbum preciós per a gau-
dir-ne a la llar d’infants o a casa.» Jannet 
Cernohuby, Bücherkarussell
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