
Sorpresa! La gallineta Xerrapeta ha tornat, tan ingènua i 
caparruda com sempre! 

És l’hora de fer els deures de l’escola per la gallineta, que 
acaba d’aprendre a l’escola que tots els contes tenen un 
elefant sorpresa. O era un element sorpresa?

Mentre se submergeixen en un conte rere un altre…, el 
pare està segur que pot convèncer a la gallineta Xerrape-
ta que té raó. Al cap i a la fi, no hi ha elefants a L’aneguet 
lleig, Rapunzel, o La Sireneta… O sí?

Sigui un elefant o un element, cada història depara al-
guna sorpresa per al pare i quelcom inesperat per a la 
gallineta. Aquest deliciós àlbum ben segur que agradarà 
per igual a tots els que estimen els contes, les sorpreses 
i els elefants. 
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David Ezra Stein va néixer a Nova York. Quan tenia tres anys 
sempre preguntava als adults si podien llegir junts llibres, la 
qual cosa va acabar convertint-se en una passió per l’art de 
narrar històries, i més tard fins i tot escriure-les. Va començar 
deixant notes en Post-it a tota la casa per la seva mare que era 
editora. Ja començava a mostrar la seva enorme imaginació i 
grans dots comunicatives. 

Després d’acabar la seva formació al Parsons School of Man-
hattan i motivat per les paraules del seu professor, i conegut 
autor, Pat Cummings, va decidir iniciar la carrera d’autor de 
llibres per a nens. Entre altres coses ha treballat com a dissen-
yador d’aparadors, titellaire i creador de titelles, il·lustrador 
d’interiors, i dibuixant de la revista New Yorker. 

Un dels seus àlbums més populars és La gallineta Xerrapeta 
(Editorial Joventut), guanyador de la Medalla d’Honor Cal-
decott el 2011, i molts altres premis. 

Provença, 101  |  08029 Barcelona  |  Tel. (+34) 93 444 18 00  |  info@editorialjuventud.es  |


