LA FOCA DEL SENYOR CLEGHORN
Judith Kerr

www.editorialmeraki.com
info@editorialmeraki.com

Disponible guia de lectura a càrrec de Jaume Centelles i Laura Lagunas. Es pot sol·licitar a info@editorialmeraki.com

Què faríeu si us trobéssiu una cria de foca abandonada en una roca al mig del
mar? El senyor Albert Cleghorn no ho va dubtar gens ni mica. Se la va endur a
casa per alimentar-la, cuidar-la i portar-la a un zoo perquè se’n fessin càrrec.
Però no va calcular totes les dificultats que comportaria tenir una foca al balcó
de casa...
Aquesta és la història del Charlie, una petita foca ganuda i entremaliada a qui li
encanta xipollejar dins d’una banyera i pescar peixos al vol. Però també és la
història del senyor Cleghorn i de la senyora Craig, i d’una pila d’animals que
vivien en un zoològic a punt de tancar.
La foca del senyor Cleghorn conté la inconfusible sensibilitat de la ploma de
Judith Kerr, una de les escriptores i il·lustradores més admirades del Regne Unit.
Un relat que divertirà i emocionarà petits i grans.
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JUDITH KERR
(Berlín, 1923)
Judith Kerr va néixer el 14 de juny de 1923 a Berlín, però als nou anys la seva
família va haver de fugir de l’Alemanya de Hitler. Després de passar per Suïssa i
França, finalment es va instal·lar a Anglaterra. Durant aquells anys, va anar a onze
escoles diferents, i durant la guerra va treballar a la Creu Roja. El 1945 va guanyar
una beca a l’Escola Central d’Arts i Oficis, i a partir de llavors va encaminar els
seus passos al món de l’art, com a guionista de televisió a la BBC primer i, més
endavant, com a autora i il·lustradora de llibres infantils.
Entre les seves obres més conegudes destaquen El tigre que va venir a berenar,
Quan Hitler va robar el conill rosa i La foca del senyor Cleghorn, aquesta última
inèdita en català. El 2012 Judith Kerr va ser nomenada Oficial de l’Orde de
l’Imperi Britànic pels seus serveis a la literatura infantil i a l’educació sobre
l’holocaust, i el 2019, poc abans de morir, va ser escollida Il·lustradora de l’Any
als British Book Awards.
Les seves històries han captivat diverses generacions d’infants —i també
d’adults— d’arreu del món.

