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Nota de premsa 

 

 

Libres!, una petita gran joia il·lustrada per John Alcorn 

 

“Aquest és un llibre únic: un llibre meravellós per a nens i grans sobre els llibres i sobre 
com es fan, per a què serveixen i què en fa la gent”.                       Murray McCain (autor)                                                    

 

 

 

 
Barcelona, abril 2013 · ¿Com explicar-li a un infant què és un llibre? Aquesta és 
la pregunta que el 1962 es van plantejar Murray McCain i John Alcorn, i va 
donar com a resultat Llibres!, una de les obres més valorades en la història del 
llibre infantil il·lustrat. 

Mitjançant un rítmic joc textual i visual de preguntes, respostes, asseveracions i 
exclamacions, el petit lector d'aquest volum descobrirà que el llibre és objecte,  
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indústria, text, llenguatge, coneixement, emoció, aprenentatge, diversió, 
tipografia, lectura, imatge, disseny, edició i, en definitiva, una finestra oberta a 
tot. 

Com explicar-li a un infant què és un llibre? La resposta de McCain i Alcorn no 
està a Llibres! sinó a l'experiència de la seva lectura. Una proposta que el 
1962 li va valer el reconeixement de l'American Institute of Graphic Arts (AIGA) 
com un dels 50 millors llibres de l'any i com a millor llibre infantil de l'any per 
New York Times.  

 

L’AUTOR 

John Alcorn (1935-1992) va ser un cèlebre dissenyador gràfic i il·lustrador 
nord-americà. En els seus inicis va treballar per a Esquire i CBS, a més de ser 
un dels membres fundadors de Push Pin Studios juntament amb Milton Glaser i 
Seymour Chwast. Dissenyador d’un bon número de portades de llibres, també 
va il·lustrar i dissenyar diversos llibres infantils i va ser el dissenyador dels 
cartells i els títols de crèdit d’algunes pel·lícules de Federico Fellini. 

 

EL LLIBRE 

 

 

 
Libres! 
Murray McCain, John Alcorn 
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