
Torna Animals en un nou format. És el primer llibre de la 
reconeguda autora i dissenyadora sueca Ingela P. Arrhenius 
editat al nostre país i en català.

Gràcies a aquest excepcional àlbum il·lustrat, els més menuts 
es familiaritzaran amb els noms de 32 animals, des dels més 
habituals, com el gat o el gos, fins als més exòtics, com ara 
el tucà o el suricata. Tant si ja saben llegir com si encara no, 
gaudiran d’allò més amb les diverses tipografies de cadascuna 
de les seves originals pàgines en gran format. L’inconfusible 
estil d’Ingela P. Arrhenius es caracteritza per una estètica entre 
vintage i naïf i l’ús de colors harmoniosos, amb una clara influència 
del disseny gràfic dels anys 40 i 50.
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Il∙lustradora i dissenyadora sueca, va estudiar comunicació a la 
prestigiosa Berghs School of Communication i allà va decidir 
dedicar-se de ple a la il∙lustració, al disseny gràfic i a la direcció 
d’art. Arrhenius va iniciar la seva carrera en el món de la publicitat 
a finals dels anys 80, i més endavant es va establir pel seu compte 
per dedicar-se al disseny de productes-llibres, segells, articles de 
papereria, roba, vaixelles, joguines, etc.

Fidel al seu estil inconfusible, reconeix sentir una gran debilitat pels 
mercats ambulants i les botigues d’antiguitats com a font d’inspira-
ció per als seus dissenys gràfics i coloristes. Actualment té el seu 
estudi al sud d'Estocolm, on viu amb el seu marit i els seus dos fills.
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