
Contes per créixer. Contes per a la vida.

El niu de la Tit
Un nou àlbum il·lustrat imperdible de Gerda Muller

T’agradaria volar amb la Tit?

En aquest conte coneixerem el dia a dia de la Tit, 
una petita mallerenga que viu en el forat d’una 
pomera.

L’acompanyarem mentre busca menjar entre la neu, 
quan els dies són més freds, i veurem com treballa 
per construir un nou niu quan arriba el bon temps.

Descobrirem com forma una família, i com 
alimenta i cuida les seves cries.

I observarem, també, com les petites 
mallerengues creixen protegides pels seus pares,
fins que els arriba el moment d’alçar el vol cel 
amunt i deixar enrere el niu on han nascut...

Un conte que ens parla dels cicles de la vida i 
ens mostra la saviesa dels petits éssers amb qui 
convivim. 

Fitxa tècnica
Títol de l’edició original en francès: Ma petite mésange
Il·lustracions: Gerda Muller
Text: Sophie Chérer
Traducció del francès: Àuria G. Galcerán
Correcció: Marta Busquets
Format: 19 x 21cm
Pes: 240 gr
Nombre de pàgines: 40
Enquadernació: Cartoné 
ISBN: 978-84-123552-2-2
IBIC: YBC
PVP: 14 €

Gerda Muller va néixer el 1926 
a Naarden, als Països Baixos. Va 
estudiar a l’Escola de Belles Arts 
d’Amsterdam i a l’École Estienne de 
París. Ha il·lustrat més de 120 llibres 
infantils, molts dels quals s’han 
traduït arreu del món.

Amant de la natura, Gerda Muller 
fa unes il·lustracions molt cuidades, 
vives i plenes de detalls sobre el 
món natural. Actualment viu a París, 
on té el seu estudi.

Sophie Chérer va néixer l’any 1961 
a Mosel·la, França. Apassionada 
per l’escriptura des de ben petita, 
ha publicat novel·les per a joves 
i adults, ha participat en diverses 
obres col·lectives i dirigeix 
regularment tallers d’escriptura. 
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