
Contes per créixer. Contes per a la vida.

La Pipa i en Pele a la neu
Col·lecció Pipa i Pele

Un conte sobre l’hivern per als més petits 

La Pipa i en Pele a la neu és un conte de format 
butxaca per a nens a partir de dos anys que 
forma part de la col·lecció La Pipa i en Pele, dos 
simpàtics nans amb els quals farem un recorregut 
per les quatre estacions.

A la natura, l’hivern és un temps de descans, 
de dormir. La vida al bosc s’enretira a les 
profunditats de la terra durant els dies curts i 
les nits llargues. La neu és un sostre meravellós 
que manté la terra i els seus habitants, animals 
i plantes, ben protegits.

La Pipa i en Pele gaudeixen del prodigi de 
la neu i aprofiten per sortir a jugar sobre el 
seu llit blanc: van en trineu, donen menjar 
als animalons del bosc, fan ninots de neu, 
esquien…

Mitjançant la vivència de les estacions i la 
celebració de les seves festes, l’infant pot viure 
de manera inconscient i profunda un ritme 
fix de l’any, que li aporta seguretat. El ritme 
és quelcom viu, portador de salut. La Pipa i 
en Pele a la neu ens ajudarà, a través de les 
seves precioses imatges i l’harmonia dels seus 
versos, a endinsar-nos a les bondats de l’hivern 
i ens mantindrà, malgrat el fred, ben escalfats 
per dins.
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Il·lustrat per Daniela Drescher —autora 
d’altres títols d’èxit com Vine a la terra de 
les fades o Jacob, el nan dels somnis— i 
adaptat al català per Ignasi Roda, La Pipa 
i en Pele a la neu és una petita delícia 
per a infants a partir de dos anys.

A banda de ser un llibre preciós per 
llegir a casa, el seu format petit fa que 
sigui ideal per portar a qualsevol lloc, i 
serveixi com a eina o recurs en aquells 
casos en què l’infant necessiti quelcom 
extern per estar bé o tranquil·litzar-se si 
ho necessita. La bellesa artística de les 
il·lustracions de Drescher i la melodiosa 
cadència de les seves rimes l’ompliran i 
arribaran delicadament a la seva tendra 
ànima.
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