
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Hivern
Col·lecció Estacions

4a
edició

Un llibre d’imatges que introdueix les estacions de forma creativa

La imatge com a conductora de cent mil històries. 
Sense lletres, simplement belles imatges que 
inspiren la creativitat i la imaginació dels més petits. 
Concentrats en cadascuna de les il·lustracions, 
és meravellós observar com van apareixent nous 
elements que donen peu a la creació de noves 
històries.  

Els llibres de Gerda Muller acompanyen petits 
i grans a viatjar per cadascuna de les estacions 
de l’any. Ens mostren personatges actius que es 
diverteixen amb tot allò que el seu entorn els 
ofereix.

Arriba l’hivern, ens abriguem per no tenir 
fred. Ben preparats anem a jugar per la 
neu, fem boles i patinem sobre el gel sense 
parar de riure. Els ocellets tenen gana i ens 
apropem a donar-los menjar. A casa estem 
ben calentons, comencem a preparar l’arbre 
de Nadal. 
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Sobre Gerda Muller
L’autora holandesa va començar de 
molt jove a dibuixar amb gran destresa. 
Va formar-se a l’Escola de Belles Arts 
d’Amsterdam i, més endavant, va 
continuar la seva carrera d’il·lustradora a 
l’École Estienne de París. 
Diuen que quan algú li preguntava per 
què només volia il·lustrar contes infantils 
ella responia: «M’encanta la meva 
professió i he passat tota la meva vida 
dibuixant per a nens. Quan treballo al 
meu estudi, sento la presència d’un nen 
que em mira de dalt a baix i sovint em 
guia. És per aquest nen que jo treballo, 
no per als pares o els editors».

Gerda Muller és coneguda pel seu 
amor a la natura i les escenes naturals. 
Les seves il·lustracions són vibrants 
i reflecteixen paisatges i els canvis 
d’estació. Els seus dibuixos mostren 
una delicadesa extrema, amb detalls 
molt cuidats plens d’una màgia 
especial.

Av. de Josep Tarradellas, 118, 1B - 08029 Barcelona
Tel. +34 93 419 59 59 · www.ingedicions.com


