
Contes per créixer. Contes per a la vida.

On van quan plou?
Un nou àlbum il·lustrat imperdible de Gerda Muller

Un nou conte de l’estimada Gerda Muller,
que ens farà sortir una estona de la ciutat
per endinsar-nos a les meravelles de la natura.

En Lluc i la Mariona, que viuen a la ciutat, han anat a 
passar el dia al camp amb el seu cosí gran, l’Esteve.

Durant l’excursió, descobreixen un munt de coses 
interessants. Sobretot quan una intensa pluja primaveral 
els enxampa de ple i els més petits es pregunten: on 
van, els animals, quan plou?

Amb una descripció acurada dels animals i les plantes 
de casa nostra, aquest conte és, també, un gran treball 
documental de ciències naturals.
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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.

El seu estil s’ha anat perfeccionant al 
llarg del temps, però segueix dibuixant 
i pintant a mà utilitzant tècniques 
diverses. Per als detalls i la precisió 
recorre a la tinta negra combinada 
amb l’aquarel·la. Per crear atmosferes li 
encanta l’opacitat del guaix acompanyat 
de llapis de colors o grafit.
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Aquest logotip identifica els materials de Lectura Fàcil que segueixen les directrius internacionals de l’IFLA (International 
Federation of Library Associations and Institutions) i d’Inclusion Europe quant al llenguatge, el contingut i la forma, amb 
l’objectiu de facilitar-ne la comprensió.
L’atorga l’Associació Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net).

Aquesta obra ha rebut una ajuda a l’edició del Ministerio de Cultura y Deporte.


