
Contes per créixer. Contes per a la vida.

Un any al voltant del gran roure
Un llibre ple de bellesa amb què Gerda Muller ens acompanya 

a fer un recorregut per les 4 estacions de l’any

El Roger i els seus pares viuen en una casa al bell mig 
del bosc. Quan els seus cosins, el Bernat i l’Alba, van a 
visitar-los, el Roger decideix ensenyar-los un arbre molt 
especial: un gran roure que té més de 300 anys!

A través de les visites que els tres nens fan al gran roure 
durant un any, aquest llibre ens acosta als canvis que viu 
el bosc al llarg de les estacions.

Des de la quietud de l’hivern a la bulliciosa activitat dels 
mesos d’estiu. Des de l’esplendor de la primavera a les 
fulles marrons, vermelles i daurades de la tardor.

Sigui quan sigui, les branques del gran roure 
serveixen de refugi per a la vida que pobla el bosc.

I, per als més grans, inclou un annex de ciències naturals!

Amb una descripció acurada dels animals i les plantes
que habiten els nostres boscos,
aquest llibre és ideal per descobrir i aprendre
els secrets de la flora i la fauna de casa nostra.
Una gran eina per donar respostes a la curiositat
que desperta la natura en els infants.
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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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