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■ Temàtica: amistat, iniciativa, superació.
■ Edat recomanada: a partir de 3 anys, primers

lectors.
–Simó, vols venir? Anem a passejar.
–Un moment, Ernest. Ja estem a punt, gairebé.
–Fa fred, Celestina.
–Tornem a casa!

Quin disgust se’n va endur la Celestina quan va perdre el seu nino
preferit! Sort de l’Ernest, que trobarà una solució que la farà feliç,
no només a ella… sinó també a molts altres habitants del bosc.
Per això són els amics de veritat!
“Ernest i Celestina han perdut en Simó” és uno dels 30 títols
d’una exitosa sèrie que Gabrielle Vicent va començar a publicar
als anys 80 sobre les peripècies d’un os bondadós i una ratolineta
molt sensible.

■ Aspectes destacables: diferents aspectes físics,

personalitats oposades i complementaries;
generositat, bondat, convivència,
companyerisme, emocions; Nadal.

Gabrielle Vincent
(Brussel·les, 1928 - 2000)
Pseudònim de Monique Martin, que va agafar aquest
nom pels seus avis, Gabrielle i Vicent. Va treballar
com a pintora abans d’iniciar, als anys 80, la seva
trajectòria com a autora i il·lustradora de llibres
infantils. La sèrie Ernest i Celestina -que es va adaptar
al cinema el 2012 i va rebre el Premi César a la millor
pel·lícula d’animació, una menció especial en el
Festival de Cannes i va ser distingida per l’Associació
de Crítics de Los Angeles- va ser la seva obra més
reconeguda.

Es tracta d’un àlbum d’estructura dialogada que destaca
pel seu llenguatge senzill i un equilibri hàbil entre el text
i les il·lustracions, de forma que l’absència de paraules
en determinades escenes, es recolza en la narrativa visual
de la història. Són imatges pictòriques; suaus aquarel·les
amb dibuixos de traçades lliures.
Les diferències entre tots dos protagonistes són més que evidents,
no només des del punt de vista físic, per l’aspecte robust
de l’Ernest i la petitesa de la Celestina, sinó que també tenen
personalitats molt diferents: sensible i impulsiva, ella;
tranquil i pacient, ell.
Un relat que desprèn tendresa, pinzellades amb molt d’humor
i que ens parla del valor de l’autèntica amistat, la bondat
i la generositat, la unió i l’esperit emprenedor per superar
dificultats; una aposta per trobar la felicitat en les coses
més senzilles i per saber compartir els bons moments.
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