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... Naquele dia tinha nevado muito. Estava frio,
mas a Coelhinha com o seu grosso casaco branco,
e o Gatinho com o seu espesso casaco escuro,

■ Aspetos a destacar: dos autores de “Gatinho

e a bola” (KALANDRAKA); igualdade,
multiculturalidade; inverno; jogos
tradicionais.

estavam bem quentinhos.

Joel Franz Rosell
(Cruces, Cuba, 1954)

... Brancos como a neve, escuros como o carvão. A amizade
entre o Gatinho e a Coelhinha é o paradigma da integração
entre duas espécies que, tal como as pessoas, podem
ser iguais mas diferentes. Ao passo que o “Gatinho e a bola”
aborda questões como a generosidade, a convivência
e a amizade, o “Gatinho e a neve” mostra a relação
de dois amigos que lidam com os seus problemas
do quotidiano, traçando soluções imaginativas através
da brincadeira, e descobrindo-se e respeitando-se um ao outro,
tal e qual como cada um deles é.

Felizmente que o acaso acaba por intervir, e o Gatinho,
demasiado escuro para brincar na cave, e a Coelhinha,
demasiado branca para brincar na neve, podem divertir-se
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em igualdade de circunstâncias. Neste novo álbum,
onde se destaca a frescura do texto, de estrutura dialogada,
e a vivacidade das ilustrações, também surgem temas
como o autoconhecimento e o valor da diversidade.

À base de texturas suaves e cores intensas, as ilustrações
realçam a expressividade das personagens, bem como
a descrição dos cenários onde têm lugar estas novas
aventuras do Gatinho e da Coelhinha.
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