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...Aquel día nevara moito. Ía frío,
pero Coella, co seu groso abrigo branco,
e Gatiño, co seu espeso abrigo negro,
estaban ben quentiños...
...Brancos coma a neve, negros coma o carbón. A amizade
entre Gatiño e Coella é o paradigma da integración
entre dúas especies que, coma as persoas, poden ser iguais
pero diferentes. Mentres que “Gatiño e o balón” aborda
cuestións como a xenerosidade, a convivencia e a amizade,
“Gatiño e a neve” amósanos a dous amigos enfrontándose
aos seus problemas cotiás e atopando solucións imaxinativas
a través do xogo, descubríndose e respectándose cada un

■ Temática: amizade, integración
■ Idade recomendada: a partir de 5 anos.
■ Aspectos destacables: dos autores de “Gatiño

e o balón” (KALANDRAKA); igualdade,
multiculturalidade; inverno; xogos
tradicionais.
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tal cal é.
Así como Gatiño resulta negro de máis para xogar no soto
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e Coella é branca de máis para xogar na neve, o azar acaba

(Göttingen, 1980)

intervindo para que un e outro poidan pasalo ben en igualdade
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Spiegel. A súa obra foi seleccionada para a Feira
Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña
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de condicións. Nesta nova entrega, da que destacan a frescura
do texto, de estrutura dialogada, e as alegres ilustracións,
tamén xorden temas como o autocoñecemento e o valor
da diversidade.
A base de texturas suaves e cores intensas, as ilustracións
reflicten a expresividade dos personaxes e a calidez
dos escenarios onde transcorren as aventuras de Gatiño e Coella.
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