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Griseta (català)
ISBN 978-84-16804-07-8. Llibres per a somniar.
Grisela (castellà)
ISBN 978-84-8464-284-8. Libros para soñar.
Grisela (gallec)
ISBN 978-84-8464-293-0. Demademora.

■ Temàtica: faula actual sobre la recerca de

Grisela (portuguès)
ISBN 978-989-749-075-0. Livros para sonhar.

■ Edat recomanada: a partir de 3 anys; primers

La Griseta està molt trista. Potser perquè té la pell tan grisa...

■ Aspectes destacables: convivència, societat;

la identitat pròpia; l’autoestima.
lectors.

Però ha decidit posar-hi remei.
«Em pintaré d’un color ben alegre –pensa–.
Així, ja no podré estar trista.»
I agafa un pot de pintura vermella…

animals, naturalesa; colors; emociones i
estats d’ànim: alegria, tristesa; amistat .

Anke de Vries
(Sellingen, Holanda, 1936)

“Griseta” és una faula actual sobre la importància de ser
un mateix, acceptar-se amb els defectes i les virtuts pròpies
de cadascú. Quan se sent malament pel seu aspecte,
la ratolina protagonista prova de pintar-se de diversos colors,
però ni de vermell, ni de verd, ni de groc, ni a ratlles,
ni amb flors aconsegueix sentir-se millor. El motiu del rebuig,
que fa més gran la seva tristesa, són les burles dels altres animals.
Un contratemps sobtat fa que es fiqui a l’aigua precipitadament
i aleshores succeirà que...
Aquest senzill relat per a primers lectors destaca també
pel contrast entre estats d’ànims i emocions, tot generant
l’empatia i la solidaritat del lector. En la societat actual,
tan mediatitzada per la imatge i les aparences, aquest àlbum
destaca els reforços positius, com ara l’autoestima i l’amistat,

Ha publicat més de 60 llibres infantils d’ençà que va
començar la seva trajectòria com a escriptora el
1972, pels que ha rebut diversos premis. Entre ells, el
Dutch Silver Pencil Award (Premi Nacional de
Literatura holandesa) i una menció a la llista d’honor
del Premi Europeu de Literatura Juvenil. Ha viscut a
Grècia, França i Pakistan, entre altres països.

Willemien Min
(Bergen, Holanda, 1956)
Va estudiar a l’Acadèmia d’Arts Gerrit Rietveld
d’Amsterdam. És professora de l’Acadèmia d’Arts
Visuals de Maastricht i ha il·lustrat nombrosos llibres
infantils per a editorials com ara Barefoot i
Lemniscaat. Va ser guardonada a la Biennal
d’Il·lustració de Bratislava i ha rebut el Dutch Golden
Paintbrush.

per davant d’allò més superficial.
El text es completa amb imatges expressives que ressalten

www.

sobre fons nets. La composició visual combina el color
amb aplicacions de llapis i paper, a manera de collage.
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