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«...Aquell dia havia nevat molt.
Feia fred, però la Conilleta, amb el seu gruixut abric blanc,
i en Gatet, amb el seu tofut abric negre,
anaven ben calentons...».
Blancs com la neu, negres como el carbó... L'amistat d'en Gatet i la Conilleta és el paradigma de la
integració entre dues espècies que, como les persones, poden ser iguals però diferents alhora. Mentre En gatet i la pilota aborda temes com ara la generositat, la convivència i l'amistat, En Gatet i la neu
ens mostra a dos amics que s'enfronten als seus problemes quotidians i que trobaran solucions imaginatives a través del joc, tot descobrint i respectant-se l'un a l'altre tal com són.
Com que en Gatet és massa negre per jugar al soterrani i la Conilleta és massa blanca per jugar a la
neu, l'atzar acabarà intervenint per tal de que ambdós puguin divertir-se en igualtat de condicions.
En aquest nou llibre de la sèrie, que destaca per la frescor del seu text, d'estructura dialogada, i per
les alegres il·lustracions, també sorgeixen qüestions com ara el coneixement d'un mateix i el valor
de la diversitat..
Les il·lustracions, amb textures suaus i colors intensos, destaquen l'expressivitat dels personatges i
la descripció dels escenaris a on es desenvolupen aquestes noves aventures d'en Gatet i la Conilleta.
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