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Català
A PROP
ISBN 978-84-935912-7-4
També disponible en:
Castellà
CERCA
Col·lecció: Libros para soñar
ISBN 978-84-96388-88-8
Gallec
CERCA
Col·lecció: Demademora
ISBN 978-84-8464-677-8
Eusquera
HURBIL
Col·lecció: Amets egiteko liburuak
ISBN 978-84-7681-564-9
Portuguès
PERTO
Col·lecció: Livros para sonhar
ISBN 978-989-8205-00-1

«...El senyor Ànec, com cada dia, se'n va a treballar. El senyor Conill, com cada dia,
també se'n va a treballar. Sempre es creuen...».

Italià
VICINI
Col·lecció: Libri per sognare
ISBN 978-88-95933-13-9

Anglès
SO CLOSE
A PROP és una faula sobre la incomunicació, una reflexió poètica i profunda sobre les relacions interpersonals Col·lecció: Books for dreaming
i l'individualisme, sobre els desitjos i les emocions. Des del punt de vista literari, ressalta la senzillesa narrati- ISBN 978-84-8464-681va i l'engranatge intern del relat, que plasma el paral·lelisme entre les accions dels protagonistes: un ànec i un
conill que viuen reclosos en la seva solitud; en aquest sentit, l'àlbum convida el lector a no donar l'esquena als
NATALIA COLOMBO
altres, “tot privant-se de la possibilitat de compartir els moments més simples i feliços de la vida”, segons expliNascuda a Buenos Aires el 1971,
ca la mateixa autora. Estèticament, Natalia Colombo barreja diverses tècniques, des de la pintura amb acrílic va estudiar a la Facultat
fins al collage, a més de dissenyar una tipografia pròpia. També empra diversos recursos visuals que li perme- d'Arquitectura, Disseny i
ten jugar amb els conceptes de moviment i simetria, sense oblidar la combinació de colors, textures i materials, Urbanisme de la capital argentina,
que donen un estil i un tarannà personals al conjunt de la seva obra.
on hi viu. És col·laboradora

A PROP
TEMA à L'individualisme i el veïnatge
EDAT RECOMANADA à A partir dels 5 anys
DESTACA à Barreja de diverses tècniques plàstiques i disseny d'una tipografia pròpia
APLICACIONS à Reflexió sobre les relacions interpersonals
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habitual del diari La Nación
i a més il·lustra llibres de text i
àlbums infantils a l'Argentina.
Amb la seva obra artística ha
participat en diverses mostres
col·lectives. Amb aquest llibre,
l'autora ha obtingut el I Premi
Internacional Compostela,
convocat per l'Ajuntament de
Santiago i l'editorial Kalandraka.

