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Amb la Tango són tres (català)
ISBN 978-84-8464-986-1. Clàssics contemporanis.
Con Tango son tres (castellà)
ISBN 978-84-8464-984-7. Clásicos contemporáneos.
Con Tango son tres (gallec)
ISBN 978-84-8464-985-4. Tras os montes.
Tango iritsita, hiru dira (eusquera)
ISBN 978-84-7681-928-9. Gaur egungo klasikoak.
Três com Tango (portuguès)
ISBN 978-989749-056-9. Clássicos contemporâneos.

…Hi havia dos pingüins de la zona dels pingüins
que eren una mica diferents. L’un es deia Roy i l’altre, Silo.
En Roy i en Silo eren mascles, tots dos. Però ho feien tot plegats.
Es feien reverències. Passejaven junts.
Es cantaven cançonetes. I nedaven plegats.
Allà on anés en Roy, en Silo el seguia…
“Amb la Tango són tres” és la història real d’una singular parella
de pingüins de cara blanca a qui el cuidador del zoo de Central
Park de Nova York, Rob Gramzay, els hi va donar l’oportunitat
-tot dipositant un ou al seu niu- de tenir una cria,

■ Temàtica: naturalesa i família.
■ Edat recomanada: a partir de 4 anys.
■ Aspectes destacables: crònica; animals,

naturalesa; adopció; diversitat, respecte,
tolerància, afectes; pares/mares del mateix
sexe; Llibre Infantil Distingit de l’Associació
Americana de Biblioteques, entre altres premis.

Justin Richardson
(Nova York, 1963)
Psiquiatre. Ha estudiat a la Universitat de Harvard i ha
exercit a la Facultat de Medicina de la Universitat de
Columbia. Treballa per a escoles de Nova York
impartint xerrades dirigides a professors, estudiants,
mares i pares sobre el desenvolupament de
l’orientació sexual en nens i adolescents. A part de
“Amb la Tango són tres”, és també coautor del llibre
“Todo lo que nunca quisiste que tus hijos supieran
sobre sexo (pero temías que lo pudiesen preguntar)”.

Peter Parnell
(Nova York, 1953)
Guionista, escriptor i productor. Les seves obres s’han
representat a Broadway, Nova York, Los Angeles i
Seattle, entre altres ciutats. Ha sigut vicepresident de
Dramatics Guild of America, l’associació professional
de guionistes, compositors i intèrprets. Ha escrit
episodis de la sèrie televisiva “El petit ós”, basada en
el clàssic d’Else Holmelund Minarik i Maurice Sendak,
i publicada per KALANDRAKA.

després d’observar com incubaven infructuosament una pedra.

Henry Cole

Així va néixer la Tango, que va ser la primera pingüina

(Virginia, Estats Units, 1955)

amb dos pares.

Es dedica a la il·lustració, oficio que va aprendre de
forma autodidacta, malgrat que ha cursat estudis
forestals a la Universitat Politècnica de Virginia.
També ha sigut professor de Ciències; va ser amb la
bibliotecària del col·legi a on treballava amb qui va
començar a publicar els seus primers llibres el 1996.
També ha col·laborat amb altres autors, entre ells
l’actriu Julie Andrews. Ha publicat vàries obres com a
escriptor i il·lustrador. La seva producció suma uns 70
títols. http://www.henrycole.net

El primer llibre infantil de Justin Richardson i Peter Parnell
fou un èxit i, des de la seva publicació el 2005, ha rebut
nombrosos premis. Encara que també ha estat censurat
pels sectors conservadors, contraris als nous models de família.
La història combina text informatiu i literari en un equilibri
perfecte. Les il·lustracions expressives tenen una funció
descriptiva, amb imatges realistes i algunes composicions
en forma de vinyeta per a representar el pas del temps.
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