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Había unha vez tres mulleres que desde moi novas traballaban
no mar. Unha recollía algas, outra mariscaba e a terceira
pescaba desde a súa barquiña. Cada día achegábanse á praia
e alí pasaban a xornada faenando sobre a auga e a area,
baixo os ardentes raios do sol…

■ Temática: a visión relativa que temos das cousas.
■ Idade recomendada: a partir de 6 anos.
■ Aspectos destacables: adaptación dun conto

tradicional da India; traballos, oficios;
solidariedade, hospitalidade; escenografías
con figuras de distintos materiais; mención do
VII Premio Internacional Compostela de Álbum
Ilustrado.

“As pescadoras” é unha adaptación dun conto tradicional
da India que destaca polo seu poder evocador dos sentidos
a través da descrición de lugares, sons, aromas…
Chama moito a atención a fermosa e delicada proposta plástica,
a base de minuciosas escenografías con pequenas figuras:
personaxes, obxectos e adornos elaborados con madeira,
cartón, aramios ou elementos téxtiles, entre outros materiais.
As protagonistas son sorprendidas por unha forte tormenta
e atopan acubillo na casa dunha hospitalaria florista.
Alí descobren que, ante o intenso olor a flores da habitación
onde esta lles ofrece repouso, prefiren descansar ulindo
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a redes, peixes, algas e salitre.
Así, o relato presenta o concepto do relativo: que cheira mellor,
as flores ou o pescado? Expón tamén o carácter subxectivo
de determinadas convencións, costumes ou usos culturais.
Ademais, alude a situacións que teñen que ver co esforzo
no traballo, a solidariedade ante as adversidades ou a capacidade
creativa das persoas para solucionar os problemas que xorden.
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