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BALLAR AMB ELS NÚVOLS
OBRA FINALISTA DEL «III PREMI INTERNACIONAL COMPOSTELA 2010 PER A ÀLBUMS IL·LUSTRATS»

Cada matí sortia de casa meva a observar els núvols. El meu somni
era poder ballar-hi algun dia. La mare em deia que deixés córrer aquesta idea,
que només els ocells aconseguien d’arribar-hi...
A través del somni d’una nena que anhela poder
ballar amb els núvols, aquest llibre reflexiona sobre
la importància de l’intercanvi cultural i el respecte
entre persones de diferents procedències. A cada
pàgina hi trobem la presència del folklore
llatinoamericà mentre se’ns explica la història d’un
poble que va creixent, amb nous habitants que hi
construeixen les seves llars i comparteixen
experiències.
Des del punt de vista artístic, Ballar amb els núvols
és un àlbum d’estil naïf i ètnic, amb il·lustracions
lluminoses, exòtiques i plenes de color. El text, amb
frases breus i descriptives, té una estructura
acumulativa: la comunitat s’enriqueix amb els
costums, les músiques i les aromes de cada veí nou
que arriba.

d’Àlbum Il·lustrat 2010. Un llibre que convida als
lectors a no deixar mai de perseguir els seus somnis,
tal com fa la protagonista.

VANINA STARKOFF (Argentina, 1981)
Va estudiar disseny gràfic a la Universitat de Buenos
Aires. El 2005 va començar a formar-se com a
il·lustradora a l’escola d’art Sótano Blanco amb el
mestre José Sanabria, on actualment fa d’assistent
del taller “Procesos Creativos” que Sanabria hi
coordina i on també imparteix un curs d’il·lustració
digital infantil. A més a més, treballa com a
il·lustradora i dissenyadora independent i col·labora
amb editorials i revistes de diversos països.

Multiculturalitat, convivència i tolerància són
conceptes presents en aquesta obra que va quedar
finalista del III Premi Internacional Compostela
■ Tema: Relat idealista sobre la persecucció dels nostres
somnis.
■ Edat recomanada: A partir de 7 anys.
■ Destaca: Finalista del III Premi Internacional Compostela
d’Àlbum Il·lustrat 2010. Relat acumulatiu i descriptiu amb
il·lustracions d’estil naïf.
■ Aplicacions: La barreja de cultures, la vida a les ciutats, la
convivència i les relacions veïnals
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