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■ Temática: amizade entre (non tan) feroces

piratas.
■ Idade recomendada: a partir de 4 anos.

O capitán Calabrote fora o máis terrible dos piratas.
As súas aventuras contábanse en todos os portos do mundo.
Despois dunha vida repleta de abordaxes e saqueos,
Calabrote vivía retirado nunha illa perdida no inmenso océano...
Hai piratas aos que as circunstancias fanlles esvaecer

■ Aspectos destacables: descrición de lugares e

persoas; mar, natureza; aventuras;
confrontación de principios e valores positivos
e negativos.
■ Avance do libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/cap
itan-calabrote-g

o seu pasado de falcatruadas para acabar converténdose
en seres amables e de nobres sentimentos. Piratas nostálxicos
como Calabrote protagonizan esta entrañable historia

Alberto Sebastián

sobre a posibilidade de emprender un novo rumbo vital;

(Santander, 1969)

unha celebración da amizade e do afecto, por contraposición

Diplomado en Maxisterio. Dende 1992 dedícase á
narración oral, o teatro infantil e os monicreques (de
1993 a 1998 na compañía La Maleta de Mariano).
Tamén imparte obradoiros, charlas, cursos e traballa
en activades de animación á lectura. Ademais de
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Quasar Teatro e Teatro Paraíso.
http://www.albertosebastian.com

a un futuro en soidade e ancorado nas lembranzas.
Pola sinxeleza da narración, con frases breves e descritivas,
trátase dun texto asequible para primeiros lectores que destaca
pola sucesión de accións chenas de misterio e de emoción.
Tamén interpela o público presentando conflictos de valores:
reincidencia ante comportamentos reprobables, remordemento,
arrepentimento, rectificación...
A illa onde transcorre este relato é unha recreación plástica
da natureza como espazo mítico de aventuras e escenario
de liberdade: o dinamismo do mar, a expresividade
dos personaxes, a frondosidade do bosque e os acenos
humorísticos completan a obra, moi elaborada a nivel plástico.
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