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«La Daniela va sortir d’hora de casa. Aquell matí l’aire feia olor de festa, el cel estava molt blau i un sol gran i rodó la saludava des de dalt de tot. La Daniela va somriure. I el somriure de la Daniela va volar i va volar, i es va aturar en el cor de la
Roberta com un colibrí a la primavera.»

CARMEN GIL
Càdis, 1962
Professora i escriptora de llibres
per a infants. Realitza diverses
activitats relacionades amb el
teatre, la narració oral, les danses
del món i els titelles. Fa xerrades
sobre poesia i animació a la
lectura en centres d’educació
primària, en col·laboració amb
el Centro Andaluz de las Letras.
Va fundar la Revista Digital
Cosicosas. Els seus muntatges
teatrals s’han representat a
diverses ciutats espanyoles i
d’Amèrica Llatina. Dels més de
quaranta títols publicats destaca
Un fantasma con asma, publicat
per Kalandraka.

Un relat ple de figures literàries que desprèn optimisme i alegria en cadascuna de les seves línies. La Daniela
irradia ganes de viure a qualsevol ésser ombriu que s’encreui amb el seu somriure volador, un somriure que es
transmet en cadena a tots els animals protagonistes d’aquesta faula.
La hipopòtama, el ximpanzé, l’elefanta, l’estruç i el xacal canvien els complexos, la mala lluna, la vida monòtona, la insensibilitat i el tarannà bel·licós per una nova actitud vital, amb autoestima, afecte, audàcia, tendresa i simpatia.
Carmen Gil ofereix als lectors un relat d’estructura circular, ple de contrastos i de gran càrrega simbòlica.
També es pot interpretar com un trencaclosques d’històries unides per un fil conductor: el somriure de la
Daniela, que es contagia d’un personatge a un altre fins tornar a la protagonista principal.
Des del punt de vista estètic, destaquen la llum i els colors amb que la Rebeca Luciani construeix el món de
la Daniela. El detall de les seves il·lustracions, l’originalitat amb que superposa els diferents elements de cada
escena —a manera de collage— i la complicitat que estableix amb els lectors per mitjà de la introducció de gargots i pinzellades infantils, defineixen aquesta proposta que plasma la seva evolució artística.
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La Plata, Argentina, 1976
Il·lustradora. Va estudiar dibuix
i pintura a la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Nacional
de La Plata. Resideix a Barcelona
des de l’any 2000.
Col·labora amb les revistes Caras
y Caretas, Descubrir Cuina i
Tretze Vents. Ha il·lustrat més
de vint títols per a infants
publicats per diverses editorials.
Entre tots ells destaca la seva
primera obra, Los oficios de Juan,
de Kalandraka. La seva obra ha
sigut exposada a l’Argentina,
Espanya i Itàlia.

