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■ Temática: história do barco Rainbow Warrior.

Duas baleias nadavam num mar gelado.
A mais pequena preguiçava.
Não queria fazer uma viagem que com toda a certeza seria longa.
A maior empurrava-a suavemente e cantava-lhe uma história:
«Há muitos anos, quando os homens começaram a construir
barcos de coração mecânico, houve um dia em que criaram

■ Idade recomendada: a partir de 5 anos.
■ Aspectos destacables: contém um poster

destacável com a história do barco;
certificado ecológico “Livro Amigo das
Florestas”; ecologia, educação ambiental,
biodiversidade, sustentabilidade; da autora
de “O Gato Gui e os monstros”.

o primeiro para proteger a nossa espécie…»
Em 1978 um barco com as cores do arco-íris começou a sulcar

Rocío Martínez

os mares e oceanos do planeta para denunciar perante

(Madrid, 1966)

a humanidade a caça indiscriminada de baleias e focas,
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a contaminação provocada pelos resíduos tóxicos e radiactivos,
as explorações petrolíferas e de gás, o uso de redes mortíferas
para espécies marinhas indefesas… Alguns países foram
sensíveis a esses protestos e aprovaram leis que contribuíram
para que o mundo fosse mais habitável. Passaram 21 anos
desde que aquele primeiro Rainbow Warrior foi afundado
no fundo das águas e transformado num recife artificial.
Mas a sua réplica actual mantém a sua causa tão viva
tal como no primeiro dia.
A autora e ilustradora Rocío Martínez idealizou este livro
a partir da recriação de uma cena familiar: o ecologista Alberto
de la Fuente Galeano costumava contar à sua filha a história
do navio, que deve o seu nome a uma profecia dos índios Cree:
“Virá o tempo em que os pássaros cairão do céu, os animais
dos bosques morrerão, o mar escurecerá e os rios correrão
envenenados. Então, homens de todas as raças e povos
unir-se-ão como guerreiros do Arco-Íris para lutar
contra a destruição da Terra”.
A Greenpeace aprovou a realização da obra e certificou
que cumpre com os requisitos do projecto “Livro Amigo
das Florestas”, porque na sua elaboração foi utilizado papel
feito a partir de madeira proveniente de plantações
ambientalmente sustentáveis. Do ponto de vista estético,
Rocío Martínez demonstra com este trabalho uma evolução
qualitativa na sua trajectória artística, com imagens
de muita plasticidade, com um manuseamento elegante
da cor e uma grande delicadeza de traços.
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