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■ Temática: o tránsito do inverno á primavera.
■ Idade recomendada: a partir de 4 anos.

Coma un borrón de tinta chinesa sobre un caderno en branco.
Así cae a sombra de Mamá Corvo sobre as árbores.
Arroupado coa súa manta de neve, o bosque dorme.
Mamá Corvo gralla dende unha póla.
–Cinco minutos máis –bocexa o vento...
O bosque é o nevado escenario onde se atopan Mamá Corvo e Avó
Oso, que interrompeu o seu letargo invernal, incapaz de lembrar
onde agochou un segredo. Non está entre as árbores, nin no tobo,
nin na lagoa… e a inseguridade da dúbida faino sentirse vulnerable.
O misterio envolve esta fermosa obra narrativa na que a natureza
é un personaxe máis; unha natureza humanizada pola poética
do texto de Pedro Mañas, con metáforas que acentúan o ton
descritivo da historia.
Zuzanna Celej sorprende cunhas chamativas ilustracións a base
de lapis de cor, acuarela e apliques de papel de diferentes texturas.
O resultado é unha atmosfera máxica e serena onde os espazos
e os protagonistas son representados con sutil expresividade
e realismo. Con diversidade de planos e encadres que acentúan
o dinamismo do relato, son imaxes cheas de contrastes de luz
e de sombras, e nas que o colorido vai gañando presenza a medida
que se desvela o segredo de Avó Oso.

■ Aspectos destacables: natureza, fauna, bosque;

animais humanizados; estacións, paso do
tempo; do autor de “Ciudad laberinto” (II Premio
Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía
para Nenas e Nenos) e “Trastario”; da
ilustradora do libro- disco “Cifra y aroma”
e do poemario “El idioma secreto” (V Premio
Ciudad de Orihuela 2014), KALANDRAKA.
■ Avance do libro:

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/osegredo-do-avo-oso-g
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