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P de papa (català)
ISBN 978-84-16804-69-6. Obres d’autor. Primers lectors.
P de papá (castellà)
ISBN 978-84-96388-17-8. Obras de autor. Primeros lectores.
P de papá (gallec)
ISBN 978-84-8464-690-7. Demademora.

Papa abric
papa avió
papa penjador
papa cuidador...

■ Temàtica: relació paterno-filial.
■ Edat recomanada: a partir de 3 anys.
■ Aspectes destacables: text senzill, jocs de

metàfores; relació perfecta text-imatge;
protecció de la infància, família, sentiments;
poètica de la suggestió; de l’autora de
“Ovejita dame lana” i “¡Muchas gracias!”;
de l’il·lustrador de “¡Muchas gracias!”.
(KALANDRAKA).
■ Avançament del llibre:

Un pare és capaç de transformar-se en les coses més increïbles:
tractor, matalàs, despertador, grua… “P de papa” és un llibre

https://issuu.com/kalandraka.com/docs/pde-papa-cat

que s’acosta a la relació de complicitat entre pare i fill;
que convida a tots dos a descobrir-se i a estrènyer els llaços

Isabel Minhós Martins

de la seva relació familiar al pas de cada pàgina.

(Lisboa, 1974)

Text i imatge, perfectament articulats, entrellacen un joc d’afectes
i afinitats entre l’adult i el nen. Des del punt de vista artístic,
el llibre aposta per una “poètica de la suggestió”, animant al lector
a descobrir el sentit de cada escena amb dissenys esquemàtics,
senzills i sobris en colors, que integren la lletra en la il·lustració.
“P de papa” va ser distingit el 2008 amb una Menció d’Honor en el
Premi als Llibres Millor Dissenyats del Món, promogut per la
Book Art Foundation.

Va estudiar Disseny de Comunicació a la Facultat de
Belles Arts de Lisboa. Va treballar en una agència de
comunicació
pedagògica
realitzant
projectes
educatius. És co-fundadora de l’editorial Planeta
Tangerina, on va publicar diversos llibres com a
autora. Per “Ovejita, dame lana” (KALANDRAKA) va
rebre una menció al I Premi Internacional Compostela
per a Àlbums Il·lustrats; també va ser distingida amb
els premis Andersen, Deutscher Jugendliteraturpreis,
Societat Portuguesa d’Autors, i la seva obra va
seleccionada als catàlegs The White Ravens i del
Banc del Llibre de Veneçuela. Els seus textos s’han
publicat a Europa, Amèrica i Àsia.
www.planetatangerina.com/pt

Bernardo Carvalho
(Lisboa, 1973)
Va estudiar a la Facultat de Belles Arts de Lisboa. És
un dels fundadors de l’editorial Planeta Tangerina. Va
ser distingit en 2009 per la Fundació CJ de Cultura de
Corea. Aquest mateix any va guanyar el Premi
Nacional d’Il·lustració a Portugal. En 2011 una altra de
les seves obres va ser seleccionada pel Banc del
Llibre de Veneçuela.
www.planetatangerina.com/pt
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