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Quen falta? (galego)
ISBN 978-84-8464-905-2. Demademora.
¿Quién falta? (castelán)
ISBN 978-84-8464-904-5. Libros para soñar.
Queridos extintos (portugués)
ISBN 978-989-749-035-4. Livros para sonhar.
Cari estinti (italiano)
ISBN 978-88-95933-56-6. Libri per sognare.

■ Temática: animais extintos ou en perigo de

extinción.
■ Idade recomendada: a partir de 8 anos.
■ Aspectos destacables: fauna, biodiversidade;

…Nos anos setenta do século XX declaráronme extinta.
A min, que libre galopaba contra o vento, cerráronseme todas

coñecemento do medio; da autora de
“Ser amigos” e “Que che gustaría ser?”.

as portas. Nacín e vivín en África, a miña terra, e agora alí
o home cruza cabalos e cebras para intentar recrearme.
Eu nada entendo. No canto de procurar imposibles,
por que non evitaron o meu exterminio?
[Fragmento do texto sobre o ‘cuaga’]

Deixaron de galopar nas praderías e nas sabanas, xa non sucan
os ceos, xamais volverán nadar nos ríos nin nos océanos.
Dende os mares do Sur ata as costas do Norte,
en cada un dos continentes, nas illas máis recónditas
do planeta, cóntanse por milleiros as especies
que desapareceron para sempre.
Arianna Papini dálles voz en “Quen falta?” a 20 animais
que están en perigo de extinción ou que xa non existen.
E lémbranos que é tempo de actuar para que a lista
de ausentes non siga medrando.
Cada texto é un relato en primeira persoa de cada animal que,
en ton poético, describe a súa fisonomía, costumes e hábitat;
e interpela os lectores con reflexións sobre as agresións
que sufriu. As ilustracións son retratos realistas sobre fondo
branco, aderezados con aplicacións estampadas de estilo téxtil
e cores suaves, que achegan frescura e equilibrio.
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Arianna Papini
(Florencia, 1965)
Estudou Arte e Arquitectura. Dende 1988 traballa na
editorial Fatatrac. Impartiu clases na Facultade de
Arquitectura de Florencia, onde realizou estudos sobre
o deseño de libro-xogos. Tamén participou en cursos
do Liceo Artístico de Florencia, da Asociación de
Ilustradores de Milán e doutros colectivos do eido
cultural. Traballa profesionalmente como escritora,
ilustradora e pintora. Realiza actividades infantís de
animación á lectura e obradoiros artísticos para nenos
en escolas e bibliotecas. A súa produción editorial
abarca máis de 40 libros. A súa obra estivo presente
en exposicións individuais e colectivas. Recibiu o
Premio Andersen da Infancia, o Premio delle Palme e
o Premio Nacional Libro per l’Ambiente, entre outros.
Coa obra “Que che gustaría ser?” (KALANDRAKA) foi
finalista do IV Premio Internacional Compostela de
Álbum Ilustrado. Foi seleccionada para a mostra IBBY
2011. http://www.ariannapapini.com

