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XICO
O rato da Lua chama-se Xico.
Xico foi à Lua porque lhe disseram que era feita
de queijo fresco. Meteu-se numa nave espacial e,
mal chegou...

Uma vez na Lua, Xico apercebeu-se de que nem tudo era
como ele pensava e sentiu ‘saudades’ de tudo aquilo que lhe
era familiar. Mas também descobriu que a Lua pode ser um
berço acolhedor, quente e melodioso.
“Xico” é uma obra poética que fala de nostalgia e amizade. A
sua autora é uma conhecida narradora oral que trabalha no
âmbito infantil e juvenil como contadora de histórias, escritora
e membro do grupo de Teatro Berrobambán. Publicou com a
KALANDRAKA as obras intituladas “Mateo”, que recebeu uma
Menção Honrosa do Grémio de Livreiros da Catalunha, e
“Smara”, que foi galardoada com o Prémio Isaac Díaz Pardo
para as Melhores Ilustrações e incluída pela Biblioteca
Internacional da Juventude, com sede em Munique
(Alemanha), na selecção ‘The White Ravens’.
Nas ilustrações, que se destacam pela sua grande
calorosidade, utilizou uma técnica mista à base de colagens e
ceras moles. Blanca Barrio compatibiliza o seu trabalho no
ensino com a sua faceta como ilustradora de livros infantis.

■ Temática: as viagens, a nostalgia e a amizade
■ Idade recomendada: a partir dos 3 anos
■ Aspectos a destacar: ilustrações quentes, à
base de ceras e colagens; editado também em
italiano (“Beppe”)
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