D’aquí no passa ningú!
Hi havia una vegada un general que volia ser l’heroi d’una
història. Però per tal que algú es converteixi en heroi, cal
que faci alguna cosa que mereixi aquest honor: afrontar els
perills amb coratge, atrevir-se a actuar quan es creu que
s’ha de fer... i altres tants exemples que podríem donar.
Malgrat això, el general d’aquesta història pensava
que el camí més directe per convertir-se en heroi era
aparèixer en un llibre. Fins i tot sense fer res d’especial.
El general tenia un exèrcit de guàrdies que l’obeïa al
peu de la lletra. Complien totes les ordres,
fossin les que fossin. Un dia el general va
prendre una decisió... ben absurda, és
clar!
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Traducció del portugués: Pere Comellas

Llibres altament recomanables FNLIJ Brasil 2016
Selecció “Els millors llibres per a nens del 2015” (Bienalle dei Ragazzi)
Premi Nacional de Còmic 2015 Portugal - Millor il·lustració d’àlbum infantil (autor portuguès)
Selecció de llibres no convencionals més sorprenents per a nens 2016 (School Library Journal)
Isabel Minhós Martins va néixer a Lisboa l’any 1974. Va estudiar a la Facultat de Belles Arts de
Lisboa, va treballar de creativa en l’àmbit de la comunicació per a nens i, més tard, va fundar amb
un grup d’amics l’editorial portuguesa Planeta Tangerina. Els seus llibres han rebut premis com el de
la selecció White Ravens o el Premi Andersen; o han estat distingits per institucions com el Banco
del Libro de Veneçuela o la Societat portuguesa d’autors.
Bernardo P. Carvalho va néixer l’any 1973 a Lisboa i va estudiar a la Facultat de Belles Arts d’aquesta ciutat. És un dels cofundadors de l’editorial portuguesa Planeta Tangerina. Els seus llibres han
guanyat, entre d’altres guardons, el premi al Millor disseny de llibre del món promogut per la Book
Art Foundation, el 2nd CJ Picture Book Awards de Corea i el Premi Nacional d’Il·lustració de Portugal.
Característiques:

Comentaris:

Unes il·lustracions d’estil naïf donen vida a un llibre que
conté una gran sorpresa: una ordre absurda fa que la
història es desenrotlli inicialment a la pàgina esquerra del llibre, on es van acumulant els personatges que
troben el camí barrat per fer les seves coses. Fins que
decideixen trencar aquesta frontera imaginària i ocupar
la totalitat del llibre.
Un llibre per descobrir, jugar, pensar i aprendre a ser
lliures.

«És un dels grans llibres que s’han
publicat aquest any.» Sara Figueiredo,
Caldeirão Voltaire, desembre 2014
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«Un dels llibres més bonics que s’han
concebut i escrit sobre el tema de la dictadura i de la revolució pacífica. I és per
als més petits.» Anna Castagnoli, blog
Le figure dei libri
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