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Houbo unha vez unha guerra.
Despois da guerra, quedamos sen casa.
–Non importa –dixo miña nai–. Temos un coche.
Fomos vivir ao coche.
Desde entón, vivir era viaxar...

“O principio” reflicte a tenrura fronte ao horror, a imaxinación
ante a máis absoluta precariedade, a fortaleza ante o drama
humano. Paula Carballeira é quen de poetizar sobre os efectos

■ Temática: a guerra, mensaxe poética

de esperanza.
■ Idade recomendada: a partir de 7 anos.
■ Aspectos destacables: da autora de “Paco”

e de “Smara”; ilustracións hiperrealistas;
educación para a paz; outros libros
relacionados: “Guernica”, “Sálvate, Elías!”,
“A historia de Erika”, “Comandante Hussi”,
“A gran viaxe do Señor M”.

Paula Carballeira
(Fene, A Coruña, 1972)
Licenciada en Filoloxía Hispánica. Dende 1994 traballa como narradora oral; participou en programacións
culturais en Galicia e noutras partes de España, así
como Portugal, Brasil e Chile. Na súa faceta como
actriz está vencellada ao grupo de teatro Berrobambán; tamén traballa en series de ficción para a
TVG. Como escritora, publicou varios libros de poesía
e de literatura infantil, entre os que figuran “Paco” e
“Smara”, editados por KALANDRAKA.

crueis e devastadores dunha guerra mentres as ilustracións
hiperrealistas de Sonja Danowski trasladan os lectores
ata as mesmas ruínas dos bombardeos.
Esta obra sensible e tenra é tamén unha homenaxe ao libro
como ferramenta pacífica, ás bibliotecas como faros luminosos
de sabedoría que se apagan alí onde se instaura a violencia,
á palabra oral como alimento da alma. Malia todo, “O principio”
transmite unha mensaxe de esperanza: a vida continúa,
a risa flúe contaxiosa, os nenos non poden deixar de vivir
a súa infancia aínda que un conflicto bélico queira arrebatarlla.
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Feira do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña e tamén,
por tres veces, na Bienal Ilustrarte de Portugal.
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