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KASPAR NUNCA ACABA NADA

KASPAR NUNCA ACABA NADA, é un fermoso libro de Davide Calì, ilustrado por Anna Aparicio Català, gañadora
do Premio de Ilustración Editorial no Concurso Lucca Junior 2019.
O protagonista é o pequeno mono Kaspar en plena efervescencia creativa. Para desesperación da súa nai, Kaspar
comeza todas as cousas pero nunca as termina. Empeza a pintar pero, insatisfeito, réndese despois dunha soa
pincelada; tenta tocar a guitarra, a batería e a trompeta… e ao cabo dun día perde o interese.
"Kaspar, algunha vez lograrás terminar algo na túa vida?" é a gran pregunta sen resposta da súa nai. Para dar
resposta a esta gran dúbida que a miúdo nos asalta: seguro que triunfará como todos os demais, pero talvez
consígao alí onde menos o esperabamos ... e sen darnos conta.
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RECOMENDADO PARA:
Nenos que empezan mil cosas e acaban... ningunha! Por suposto, non todos os nenos, e non
sempre. Da guitarra á batería, do baloncesto ao kárate, da máscara de Spiderman a Sherlock
Holmes, pasando por Hulk, que é grande, gordo e verde. Todo isto a unha velocidade incrible, tanto
que os adultos loitamos por seguirlle o ritmo. Porque os nenos teñen dereito a cambiar de opinión,
de paixóns e intereses, de empezar e terminar, Pero os adultos non estamos obrigados a apoiar
sempre cada cambio de rumbo, así como non debemos insistir en seguir por un camiño custe o
que custe mesmo cando o o interese agora desvaneceuse. Co tempo, aos poucos, eles tamén
aprenderán a concentrarse nunha actividade, ou descubrirán unha paixón da que realmente non
poden prescindir, e logo aprenderán que facer as cousas con calma ás veces é posible.
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Anna naceu en Barcelona en 1991, pero
creceu nun pequeno pobo de montaña.
Licenciada en Belas Artes pola Universidade
de Barcelona (2013), especializouse cun
Máster en Literatura Infantil e Xuvenil (2014).
Estudou ilustración na Escola DONA de
Barcelona e dedicouse profesionalmente a
ela desde 2014, e os seus libros publicáronse
en Italia, Alemaña, Brasil, Corea do Sur,
Taiwan e Francia. O seu traballo foi
seleccionado para diferentes premios de
ilustración nacionais e internacionais, como
Nami Concours (Corea do Sur), Iberoamérica
Illustra (México), Premio Golden Pinwheel
Young Illustrators (China) ou Valladolid
Illustrado.

Davide Calì é un escritor italiano de literatura
infantil e debuxante, tamén coñecido polos
pseudónimos de Taro Miyazawa e Daikon.
Orixinario de Suíza, creceu en Italia, onde se
embarcou nunha carreira como debuxante.
De 1982 a 2008 colaborou coa revista mensual
"Linus" como debuxante e a partir de 1998
comezou a publicar libros para nenos,
logrando un gran éxito en Francia e España.
As súas obras foron traducidas a máis de 30
idiomas e algunhas foron adaptadas para o
teatro. Curador de exposicións e exposicións
web, en 2016 foi nomeado director de arte de "
Book on a Tree", unha axencia literaria de
Londres.
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