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ZAPATO – VIOLÍN – PIÑEIRO  
 

Textos de ANTONIO RUBIO 

Ilustracións de ÓSCAR VILLÁN 

Tradución de MANUELA RODRÍGUEZ 

  

Cartón duro a toda cor. 16 x 16 cm. 7 €/unidade. 

-Galego: 

Zapato: 14 páx. ISBN 978-84-8464-854-3.  

Violín: 14 páx. ISBN 978-84-8464-855-0.   

Piñeiro: 18 páx. ISBN 978-84-8464-856-7.       
 

-Castelán: 

Zapato: 14 páx. ISBN 978-84-92608-77-5.  

Violín: 14 páx. ISBN 978-84-92608-80-5.    

Árbol: 18 páx. ISBN 978-84-92608-81-2.    

 

  

“Zapato”, “Violín” e “Piñeiro” son os novos títulos da colección 

Do berce á lúa, iniciada con “Lúa”, “Cinco”, “Miau”, “Crocodilo” 

e “Paxariña de papel”. Son libros de pequeno formato  

para nenos e nenas de 0 a 3 anos, feitos con cartón duro  

e sen arestas para facilitarlles o seu manexo.  

Parten do concepto de pictograma poético ou poegrama,  

unha modalidade de poesía pensada para “educar o ollo  

e adozar o oído” dos pre-lectores. 

 

Nesta proposta, Antonio Rubio xoga a elevar á categoría poética  

o cotiá “Zapato”; rebusca na caixa das onomatopeas un “Violín”, 

palmas e bicos; e, no caso de “Piñeiro”, invita a debuxar varios 

obxectos enriba, debaixo e no medio, mentres constrúe un breve 

poema con esa disposición espacial. Os tres títulos teñen  

en común a figura do neno -coa que se identifica o lector/a-, 

sempre presente no desenvolvemento das accións. 

 

Pola súa parte, Óscar Villán volve elaborar un traballo artesanal  

a base de debuxos sinxelos e recoñecibles, que realiza  

con témpera sobre un fondo claro e limpo, con pinceladas destras, 

tonalidades suaves e texturas case táctiles.  

 

A serie Do berce á lúa destaca pola perfecta correlación  

entre ilustración e texto, a conxunción da forza visual e da grafía,  

con imaxes que se dispoñen ordenadamente á maneira  

dos versos: medidos, con ritmo e rima; e facendo posible  

a lectura de forma autónoma dende unha idade temperán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■ Temática: pictogramas poéticos ou poegramas.  

■ Idade recomendada: de 0 a 3 anos; prelectores. 

■ Aspectos destacables: ilustracións realistas, 

   combinación de ritmo e rima; “educar o ollo  

   e adozar o oído”, coñecer o alfabeto, 

   identificar texto e imaxes, lectura visual; 

   cada libro aborda un tema: cores e formas, 

   sons, lateralidade; outros títulos da colección: 

   Lúa, Cinco, Miau, Crocodilo, Paxariña de papel. 

 

Antonio Rubio 

(El Puente del Arzobispo, Toledo, 1953) 

 

Mestre durante 40 anos e poeta que, ao seu labor 

docente e ás actividades en bibliotecas escolares, 

suma a paixón por ler e escribir. Participa en cursos 

de animación lectora e de formación do profesorado. 

Dirixe a colección de poesía Trece Lúas do selo 

FAKTORÍA K. É autor de numerosos libros, entre os 

que destacan “A merliña”, “O poliño da abeleira”, 

“Almanaque musical”, a colección Do berce á lúa e “7 

Llaves de cuento” (KALANDRAKA). 

 

Óscar Villán 

(Ourense, 1972) 
 

Licenciado en Belas Artes (especialidade de Pintura). 

Co seu primeiro traballo de ilustración para público 

infantil, “O coelliño branco” (KALANDRAKA), recibiu o 

1º Premio Nacional de Ilustración 1999. Entre a 

trintena de libros que ilustrou para diversas editoriais 

destacan os da colección Do berce á lúa, “A Cebra 

Camila”, “Amora”, “O Rei Oso Branco”, “Non hai 

escapatoria” (KALANDRAKA) e “Un becho estraño” 

(FAKTORÍA K). Tamén realiza traballos de escultura, 

fotografía e deseño de cartaces. Dirixe a colección de 

arte Alfabetos, de KALANDRAKA. www.ovillan.com 

 

 

 

 

www.                                      

.com  

 
comuicacion@kalandraka.com  

www.                                      

.com  

 
comuicacion@kalandraka.com  


