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O rato da Lúa chámase Paco.  
Paco marchou á lúa porque lle tiñan dito que era  
de queixo fresco. Meteuse nunha nave espacial e,  
nada máis chegar... PACO 

 
Unha vez na Lúa, Paco decatouse de que non todo 
era como el pensaba e sentiu ‘morriña’ de todo canto 
lle resultaba familiar. Pero tamén descubriu que a 
Lúa pode ser un berce acolledor, cálido e melodioso. 
 
“Paco” é unha obra poética que fala de nostalxia e 
amizade. A súa autora é unha coñecida narradora 
oral que traballa no eido infantil como contacontos, 
escritora e compoñente do grupo de Teatro 
Berrobambán. Publicou con KALANDRAKA as obras 
tituladas “Mateo”, que recibiu unha Mención de 
Honra do Gremio de Libreiros de Cataluña, e 
“Smara”, que foi galardoada co Premio Isaac Díaz 
Pardo ás Mellores Ilustracións e incluida pola 
Biblioteca Internacional da Xuventude, con sé en 
Munich (Alemaña), na selección ‘The White Ravens’. 
 

Nas ilustracións, que destacan pola súa gran calidez, 
empregouse unha técnica mixta a base de collage e 
ceras brandas.  Blanca Barrio compatibiliza o seu 
labor no ensino coa faceta como ilustradora de libros 
infantís.  
 

PAULA CARBALLEIRA (Fene, 1972) 
 

Licenciada en Filoloxía Hispánica. Completou a súa 
preparación no ámbito artístico con cursos de 
interpretación, técnicas de actor e expresión corporal. 
Como contadora, faceta á que se adica dende 1994, 
ttraballou en programacións culturais en Galicia e no 
resto de España, Portugal, Brasil e Chile, entre outros 
países.  
 

Como actriz, pertence ao grupo de teatro Berrobambán; 
tamén participa en series de ficción para a Televisión de 
Galicia. Un dos seus últimos proxectos foi a montaxe 
teatral infantil titulada “A cabana de Babaiagá”, do 
Centro Dramático Galego. 

BLANCA BARRIO (Burgos, 1967) 
 

Licenciada en Belas Artes pola Universidade de 
Salamanca, especializada en Deseño Gráfico. Trala 
súa formación académica, exerceu como creativa en 
varias axencias de publicidade. Foi seleccionada ata 
en dúas ocasións no concurso de ilustración infantil e 
xuvenil da Xunta de Castela-León. Actualmente 
imparte clases nun instituto de educación secundaria 
de Galicia. Traballou no deseño de carteis para 
compañías de teatro e na ilustración de libros 
infantís. 

■ Temática: as viaxes, a nostalxia e a amizade
■ Idade recomendada: a partir de 3 anos  

 Aspectos destacables: ilustracións cálidas,  ■
a base de ceras e collage; editado tamén en italiano 
(“Beppe”) 
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