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Silencia
Texto de Nina da Lua
Ilustrações de Gemma Capdevila

Nasci numa noite de verão de 1979 em Barcelona e desde pequena que gostava de 
brincar com as palavras. Com elas encontrei um bosque imenso onde deixar voar li-
vremente as sensações através de contos e versos. Mas, graças a elas, também naveguei 
pelo ar mágico da rádio ou penetrei noutras disciplinas artísticas como a música, a 
fotografia ou a pintura.
     Apesar de tudo isto… posso contar-te um segredo? O silêncio é o caminho que, este-
ja onde estiver, me guia sempre até «casa» e me ajuda a contactar com as estrelas e com 
tudo aquilo que não se vê, mas se sente. Daí que as minhas fontes de inspiração pre-
feridas sejam as que chegam sem bater à porta ou se decifram com a carícia do vento!

Nasci em Barcelona no inverno de 1988 e, desde então, tenho perseguido a primavera, 
o azul do mar, os sons do vento e a quietude das montanhas. Sou ilustradora, tenho 
a certeza de que quero sê-lo desde os doze anos. Aprendi grande parte do que sei na 
Escola Llotja e na Eina, de Barcelona. Também estudei Belas-Artes.
       Vivo no sopé do Montseny (perto de Barcelona) e faço ateliês para crianças, dos 
quais recebo grande parte da minha inspiração. Saio pelos caminhos ao pé de casa 
para correr, caminhar ou, às vezes, voar, à procura dos segredos da noite e a imaginar 
o que acontece no bosque quando não está lá ninguém. Adoro procurar respostas, 
encontrar perguntas e espalhá-las sobre o papel.

argumentos de venda
· Este livro parte de uma pergunta que o filho dirige à mãe: «Onde se escondem as estrelas quando 

nasce o dia?», e da proposta dela em perguntá-lo ao silêncio.
· Silencia, a canção do silêncio, vai-lhes mostrando diferentes situações em que se escondem estas estrelas.
· Com uma prosa poética e delicada, quase como um haiku, Nina da Lua percorre um caminho que 

passa pela dor, pela separação, pela amizade, pelas feridas, pelas gaiolas, pelos sonhos, pela esperan-
ça…, por todas aquelas situações «silenciosas» onde se podem esconder as estrelas.

· As ilustrações de Gemma Capdevila constituem um poema visual totalmente metafórico, com a 
sua paleta de azuis e castanhos de aguarela, misturados com um lápis multicor, que vão desenhando 
figuras em origami que atravessam todas as páginas.

· O «Guia de leitura» ajuda a aprofundar os conceitos introduzidos no texto e propõe um jogo em 
forma de adivinhas, o qual acabará com o desenho de uma gralha, a protagonista do conto.

· Este livro constitui uma boa introdução ao mundo poético e simbólico e convida pequenos e grandes 
a contemplar a vida e a abrir-se ao silêncio.
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