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Silencia
Text de Nina da Lua
Il·lustracions de Gemma Capdevila

Vaig néixer una nit d’estiu de 1979 a Barcelona i des de ben petita m’ha agradat 
jugar amb les paraules. Amb elles he trobat un bosc molt ample on fer volar 
sensacions lliurement per mitjà de contes i versos. Però també, gràcies a elles, 
he navegat per l’aire màgic de la ràdio o m’he endinsat en altres disciplines artís-
tiques com ara la música, la fotografia o la pintura.
     Amb tot… ¿et dic un secret? El silenci és el camí que sempre, sigui on sigui, 
em guia fins a «casa» i m’ajuda a contactar amb les estrelles i amb tot allò que no 
es veu, però se sent. Per això les meves fonts d’inspiració preferides són les que 
arriben sense trucar a la porta o es desxifren amb la carícia del vent!

Vaig néixer a Barcelona l’hivern de 1988 i, des de llavors, he perseguit la pri-
mavera, el blau del mar, els sons del vent i la quietud de les muntanyes. Sóc 
il·lustradora, tinc clar que ho vull ser des dels dotze anys. He après gran part del 
que sé a l’Escola Llotja i a Eina. També he estudiat belles arts.
     Visc al peu del Montseny i faig tallers a nens i nenes, dels quals surt bona part 
de la meva inspiració. Surto pels camins de vora casa meva corrent, caminant o, a 
vegades, volant, per cercar els secrets de la nit i imaginar-me el que passa al bosc 
quan no hi ha ningú per veure-ho. M’enamora buscar respostes, trobar preguntes 
i desplegar-les sobre el paper.

arguments de venda
· El llibre parteix d’una pregunta que el fill fa a la mare: «¿On s’amaguen els estels quan es fa de dia?», 

i de la proposta d’ella de preguntar-ho al silenci.
· «Silencia», la cançó del silenci, els desvelarà diferents situacions en què s’amaguen aquests estels.
· Amb una prosa poètica i delicada, a la manera dels haikús, Nina da Lua fa un recorregut pel dolor, 

la separació, l’amistat, les ferides, les gàbies, els somnis, l’esperança…, per totes aquelles situacions 
«silencioses» on s’amaguen els estels.

· Les il·lustracions de Gemma Capdevila constitueixen un altre poema visual totalment metafòric, 
amb la seva paleta de blaus i marrons d’aquarel·la, barrejats amb un llapis multicolor, que van dibui-
xant figures de papiroflèxia que creuen totes les pàgines.

· La «Guia de lectura» ajuda a aprofundir els conceptes introduïts en el text i proposa un joc en forma 
d’endevinalles que, unint punts, permet traçar una grua, la protagonista del conte.

· Aquest llibre constitueix una bona introducció al món poètic i simbòlic i convida petits i grans a 
contemplar la vida i obrir-se al silenci.
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