Per a tu, Marc, i l’univers que brilla dins la teva ànima!
N. L.

Per a l’Arnau, que hi hagi estrelles que no s’apaguin mai.
G. C.

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 artístiques 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 primavera, 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.
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Era un matí qualsevol…

Et vaig trobar pensatiu, amb el cor atent i els ulls navegants.
I llavors m’ho vas preguntar:
—¿On s’amaguen els estels
quan es fa de dia?
Jo vaig asseure’m al teu costat,
i retirant-te a poc a poc
el serrell que et tapava la mirada,
et vaig proposar:
—¿I si ho preguntem al silenci?

El temps va aturar-se
quan la vam sentir arribar.
Era la Silencia,
la cançó del silenci.
Venia de molt i molt lluny…
—¿Així que voleu saber on van els estels quan es fa de dia?
—va preguntar-nos amb un xiuxiueig.
Tots dos vam assentir amb un somriure.
I tot seguit
la Silencia,
amb les ales esteses
i un moviment suau i lleuger,
va desdibuixar-nos la finestra de l’habitació…

Potser els estels estan en el bes que l’onada fa a l’arena…
¿I si aquest blau
que ens envolta
no fos la realitat
sinó el teixit
de tots els somnis?

