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Para ti, Marc, e para o universo que brilha dentro da tua alma!
N. L.

Para o Arnau, para que existam estrelas que nunca se apaguem.
G. C.

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 livremente 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, esteja 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 preferidas 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.
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Era uma manhã qualquer…
Encontrei-te pensativo, com o coração atento e os olhos navegantes.
E então perguntaste-me:

— Onde se escondem as estrelas 
quando nasce o dia? 

Eu sentei-me ao teu lado,
e afastando devagarinho
a franja que tapava o teu olhar,
lancei-te uma proposta:

— E se perguntássemos ao silêncio?



O tempo parou
quando a ouvimos chegar.

Era a Silencia, 
a canção do silêncio.
Vinha de muito, muito longe…

— Querem mesmo saber para onde vão as estrelas quando nasce o dia?
— perguntou-nos num sussurro.

Ambos assentimos com um sorriso.

E logo a seguir 
a Silencia,
com as suas asas abertas
e um movimento suave e ligeiro,
esbateu a janela do quarto…



Talvez as estrelas estejam no beijo que a onda dá à areia…

E se este azul
que nos abraça
não fosse a realidade
mas sim o tecido
de todos os sonhos?


