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NUVENS NA CABEÇA
Dizem que não temos os pés bem assentes na terra.
Dizem que eu tenho a cabeça nas nuvens
e que a avó tem nuvens na cabeça.

Argumentos de venda
• Um livro poético e respeitoso sobre a demência dos idosos, vista pelos olhos de uma criança.
• Ilustrações cheias de força e muito sugestivas, que alternam o lápis (para representar o mundo confuso da avó)
com o guache colorido (para representar o mundo de
fantasia da criança).
• Um autêntico álbum ilustrado para todas as idades que
trata, sem simplismos, um tema delicado e que coloca
aos leitores perguntas profundas e abertas.
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Elena Val
Nasci e vivo em Barcelona. Em criança, pensava que às segundas-feiras podia ser bailarina; às terças, pintora; às quartas, veterinária de leões; às quintas,
astronauta; às sextas, professora... Talvez tenha sido por isso que me quis formar em ciências, acabei por estudar belas-artes e gostaria de compor e
tocar música.
No primeiro estúdio de design onde trabalhei, iniciei-me na ilustração publicitária. Desde esse momento, através do desenho, tenho vindo a participar em projetos musicais, pedagógicos e têxteis.
Gosto de desenhar. É a minha linguagem natural para me transportar, surpreender e aprender. Desenho a lápis, com barro, com arames, com
pedras... Por vezes, desenho também com palavras, para tomar nota das imagens que não tenho tempo de desenhar.
Interessam-me os mundos oníricos como reflexo do comportamento humano.
Gosto de desenhar personagens perdidas ou deslocadas e mal-entendidos silenciosos.
Deve ter sido a consciência da passagem do tempo ou a própria maturidade o que me fez iniciar o processo deste livro. Desde o princípio, foi como
se o livro estivesse vivo e se desenvolvesse por si mesmo.

