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PRESENTACIÓ

El dibuix, la il·lustració, és present a les nostres vides pràcticament 
des que naixem. Els nadons juguen amb objectes que, prèviament, 
han estat dibuixats per algú. Abans de llegir, els nens observen els 
dibuixos dels contes, o miren embadalits els dibuixos animats de la 
tele. Línies, formes i colors són, amb el so, les primeres coses que 
percebem sensorialment i que ens acompanyen durant tota la vida.

Efectivament, el sentit de la vista ens permet conèixer el nostre entorn 
i relacionar-nos-hi: captar la mida, la forma, el color, la posició i el 
moviment d’allò que es troba en el nostre camp de visió.

Cal entendre el dibuix com un llenguatge: un llenguatge visual que ens 
permet “llegir” allò que veiem, molt abans de poder representar-ne el 
nom gràficament a través de l’alfabet escrit o, fins i tot, poder-ne dir 
el nom en veu alta. Quan un nen que encara no parla ni llegeix veu 
el dibuix d’un objecte que li és familiar, com per exemple un biberó, 
el reconeix immediatament. Aquest fenomen és universal: el mateix 
dibuix pot ser interpretat de la mateixa manera per persones que 
parlen llengües diferents. Per això, quan visitem un país en el qual 
ens és impossible relacionar-nos amb el llenguatge oral o escrit, som 
capaços de comunicar-nos a través del dibuix: si no parlem ni escrivim 
xinès i anem a la Xina, una de les úniques maneres de comunicar-nos 
és a través del dibuix. Ni tan sols el llenguatge gestual ens pot ajudar, 
ja que els gestos són diferents en les diverses cultures.

Per tot això, podem dir que el dibuix és un llenguatge visual que 
representa o interpreta la realitat, entenent la realitat com un tot 
que inclou no només l’aparença externa dels objectes, sinó també la 
interpretació de l’autor del dibuix, el seu univers. 

Abans de començar, cal aclarir que les opinions en relació amb l’espinós 
espai de l’estètica són sempre relatives i mai, absolutes. La subjectivitat 
és sempre present en les opinions en relació amb l’estètica i, per tant, 
cal prendre algunes de les opinions d’aquest dossier com un espai de 
reflexió i no pas com un dogma. 
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 TANTS CAPS, TANTS BARRETS

Però, quina és la realitat d’un conte, d’un poema o d’una narració? Hi 
ha una sola realitat? Observem-ne un exemple, a través dels dibuixos 
següents:

Maria Maddocks. La Capuxeta Vermella, 2009

Marc Taeger. La veritable historia de la Capuxeta Vermella, 2006
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Els dos dibuixos il·lustren un mateix personatge: la Caputxeta Vermella. 
Es pot dir que una de les dues il·lustracions és més correcta que l’altra? 
La resposta és que no. Totes dues interpreten un text, cadascuna des 
d’un punt de vista diferent. Però… expliquen el mateix? Hi ha una nena, 
que duu una caputxa vermella, va per un bosc i hi ha un llop amagat…

Per què amb els mateixos elements la sensació de “diferent” és tan 
gran? Probablement la resposta és a ”l’estil” de cada dibuixant. Però, 
això que col·loquialment s’anomena “estil” és un conjunt molt complex 
d’elements que té cada autor del dibuix en el seu imaginari i que podem 
intuir o desconèixer. En el cas dels dibuixos de la Caputxeta, tots 
dos acompleixen la missió narrativa, és a dir, expliquen una situació 
relacionada amb el text. Probablement cada un d’ells desconeix l’obra 
de l’altre i, en canvi, han triat respectar l’espai descriptiu del text: bosc, 
animals del bosc, personatges, etc. Malgrat això, els colors, la manera 
de dissenyar els personatges, de dibuixar-los, és molt diferent. Prové 
d’imaginaris diversos i respon a maneres sensibles d’entendre el text 
molt diferenciades.

Tècnicament, podem dir que la il·lustració de Maria Maddocks fa un 
esforç de disseny proper al nen: similitud amb les joguines dels lectors 
potencials, eliminació de qualsevol element sinistre en les formes –
animals quasi mascotes–, control quasi iconogràfic dels elements que 
conformen la il·lustració..., és a dir, els personatges són fàcilment 
recognoscibles durant tot el conte (com si fossin una icona). 

Contràriament, Marc Taeger insisteix en l’espontaneïtat del traç. 
Probablement ha dibuixat molts esborranys fins a arribar a aquest dibuix, 
en el qual el que preval és el gest, l’accident controlat dins el paper, la 
recerca del gest irrepetible en cada dibuix. Per això, la representació 
iconogràfica és molt diferent; cada dibuix d’un mateix personatge té 
característiques peculiars en cada pàgina del conte. 

Vegem-ne un altre exemple:
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Walt Disney. Il·lustració de la pel·licula Blancaneus i els set nans, 1937

Tom Schamp. Blancaneus, 1997
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També aquests dos dibuixos representen la mateixa escena d’una 
mateixa història: la Blancaneus, dels germans Grimm. Els Grimm eren 
alemanys i van basar el seu relat en un conte del segle XVI. La història 
està ambientada a l’Europa del nord, amb tots els elements propis de 
l’imaginari alemany. 

En el cas de la versió fílmica de Disney, es respecten els elements citats, 
i els il·lustradors que van treballar en la pel·lícula van representar-los 
amb molta fidelitat (castell, bosc tipus nòrdic, nans, fauna, etc.). La 
representació feta per a la versió de Diseny respon, doncs, literalment 
al text. 

En el cas de la versió de l’il·lustrador Tom Schamp, aquest interpreta la 
història seguint paràmetres personals bastant diferents dels històrics: 
el príncep és un músic negre de jazz. Afegeix al text un nou ítem: el 
simbolisme. Els nans es representen a través de les mans que porten 
una flor i només sabem que són ells perquè hi ha set mans que ofereixen 
una flor. Blancaneus també porta una flor, en forma de cor, justament al 
lloc que ocupa el seu cor. El príncep aconsegueix el cor de Blancaneus 
(el porta a la mà), és a dir, s’enamoren. El dibuixant pràcticament 
prescindeix de l’imaginari visual original del conte. En aquest cas, doncs, 
el dibuix és un canal complementari del text i, sense trepitjar-lo, aporta 
informació i viatja paral·lelament a la narrativa del relat original. Les 
imatges conviuen amb la història, és a dir, l’il·lustrador no ha suprimit 
els elements del conte, però sembla donar per fet que el text ja descriu 
alguns aspectes i que, per tant, el dibuix pot construir alguna cosa nova, 
suplementària. Més endavant tornarem a parlar d’aquest camí narratiu.
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GENT QUE EXPLICA AMB IMATGES

“No entenc les meves imatges i cadascú és 
ben lliure d’entendre-les com desitgi. Només 
he intentat representar els meus somnis amb 
l’esperança que altres hi puguin trobar els seus.”

J. M. Folon

Hi ha una gran quantitat d’il·lustradors. En un mateix període de 
temps conviuen dibuixants incipients amb alguns de consagrats; joves 
i talentosos, que tenen una càrrega d’informació innovadora, amb 
veterans que acumulen hores de llapis i que demostren a través dels 
seus llibres el resultat d’anys de coneixement. 

Hi ha nombroses maneres de dibuixar i de pintar. Hi ha dibuixants que 
fan prevaler determinats paràmetres del text que han d’il·lustrar, mentre 
que d’altres fan servir el text per a exposar les seves preocupacions 
expressives. En el món de la literatura infantil conviuen un gran nombre 
de tendències i preocupacions diverses. En alguns casos –potser massa–, 
els il·lustradors estan tan preocupats pel seu món interior que la feina que 
fan és una espècie de membrana protectora que els produeix aïllament. 
Aquesta membrana pot produir resultats extraordinaris, és a dir, art 
aplicat al món gràfic infantil, o, contràriament, veritables decepcions. 

I per si amb això no n’hi havia prou, a partir de l’era digital, de la 
realització de llibres mitjançant l’ordinador, el mercat pateix una saturació 
d’imatge i una demanda que, com una aspiradora, engoleix sense digerir 
tot el que li passa per davant. Com a resultat final trobem que, a l’hora 
de triar un llibre infantil, hi ha una gran quantitat de llibres a la nostra 
disposició i l’elecció es fa complexa. Com sabem quan un llibre és de 
qualitat i quan no ho és, des del punt de vista de la imatge? Aquest 
capítol és un intent d’ordenar, de classificar, els tipus d’il·lustració. A 
priori ja es pot dir que és un intent fracassat, com ho seria classificar o 
ordenar les persones. 

Il·lustrar té diverses accepcions: “proporcionar informació a algú sobre 
alguna cosa” o “afegir imatge a un text”, entre d’altres. Aquell que 
“il·lustra” de vegades prescindeix del dibuix i explica allò que pretén 
fent valer mitjans relativament allunyats del dibuix.

En canvi, dibuixar té lleugeres i subtils diferències en relació amb la 
definició d’il·lustrar: “traçar sobre una superfície la imatge (d’un objecte) 
amb el llapis, la ploma, el pinzell fi”, “bolcar mitjançant un mitjà gràfic 
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una idea o un concepte”, etc. Aquesta diferència, subtil però important, 
marca una manera d’observar la imatge. El dibuixant s’encanta explicant 
coses. Necessita explicar com veu el text. Aquesta visualització mental 
la tradueix a través de la tècnica del dibuix.

Un bon exemple d’aquestes dues maneres d’afrontar la feina són els 
dibuixos o il·lustracions següents:

Bartomeu Massot. Brillant, el tren 
que va salvar una vaca, 1964

En aquest cas es pot observar 
el gest pictòric de l’il·lustrador, 
en el qual preval la composició 
i els colors per sobre del 
concepte “tren” o “vaca”. Els 
rectangles de la composició són 
identificats com vagons gràcies 
a la representació de la via. Si 
desapareix la via, simplement 
són rectangles de colors.

Javier Zabala. Bartleby el 
escribiente, 2007

En aquest exemple, l’il·lustrador 
explica, seguint un camí molt 
diferent. Mitjançant el dibuix, 
aporta informació d’una època: 
vestits antics, bastons, certes 
textures que ens porten a inferir 
el material de les cases o el sòl 
dels carrers.
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I, per fer més difícil la “classificació”, hi ha molts tipus d’il·lustració i ni 
els mateixos professionals es posen d’acord amb allò que és “bo”. N’hi 
ha que són defensors de l’estil figuratiu, és a dir, aquell que representa 
fidelment la realitat i, d’altres, cansats de la realitat, defensen una 
interpretació subjectiva, simbòlica, d’allò que ens envolta. Aquests dos 
corrents no són els únics, i podríem seguir definint corrents i tendències 
fins al cansament. 

Entre els il·lustradors que tenen una tendència naturalista o figurativa, 
trobem millors o pitjors representadors de la realitat. N’hi ha que són d’una 
qualitat dubtosa, ja sigui per deficiències tècniques (desproporcionar o 
desconèixer lleis tècniques del dibuix) o per dogmatismes que se’ns 
escapen. El resultat és un dibuix que no aporta res al text. En canvi, n’hi 
ha que ens fan somiar, i ens aporten infinitat de matisos que arriben a 
salvar alguns textos força mediocres. Vegeu un exemple de dibuix de 
tendència figurativa:

Tha. L'ull de vidre, 2000
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La intenció de Tha a l’hora de recrear una època i un clima “gàngster” 
se sosté en informació adquirida mitjançant documentació d’època 
i el respecte per harmonies properes al naturalisme. Malgrat això, 
no renuncia, en nom d’assemblar-se el màxim possible a la realitat 
(hiperrealisme), a narrar d’una manera expressiva. Observeu la paleta 
de color, plena de tons freds, que crea un ambient plujós o crepuscular.

Un altre aspecte que pot distingir “tipus” de dibuix és la fascinació pels 
detalls. Un sector dels usuaris de llibres il·lustrats aplaudeix l’esforç 
d’atapeir la pàgina, fins que no queda ni un tros de paper sense dibuixar, 
ja sigui un dibuix figuratiu o de qualsevol mena. Caldria fer una reflexió 
sobre aquesta creença popular: no com més detalls té el dibuix –o més 
plena està la pàgina– més “bo” és, com és ben sabut que no és més bo 
el llibre més llarg, o la redacció amb més paraules. La valoració d’un 
dibuix s’ha de fer per l’esforç de realització tècnica i conceptual, i no pas 
pel volum d’objectes que acumula. És clar, però, que sí que cal valorar 
aquest dispendi de detalls si són importants per a explicar el que es vol, 
com en l’exemple següent:

Miroslav Sasek. Aixó es Nova York, 1960



11

Sasek, gràcies al seu preciosisme en el detall del lloc que descriu, 
aconsegueix aportar molta informació sensorial al lector. Si vol explicar que 
ens trobem en un supermercat amb molt moviment, atapeït d’objectes, 
de departaments, de gent que fa diverses coses com comprar, menjar, 
servir…, segurament la millor manera era omplir l’espai de la pàgina.

Mai s’ha de desestimar un dibuix a causa de la carència de detalls. 
Molts il·lustradors fan grans esforços compositius, que inclouen espais 
en blanc o reducció a la mínima expressió del que s’ha dibuixat. Un bon 
exemple en són els dibuixos de Jena Michelle Folon i de Saul Steimberg:

Jean Michelle Folon. La Metamorfosis, 1973
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Saul Steinberg, 1962

En tots dos casos, l’esforç per no dibuixar res més del que es considera 
indispensable és evident. Els autors han preferit aquest camí gràfic 
perquè probablement creuen que és més efectiu per a explicar la idea. 
Arribar a aquesta qualitat de síntesi és un camí dur, fruit de moltes 
hores de treball mental.

Un cop arribats a aquest punt, cal dir que tot el que s’ha afirmat en 
aquest apartat no s’ha de prendre al peu de la lletra (per això ja tenim 
els dibuixants i il·lustradors, que s’ho prenen molt seriosament) i cal 
jutjar el material gràfic en relació amb el gust personal i valorant si 
explica bé el text al qual acompanya, si en prescindeix o fins a quin 
punt ho fa o si, contràriament, falta completament el respecte a l’obra 
i l’altera. Podem treure conclusions molt riques i diverses en qualsevol 
de les variants citades fins ara i arribar, en debatre-ho a classe, a llocs 
insospitats. Només cal triar el que ens sembla bo i desestimar allò que 
no ens condueix a cap tipus de reflexió o només ens aporta un plaer 
estètic estèril. Molts dibuixants especialitzats a il·lustrar llibres infantils 
i juvenils defensen la seva condició perquè el mercat està farcit de llibres 
en els quals la imatge no explica pràcticament res.
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LLIGATS A UNA TAULA

En l’apartat anterior s’han definit maneres d’observar la il·lustració des 
d’aspectes aleatoris, com omplir la pàgina, la síntesi, el naturalisme, 
etc. El que s’ha tractat de deixar clar és que l’objectiu és la necessitat 
d’explicar coses com un dels requisits mínims que cal exigir al dibuix 
que acompanya un text. Per a aconseguir-ho, els il·lustradors compten 
amb una infinitat d’elements que, fruit de l’experiència i la intuïció, van 
incorporant a la seva feina i, quan el resultat és efectiu, esdevenen un 
element primordial en el llibre il·lustrat. 

Què veu un dibuixant en un text? Un dibuixant rep l’encàrrec d’il·lustrar un 
text. Quan el llegeix, al seu cervell es disparen una sèrie de mecanismes 
adquirits que varien en cada cas i, lentament, comença a visualitzar 
l’univers del text. En aquesta part de la feina, hi ha un factor que depèn 
bàsicament de la sort: hi ha textos que són un gran disparador d’imatges 
i d’altres, que ofereixen poques oportunitats d’il·lustrar. El text, com a 
part fonamental del llibre, de vegades és un malson per a un il·lustrador. 
Això no vol dir que sigui de poca qualitat, però dificulta la feina del 
dibuixant. La professionalitat de l’il·lustrador es demostra, així, en la 
capacitat per a resoldre un encàrrec satisfent les expectatives prèvies.

A més a més, la interpretació d’un text depèn del punt de vista de cada 
il·lustrador. Resulta interessant l’exercici de comparar un mateix text 
realitzat per diferents il·lustradors per a poder extreure’n un grapat de 
conclusions. 

L’objectiu d’aquest apartat és, doncs, constatar a través d’exemples 
el punt de vista de l’il·lustrador i adonar-nos que hi ha dibuixants 
divertits, avorrits, dramàtics, terriblement preocupats per connectar 
amb l’imaginari infantil i juvenil, els que en prescindeixen totalment, 
aquells que imposen el seu món interior independentment del text que 
tinguin al davant, i un nombre indeterminat d’etcèteres.

Explicar a través de les imatges és un ofici complex, proper –encara 
que amb normes pròpies de la gràfica– al de director de cinema, o al de 
compositor de música.

Com a “director de l’apartat imatge”, l’il·lustrador ha de vetllar perquè 
els actors, és a dir, els personatges del llibre, actuïn bé; els decorats 
siguin coherents amb els actors, etc. I, si en sap prou, arribarà a 
emocions complicades d’explicar, com són la por, la paranoia, la tendresa, 
o sensacions com el fred, el vertigen, etc. Si observem els dibuixos 
d’un llibre sota aquestes premisses és fàcil que notem la quantitat de 
material que es troba a les llibreries en què els “actors” són de poca 
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qualitat o l’il·lustrador no té cap interès en els elements que envolten el 
personatge o, simplement, explota una col·lecció de trucs que repeteix 
infinitament. Com a contrapartida, d’altres il·lustradors aconsegueixen 
amb mestria els seus objectius. Vegem-ne alguns exemples:

Jean Jacques Sempé. El petit Nicolas, 1962

Sempé és un dels grans autors del gènere infantil i juvenil. Aporta al 
text carregat d’humor de René Goscinny cotes de surrealisme i empatia. 
Juga de manera molt efectiva amb l’escala de les coses i, en relació 
amb el món, els nens són una cosa molt petita. Treballa amb imatges 
generals en les quals desplega tota la informació que vol, sense deixar 
res al tinter (mai millor dit, perquè és una feina feta amb ploma i tinta 
xinesa). Cal observar la terrible preocupació dels nens del dibuix per fer 
bé allò que fan, maniobrar uns pals de golf gegantins. Un altre element 
interessant en l’imaginari de Sempé és l’obligada cua que fan els nens, 
que esperen el torn amuntegats i amb impaciència. 

Sempé demostra un gran exercici d’observació del món infantil, 
especialment el pati d’una escola, i, per mitjà de recursos molt senzills, 
transmet tendresa i humor. 

Des d’un punt de vista tècnic, una gran taca de paper en blanc ens 
fa centrar l’atenció en el grup de nens desitjosos d’aconseguir el seu 
objectiu: ficar la maleïda pilota al forat, que és a l’extrem oposat de la 
pàgina.

Observem, a continuació, un altre exemple magistral: 
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Quentin Blake. El llibre trist, 2004

Aquest és un cas oposat al de Sempé. Els dibuixos del genial Quentin 
Blake il·lustren el patetisme del text de Michael Rosen, que s’enfronta 
a la complicadíssima feina d’explicar als lectors la mort d’un fill. Hi ha 
pocs llibres que tractin aquest tema i, menys encara, que se’n surtin 
amb tant d’èxit. 

Blake, amb una línia de plomí àrid, gairebé rascant el paper i amb uns 
colors d’aquarel·la descolorits, arriba a la solitud, a un aspecte molt 
complicat d’explicar a un nen per mitjà del dibuix: el dolor autèntic. No 
el dolor dels nens en relació amb la pèrdua de mascotes de peluix, no, 
sinó el dolor infinit que causa la mort d’un fill. En el seu dolor, el pare 
perd el sentit del sòl, de les parets… hi havia quadres? No queda res, 
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només un llit del qual cal aixecar-se cada dia per afrontar la vida. Quant 
ens regala Blake als lectors amb aquest esforç gràfic?

Vegem un tercer exemple:

Roberto Cubillas. El senyor tempesta, 2005

Observem amb el dibuix de Cubillas un exemple d’interpretació de text 
poètic. Paraules evocatives com tempesta o mar imposen lírica al dibuix. 
L’il·lustrador compon la imatge per mitjà de diagonals curosament 
equilibrades: cel, terra i mar travessen la pàgina en subtils geometries 
que aguanten l’equilibri compositiu. Dalt, la tempesta avança, trencant 
la geometria i aportant gest a través de les textures realitzades amb 
aquarel·les. Els colors, freds, acompanyen la solitud del senyor Tempesta. 
Al dibuix hi fa fred, gràcies al cromatisme, i la bufanda del personatge 
afegeix un altre component a la imatge: el vent. 

L’absència de composició realista en la figura, dissenyada per mitjà 
d’elements geomètrics, la mida diminut en relació amb els designis de 
la natura, ajuden a augmentar l’efecte de solitud. 

L’il·lustrador respecta el to poètic del text, potser gràcies a l’absència 
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de figura naturalista. El dibuix no trepitja, amb efectismes estèrils, la 
lleugeresa de la prosa, sinó que l’acompanya.

Fixem-nos ara en aquesta imatge:

Alenka Sottler. La Ventafocs, 2006

En aquest clàssic dels germans Grimm, Sottler proposa un ric univers 
simbòlic. La Ventafocs en la seva gàbia (cuina) treballa i desitjar canviar 
el seu futur. Aquesta gàbia, d’on no pot sortir, no és un obstacle perquè 
els ocells, símbol d’amistat i llibertat, entrin i surtin lliurement a visitar 
a la protagonista. Amb senzillesa, els elements de la cuina –paelles, 
cullerot, olla– ocupen l’espai de la noia. Els dies són infinits per a la 
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Ventafocs. Observeu el detall i la cura en la paleta de colors, en la qual 
els ocells destaquen amb colors vistosos. És aquest món de la Ventafocs, 
creat per la il·lustradora, un veritable conte clàssic en sentit estricte de 
la paraula, amb una composició relaxada, absent d’estridències, propera 
als renaixentistes com Boticcelli.

Hem reflexionat fins ara sobre el punt de vista de l’il·lustrador que, més 
enllà de posar imatges al text, hi confereix l’autoria. Es poden “llegir” 
moltes coses en els dibuixos. Interpretar i inferir els motius que han 
mogut el dibuixant a realitzar la il·lustració d’aquesta manera, o el que 
un lector és capaç de veure sobre el mateix dibuix. L’espai de reflexió és 
tan gran com gran sigui la qualitat de la imatge proposada. Cal recordar 
de nou que el que s’ha de rescatar, més enllà de l’esforç tècnic, més 
enllà de qualsevol intent de modernitat o avantguarda, més enllà de la 
tècnica de realització triada, és el punt de vista i la capacitat d’explicar 
que tingui el dibuix. Perquè és aquesta capacitat, sens dubte, l’expressió 
més sincera de l’univers del que dibuixa.
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UNA LÍNIA QUE VARIA AMB EL PAS DEL TEMPS

Hem vist fins ara algunes maneres d’observar les il·lustracions que 
acompanyen un text infantil, juvenil o de qualsevol franja, des de diferents 
punts de vista. En aquest apartat coneixerem dos elements primordials 
als quals s’ha d’enfrontar l’il·lustrador d’una manera obligada: l’univers 
establert del nen o jove i l’entorn, és a dir, el seu país, les modes o 
tendències del moment, la televisió i el cinema, etc.

Com és l’imaginari del nen? És a dir, com és el món que els adults, 
la societat, fabrica al seu entorn, amb el convenciment de fer més 
confortable el seu trànsit per la infantesa i l’adolescència? 

L’imaginari establert de l’infant és un conjunt d’elements de complexitat 
i ambigüitat diversa que modelen el seu entorn i determinen, en una 
bona part, la seva opinió. Moltes vegades els lectors jutgen il·lustracions 
o textos, en una primera instància, arrossegats per l’enorme pressió de 
l’imaginari establert. 

Si desenvolupem la reflexió en aquest punt per mitjà de preguntes que 
qüestionen aquesta resposta automàtica, ens sorprendran respostes 
com: “no m’agrada aquest dibuix perquè a mi m’agrada més x”, on x és 
el dibuix animat japonès de moda, que impregna la manera de veure les 
coses i qüestiona negativament allò que s’està llegint o observant.

El món que ens envolta ens bombardeja constantment amb imatges 
que formen una mena d’estètica inconscient. Per què han d’estar-ne 
exempts els nostres lectors? 

Intentem fer una llista dels principals agents als quals ens enfrontem a 
l’hora de fixar l’imaginari infantil establert.

Comencem per la televisió. Aquest és el gran pop que tot ho atrapa. A 
la tele, els joves lectors incorporen d’una manera inconscient alguns 
aspectes positius, però també d’altres de definició difícil que podrien 
rebre diversos noms: efectisme, kitsch, cridaner, evident, previsible, 
etc. Una infinitat d’elements estètics que condicionaran d’una manera 
molt important la seva opinió a l’hora de veure un llibre il·lustrat.

Hem ensenyat als nens a veure la televisió? No, simplement se la miren 
i n’aprenen sols. Pensem la mateixa activitat, però substituïm l’aparell 
per un llibre. Passa el mateix? Excepte en alguns casos, no. És més fàcil 
veure la tele que llegir. Els mecanismes mentals són més fàcils. Què 
ofereix la tele als nens? Si suposem que allò que veuen és destinat a 
l’edat que els toca (cosa que, per desgràcia, no és així, però que seria 
motiu d’un altre estudi) hem d’aturar-nos forçosament en l’univers dels 
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dibuixos animats. És un món realment immens i abasta des d’obres d’art 
del gènere fins a veritables escombraries, tant pel que fa al contingut 
com a la forma. No és propòsit d’aquest dossier fer una anàlisi del món 
del dibuix animat, però sí constatar com n’és d’influent, en l’opinió d’un 
nen, Bob esponja, o en un adolescent, el món del manga (animació 
japonesa). En general, a nivell visual, els dibuixos animats creen un 
preconcepte de colors i formes “correctes”. És a dir, la televisió ens 
ofereix un catàleg de colors i combinacions de colors que “estan bé”, i 
es podria dir el mateix del disseny estètic en general.

Els dibuixants que tenen la sort de passejar per les escoles i tenir contacte 
amb els nens han hagut de sentir moltes vegades allò de “m’agraden més 
els colors així perquè s’assemblen més a (el seu dibuix animat preferit)” 
o veure, en nens més grans, com mostren orgullosos el seu dibuix (que 
és una còpia del seu personatge favorit de dibuixos animats) i diuen 
“no he fet el fons del dibuix perquè encara no me’l sé”. Cal qüestionar 
aquest univers establert, no des de la negació, sinó des de la possibilitat 
de l’existència de veure i expressar mitjançant altres tipus d'imatges. 
En matèria estètica no es pot afirmar què és correcte i què no ho és, i 
no és just que a nivell inconscient hi hagi una categorització prèvia a 
l’observació de la il·lustració, tot i que de vegades sembla inevitable.

No existeix allò que és correcte, sinó maneres diferents de veure un 
relat. El gust personal determina què ens agrada i què no, però, alhora, 
els nostres nois i joves tenen tot el dret a educar aquest gust i fer-lo 
més ampli i tolerant a partir del coneixement. 

Analitzem a continuació alguns elements que conformen l’imaginari 
infantil establert en els dibuixos animats:



21

Stephen Hillenburg. Bob Esponja, 2007

Bob esponja és una de les sèries de dibuixos animats més vista de la 
història, segons la revista Time. Les seves formes clares i senzilles, 
fàcils d’identificar, i els seus colors, ben cridaners, fan dels personatges 
d’aquesta sèrie un element molt influent en l’inconscient estètic infantil. 
Què els agrada als nens del Bob Esponja? Segons la majoria de nens: 
TOT.
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Gosho Aoyama. Detectiu Conan, 1996

Narumi Kakinouchi. La princesa vampir, 1988
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Dos exemples d’una pauta gràfica que influeix poderosament en 
l’imaginari infantil i juvenil: l’estètica manga, un univers inabastable amb 
gran quantitat de subgèneres. Hi ha veritables obres d’art, de qualitat 
inqüestionable i d’una complexitat sorprenent, però aquests dibuixos 
animats, més enllà del judici crític favorable o no, és un gran motor 
d’influència. Fixeu-vos en l’any de creació de La princesa vampir (1988) 
i veureu que ja fa més de vint anys que el mercat empeny per posar de 
moda entre els adolescents als vampirs romàntics.

Els superherois són un altre exemple evident de la pauta gràfica que 
conforma i influeix l’imaginari infantil. Els nens, sota aquesta influència, 
arriben fins i tot a imitar la postura corporal dels seus personatges de 
dibuix favorit mentre juguen. Els colors, les anatomies –musculades 
capriciosament, deformades i antinaturals–, i les composicions amb gran 
dinamisme, són la marca registrada d’aquest gènere. Aquest dinamisme, 
aquesta dinàmica compositiva, influeix de tal manera en el fan d’aquest 
gènere que quan veu altres opcions estètiques, llunyanes a les lleis del 
món dels superherois, les descarta per avorrides.

Diversos autors al llarg de la història, Spiderman.
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Però no són els dibuixos animats i la televisió els únics factors 
determinants per a crear un imaginari infantil. La nostra societat conté 
pautes culturals que es modifiquen a través del temps. Per això, el 
que està de moda és un factor important i que cal considerar. Quan 
parlem de modes estètiques, ens hem de referir no només a la marca de 
sabatilles esportives que agrada als nens, sinó als avenços tecnològics 
que modifiquen, per exemple, la manera de pintar la il·lustració. La 
tecnologia digital condiciona en bona manera el món infantil, fins al punt 
que molts infants i joves s’estimen més els colors plans i nets que ens 
ofereixen els programes digitals per a pintar, com el Photoshop, que no 
pas el color amb “accidents” que produeix una mà amb un pinzell.

Com ja s’ha comentat, és molt interessant comparar un llibre clàssic 
a través de diferents èpoques per a comprovar de què estem parlant. 
Aquest exercici de reflexió es pot fer amb els alumnes i, segons l’edat, 
podrem endinsar-nos en una lectura transversal sobre quins elements 
o quines pautes culturals i estètiques influeixen en la interpretació 
d’aquests clàssics. 

Vegem-ne uns exemples:

Alícia al país de les meravelles, aquesta obra universal de Lewis Caroll 
s’ha anat publicant, des de la seva creació fins a l’actualitat, una gran 
quantitat de vegades i, per això, ens ofereix un bon espai de treball.

Dibuixos originals de Lewis Caroll. Alícia al país de les meravelles, 1865
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Observem aquests dibuixos originals que el mateix autor d’Alícia va 
proposar a l’editorial en la primera edició. A causa de la manca de 
“professionalitat” de l’autor, l’editor va proposar John Tenniel com a 
il·lustrador del llibre.

John Tenniel, 1865

En aquesta primera versió de l’Alícia, Tenniel va respectar fidelment 
els dibuixos de Caroll i va aportar l’estil propi de l’imaginari infantil de 
l’Anglaterra victoriana. L’ocell Dodo, un dels personatges de la història, 
és un clar exemple d’allò que es volia mostrar als nens d’aquell temps. 
Darwin, que el 1838 havia publicat la teoria sobre l’origen de les espècies, 
va generar una gran polèmica: fòssils, animals extingits, el museu de 
ciències naturals, etc. estaven de moda, doncs, en aquells temps. Més 
enllà del to completament personal i que fa única la història d’Alícia, la 
seva imatge no s’escapa, doncs, de la influència de l’època.
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Dissenys de Mary Blair. Walt Disney, 1951

En la versió fílmica de Disney de l’any 1958, els dibuixos d’Alícia es 
modifiquen radicalment i porten el personatge i el seu entorn cap a l’estil 
de vida americà, The American Way of Life, que obsessionava els estudis 
de Disney en aquella època. L’Alícia canvia de color de cabell i passa a ser 
rossa, color emblemàtic del nen americà. L’univers original de Caroll és 
portat a un ambient de família americana, colors a la moda americana, 
i s’elimina qualsevol tipus de registre que pugui transmetre la sensació 
recargolada, obscura o sinistra típica de la tradició anglesa o alemanya 
(en són un bon exemple els contes de Grimm o Roald Dahl). Malgrat els 
grans canvis realitzats, Disney no va queda gaire satisfet amb el resultat 
i va declarar que no havia assolit els objectius que s’havia proposat. Des 
d’aquesta versió, l’imaginari general considera que l’Alícia era rossa.
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Ralph Steadman, 1967

El virtuosisme de la ploma de Ralph Steadman és, més enllà de l’ aspecte 
singular, deutor de la seva època. Som en una dècada marcada pel 
fenomen de la cultura pop, de la qual Anglaterra és una de les pioneres. 
A l’any següent d’aquesta edició d’Alícia, els Beatles estrenen el film El 
submarí groc, un referent en la cultura i l’estètica pop.

Steadman juga amb totes les possibilitats del blanc i negre, i els grafismes 
(conjunt de trucs i tècnica) fets amb ploma i tinta xinesa. Tramats, línies 
rectes fetes amb regle i esquitxos intencionalment accidentals abunden 
en la seva obra. D’altra banda, explota al màxim les possibilitats 
que ofereix el text pel que fa a la distorsió de la realitat. La manera 
d’interpretar el gat de Yorkshire i Alícia en són una bona prova.
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Tim Burton. pel·lícula, 2010

Per acabar amb les transformacions estètiques d’Alícia durant els anys 
en relació amb l’estètica de cada època, observem aquesta imatge de 
la pel·lícula de Tim Burton, un cas força interessant dels condicionants 
estètics dels nostres temps. L’atapeït i frondós univers que veiem darrere 
la protagonista és coherent amb l’època actual. Un bombardeig d’imatges 
emplenen l’espai del fotograma fins al darrer racó. En cap centímetre 
de la imatge podrà descansar el nostre ull. La informació sempre ens 
mantindrà el cervell ocupat o atordit. Compareu aquesta imatge amb 
l’estètica dels videojocs, un altre focus ben potent d’influència estètica en 
l’actualitat. Burton i el seu equip sucumbeixen a la pressió dels elements 
estètics dominants en la nostra societat: Alícia ja no és una nena de 
dotze anys, sinó una noia de dinou, molt prima i, evidentment, amb 
algun problema de conducta que arriba a la sensibilitat de l’adolescent 
incomprès, tan de moda avui en dia. Menció a part mereix el disseny 
del vestuari, que pot trobar símils a les passarel·les de l’alta costura. 
Aquesta versió d’Alícia fa servir elements dels dos llibres originals escrits 
per Caroll, tot i que explica una història diferent.

Podem concloure l’apartat, doncs, afirmant que la influència en el lector 
de l’estètica o les estètiques dominants marca la feina de l’il·lustrador 
i hi influeix a través del mercat. Però cal donar l’oportunitat als nens 
i joves de veure altres maneres d’il·lustrar d’altres èpoques o d'altres 
països, amb pautes culturals molt diferents del nostre lloc i el nostre 
temps.
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CONCLUSIÓ

En el dossier que teniu a les mans s’ha abordat el tema de la il·lustració 
de llibres infantils i juvenils des de diferents angles, cosa que permet 
comprovar que és un univers tan gran i divers com la nostra curiositat 
permeti.

En el món que ens toca viure, anar a una llibreria és comparable a anar 
a un hipermercat. L’oferta és pràcticament infinita i, desgraciadament, 
cal un esforç per discernir el que és bo del que no ho és. La saturació de 
llibres, la sobreexplotació del gènere i els autors oportunistes abunden, 
per la qual cosa acabar triant un bon llibre pot ser una tasca complicada. 

En relació a la imatge, el focus s’ha d’aplicar a la manera com està 
explicada la història i al que ens aporta l’il·lustrador del seu propi món. 
També és important el nivell de complicitat que el dibuixant té amb el 
nen o adolescent.

Quan trobem una feina que compleix amb aquests requisits podem 
extreure un món de reflexions a partir de les il·lustracions, les quals ens 
conduiran a una bona quantitat de situacions i possibilitats per gaudir.

Pensem que no cal témer per la suposada fragilitat dels nens pel que fa a 
temes difícils. Les il·lustracions poden abordar conceptes o simbolismes 
complexos i, en aquest sentit, cal recalcar que en lloc de ser un impediment 
poden aconseguir ser de gran ajuda a l’adult o bé al docent. La capacitat 
sensorial de les imatges traspassa el paper, ja que com a generadora de 
climes (por, fred, tensió, tristor, alegria, diversió, etc.) ens permeten la 
possibilitat de disparar diàlegs o activitats complementàries del text. És 
molt interessant arribar a conclusions arriscades amb els petits, i no tan 
petits, com per exemple arribar a la conclusió que el dibuixant podria 
haver fet una feina més ben feta.

D’altra banda, veure imatges, discutir-les, arribar a conclusions i entendre 
que les pautes estètiques no són dolentes per defecte en comparació 
amb el que està de moda, crea lectors amb criteri propi. Qüestionar 
l’obra hauria de ser la premissa de tot bon lector.

És a les nostres mans donar les claus i obrir les portes per arribar a 
altres formes de percepció i tolerància. D’aquesta manera l’infant i el 
jove tindran criteri propi i, sobretot, hauran pogut desenvolupar un gust 
personal. 
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PROPOSTES DIDÀCTIQUES

APRENEM A LLEGIR... IMATGES
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PRESENTACIÓ

Les propostes didàctiques que trobareu a continuació pretenen aconseguir 
que l’alumnat reflexioni sobre la imatge que observa, comprengui la 
interpretació de l’autor en relació amb el text, en dedueixi la intenció i 
sigui capaç de valorar-ne l’esforç narratiu. 

Evidentment, els exemples i referents que s’hi mostren han de servir 
de model, però seria aconsellable treballar amb els alumnes amb altres 
imatges que tingueu a l’abast. 

Finalment, comentar que les propostes següents no han estat classificades 
ni ordenades per cicles educatius, ja que considerem que totes poden 
ser aplicades a tots els cursos, adaptant-ne la complexitat i arribant a 
conclusions més o menys elaborades en funció de l’edat.
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AVALUACIÓ INICIAL

Per començar, establiu un diàleg amb l'alumnat per tal d'activar els 
coneixements previs. 

1. Elaboreu, entre tots, un llistat de llibres il·lustrats que conegueu i 
contesteu les qüestions següents:

a) Quins llibres amb dibuixos són els que més han agradat als alumnes? 
Alguns poden confondre els llibres il·lustrats amb els còmics. Aquesta 
confusió ha de servir per poder fer una senzilla classificació dels tipus de 
llibres il·lustrats que existeixen: àlbum, còmic, novel·la o conte il·lustrat, 
etc. 

b) Demaneu als alumnes que justifiquin la seva elecció: per quin 
motiu han triat aquell llibre. Què és el que els ha cridat l'atenció: els 
personatges, els colors, les formes...

2. Introduïu, a continuació, la importància dels dibuixos dins d'un conte. 
Com seria aquell mateix text si no tingués imatge? Les paraules, per si 
mateixes, descriuen els personatges o els acabem de conèixer a partir 
dels dibuixos?

3. Feu observar atentament els dibuixos dels llibres que han triat o 
que tingueu a l'abast. Que cada alumne faci una llista d'elements que 
apareixen en el dibuix i que no apareixen en cap descripció del text (per 
exemple, coses tan simples com l'estampat d'una samarreta). Després, 
feu el procediment a la inversa. 

4. Podeu concloure fent una classificació sobre els gustos de l'alumnat 
i debatent al voltant de les causes per les quals a uns alumnes agrada 
més una tipologia i a uns altres, unes altres. En cada cas podreu fer la 
classificació que convingui segons l'alumnat. 
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ABANS DE COMENÇAR

En l'annex 1 d'aquest dossier podeu trobar entrevistes a diversos 
il·lustradors i del panorama infantil i juvenil. En els apartats següents 
de trobareu activitats en relació amb la feina d'aquests autors. Conèixer 
aquests dibuixants pot ser una bona manera d’introduir l’alumnat en la 
matèria. 

1. Repartiu la classe en cinc grups. Cadascun dels grups haurà de fer 
un treball de recerca al voltant d'un dels il·lustradors següents:

—Lluís Farré

—Mercè Galí

—Xan López Domínguez

—Cristina Losantos

—Emilio Urberuaga

Cal que cada grup investigui a la biblioteca de l'escola, del barri o del 
poble, o a través d'Internet, i reculli informació, més o menys elaborada 
en funció del nivell educatiu, sobre els elements següents:

a) Breu biografia de l'autor/a.

b) Llista de llibres publicats. 

c) Breu descripció dels dibuixos dels llibres següents (com són els 
personatges, què els crida més l'atenció, etc.): 

—Lluís Farré: Ulls negres. Barcelona: Cruilla, 2010.

—Mercè Galí: Poesies amb suc. Barcelona: La Galera, 2007.

—Xan López Domínguez: Mis historias perdidas. Barcelona: Libros del 
Zorro Rojo, 2010. (Si teniu dificultats per trobar aquest títol, podeu 
buscar algun altre llibre d'aquest il·lustrador.)

—Cristina Losantos: Ton i Guida. Barcelona: La Galera, 1995 o I ara què 
ve? La Galera, 2005.

—Emilio Urberuaga: L'Olivia està molt enfeinada. Barcelona: Cruilla, 
1997 o qualsevol altre títol de la col·lecció.

d) Breu resum de l'argument del llibre.
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2. Quan cada grup hagi realitzat la recerca sobre l'autor/a que els 
ha estat assignat o han triat, han de fer una exposició oral per tal de 
presentar-lo a la resta de companys i companyes. La presentació es pot 
acompanyar amb la projecció d'imatges del llibre. 

3. Durant un temps, dediqueu un espai de l’aula als llibres dels 
il·lustradors entrevistats. De segur que els alumnes en tenen a casa 
o els poden demanar a la biblioteca. Aquests llibres han de poder ser 
consultats per tot l’alumnat, de manera que la feina dels dibuixants 
entrevistats els sigui força familiar. 
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EL DIBUIX COM A LLENGUATGE

Les propostes didàctiques d’aquest apartat tenen com a objectiu 
demostrar que la imatge és un llenguatge. 

1. Organitzeu un debat al voltant de la validesa del dibuix com a 
llenguatge, davant els llenguatges escrit i oral. Partiu de la idea que, 
tradicionalment, ens hem limitat a observar els dibuixos, no a “llegir-
los”, i, per tant, podem dir que som analfabets funcionals pel que fa a la 
lectura de la imatge. 

2. Analitzeu quin nivell de lectura de la imatge té el vostre alumnat. 
Al dibuix següent, Roberto Inoccenti representa la part de la història 
en la qual Pinotxo és engolit per una balena. Demaneu als alumnes que 
l’observin i que treguin conclusions a partir de la lectura del dibuix:

àncora

ampolla amb 
missatge

Roberto Innocenti. Les aventures de Pinotxo, 2005
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a) Quant mesura la balena?

b) Què li ha passat al vaixell?

c) Hi ha un missatge a l’ampolla? Què hi diu? Qui el deu haver escrit?

d) Per què hi ha àncores? On podem trobar àncores perdudes?

e) A què s’assembla l’interior de la balena?

f) Si voleu anar més enllà, podeu comentar el clima del dibuix mitjançant 
els colors. A partir d’aquí podeu treballar les famílies de colors –càlids i 
freds– i el simbolisme atribuït a cada família. 

3. Per fer entendre la universalitat del llenguatge visual, podeu 
procedir d’aquesta manera: 

a) Escriviu una paraula en diverses llengües i alfbets que no siguin 
comprensibles per als vostres alumnes i pregunteu què hi diu. A 
continuació, mostreu el dibuix d’allò que heu representat amb lletres i 
demostreu que ara sí que ho entenem.

b) Proposeu als alumnes que es comuniquin amb el company o companya 
a través del llenguatge visual i no del llenguatge oral o escrit. Ens és 
possible demanar al nostre company un bolígraf si no disposem de 
paraules o de l’escriptura? Segurament la resposta serà que ho podem 
fer a través del llenguatge gestual, però realment podrem distingir si 
necessitem un llapis, un bolígraf o un retolador? Demaneu als alumnes 
que ho provin amb diversos objectes.

4. Tot i que més endavant desenvolupareu a fons el tema dels 
punts de vista de la il·lustració, podeu fer una primera aproximació per 
motivar l’alumnat, ja que acostuma a ser una activitat molt gratificant 
i enriquidora. La manera més fàcil de trobar interpretacions gràfiques 
d’una mateixa història és remetre’ns als contes clàssics. Els dibuixants 
tenen una especial predilecció per interpretar aquests contes clàssics, 
com als actors i als directors els agrada reinterpretar Shakespeare. Podeu 
trobar desenes d’interpretacions de contes de Grimm, d’Andersen…

5. Reflexioneu amb els alumnes sobre la tasca d’autoria que 
desenvolupa un il·lustrador a l’hora de fer els dibuixos sobre un text 
escrit. Els alumnes ja hauran vist les diverses interpretacions sobre 
un mateix text. Ara és l’hora que siguin ells els qui es trobin davant 
d’un text per fer-ne l’autoria gràfica. Us proposem treballar a partir del 
text següent, que haureu de llegir o de facilitar en paper als vostres 
alumnes (evidentment, pot ser aquest text o qualsevol altre que tingueu 
a l’abast):

http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Sistemas_de_escritura
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[…] I aleshores va baixar-ne un home d’una gran còrpora, d’una 
lletjor esglaiadora, que venia cap a mi. Duia un barret molt estrany 
al cap, amb una calavera i dos ossos encreuats pintats. Portava un 
gec de coloraines i pantalons bombatxos, i botes altes amb gira. 
A la faixa, hi portava dagues, ganivets i pistoles. Sota el seu gran 
nas de ganxo s’allargava una barbassa negra que li arribava fins a 
la faixa. També duia unes grans anelles d’or a les orelles, i els seus 
ulls eren petits i tan junts que semblava que mirava guerxo. 

Michael Ende. En Jim Botó i en Lluc el maquinista

a) Després d’una lectura acurada, els alumnes han de dibuixar aquest 
personatge: poden triar la tècnica, si el fan en color o en blanc i negre, 
etc. 

Quan tothom hagi acabat el seu pirata, mostrarem la interpretació que en 
va fer F. J. Tripp, l’il·lustrador del llibre original, i comentarem la varietat 
i disparitat (o no!) de les interpretacions entre tots els alumnes de la 
classe i l’autor dels dibuixos del llibre. Els alumnes hauran fet l’exercici 
que l’il·lustrador ha de fer cada vegada que s’enfronta a un text: decidir 
com l’il·lustra, en què es fixa, què vol mostrar i què li és igual, si li cal 
documentar-se (si parlem d’un pirata, podem buscar llibres de pirates, 
o repassar pel·lícules que hem vist, com “Pirates del Carib”, etc.)…
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F. J. Tripp. En Jim Botó i en Lluc el maquinista, 1983

6. Proposeu ara de fer la mateixa activitat, però a la inversa. 
Mostreu als alumnes unt dibuix d’un llibre i demaneu-los que en facin la 
descripció, tan literària com sigui possible. Com a exemple, seguim amb 
els mateixos autors: Michael Ende i F. J. Tripp. 

a) Demaneu als alumnes que observin amb atenció aquest dibuix, que 
correspon al protagonista del llibre: en Lluc el maquinista.
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F. J. Tripp. En Jim Botó i en Lluc el maquinista, 1983

b) A continuació, demaneu-los que n’escriguin la descripció, tenint en 
compte que han d’escriure-la com a part d’una novel·la. Quan tothom 
l’hagi escrita, passeu a llegir la del llibre original, la de l’autor Michael 
Ende:
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En Lluc el maquinista era un home baixet, una mica rodanxó, que no 
s’encaboriava gens pensant si algú torbava la locomotora necessària 
o no. Portava una gorra de visera i una granota. Tenia els ulls tan 
blaus com el cel de Lummerland quan feia bo, però la cara i les 
mans eren gairebé negres, de l’oli i el sutge. I encara que ell es 
rentava cada dia amb un sabó especial per a maquinistes de tren, 
el sutge no se n’acabava d’anar mail. El tenia enfonsat dins la pell 
perquè en Lluc, d’ençà de molts anys i per culpa del seu treball, 
s’anava ennegrint més i més. Quan reia –i ho feia molt sovint- dins 
la boca i li veies lluir unes dents blanques, precioses, amb les quals 
podia trencar tota mena de nous. A més a més, a l’orella esquerra hi 
portava una anelleta d’or, i fumava amb una pipa gruixuda i curta. 

Michael Ende. En Jim Botó i en Lluc el maquinista

7. Observeu les il·lustracions dels llibres de la col·lecció “Olívia”, 
d’Emilio Urberuaga (vegeu Annex 1). Feu especial atenció a l’entorn de 
la protagonista, els objectes, els detalls. Per exemple: 

—els quadres de les parets

—el gat

—el patí posat a qualsevol banda

—els mitjons de la cangur de l’Olívia, per sobre dels pantalons

—el mòbil que penja a l’habitació del nen

—la corda en diagonal a la persiana de la cuina

Comenteu que tots aquests elements creen l’atmosfera de la història i 
són tan rics i valuosos com els d’un món inventat a través de la fantasia. 
Destaqueu la importància de la diferència, de la particularitat, el que fa 
que totes les llars siguin diferents, segons el món que té cadascú.

Destaqueu, doncs, que els llibres d’Urberuaga són propers al món real 
i transcorren, contràriament al cas de Xan López Domínguez, en un 
univers proper: el barri, la casa, el parc… i amb personatges coneguts 
com el pare, la mare, la cangur, etc.

8. Proposeu que cada alumne confeccioni una llista d’elements que 
cregui que són particulars a casa seva, és a dir, les coses úniques de 
cada llar que els altres no tenen, o no fan servir d’aquesta manera, i 
que creen l’univers propi. Probablement, el primer impuls dels alumnes 
serà parlar de la seva mascota, o de la seva taula. Cal que aneu més 
enllà i els feu entrar en detalls, en peculiaritats: la seva taula és diferent 
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perquè està pintada amb flors, o la seva mascota té els ulls de diferents 
colors, etc.

Com el món creat per Urberuaga als contes de l’Olívia, cadascú de 
nosaltres té un univers propi, fet de costums i elements singulars.

Quan tingueu els elements aïllats, demaneu a cada alumne que en faci 
una breu narració i un dibuix.



44



45

LA INTERPRETACIÓ DE LA IMATGE

Les propostes didàctiques que s’enuncien a continuació giren entorn de 
les diverses maneres de representar un text per mitjà de la il·lustració. 
L’objectiu és que l’alumnat s’adoni de la capacitat narrativa del dibuix i 
reflexioni sobre estils narratius.

1 Comencem per observar maneres diferents de tractar un text en 
relació amb una història clàssica, amb l’exemple del personatge clàssic 
Pinotxo. Mostreu als alumnes el dibuix següent:

cercle

Línies recte— rectangle

triangle

Attilio Cassinelli. Les aventures de Pinotxo, 1981

a) Feu notar als alumnes que en aquest dibuix hi ha una aproximació 
al disseny, el logotip i la simbologia de les formes. Per a demostrar-ho, 
demaneu que comparin els elements del dibuix amb objectes quotidians 
dissenyats de la mateixa manera, com per exemple els senyals de trànsit. 
Poseu en evidència la similitud entre les formes de Pinotxo i un senyal 
de trànsit (el cap és el senyal, mentre que el cos es correspondria amb 
la base del senyal). Feu notar també que el nas i el barret de Pinotxo 
són els que identifiquen el personatge (que, si no, seria una rodona, una 
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cara i prou), com en un senyal de trànsit rodó, on la ratlla blanca dins el 
vermell ens indica que està prohibit passar.

b) Demaneu als alumnes que triïn un personatge que ja estigui dibuixat, 
algun que els agradi especialment, i desafieu-los a “redissenyar” el 
personatge amb figures geomètriques i colors plans. Per exemple, podeu 
proposar un personatge tan conegut com Asterix. Els elements distintius 
d’Asterix són el casc amb ales, el bigoti i el nas gros. Demaneu, doncs, 
que en facin una representació geomètrica sense perdre de vista aquests 
elements que l’identifiquen.
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Uderzo. Asterix

Elements que fan 
el personatge

2. Mostreu als alumnes aquesta interpretació de Pinotxo quan rep 
la burla per haver mentit. Roland Topor prefereix representar Pinotxo i 
tot el seu món en blanc i negre. Evidentment, és una opció deliberada 
(vegeu que el dibuix és de 1972, època en la qual ja és corrent treballar 
a color):

Roland Topor. Les aventures de Pinotxo, 1972
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a) Reflexioneu sobre els possibles motius de l’autor per prendre aquesta 
opció. Podeu ajudar els alumnes suggerint algunes possibles respostes: 
L’autor vol que sembli un dibuix medieval? El dibuix transmet més 
dramatisme en blanc i negre que en color? Es busca un dibuix centrat 
exclusivament en allò que passa, en la mentida, i no vol desviar l’atenció? 

b) Pregunteu als alumnes si pensen que és millor o pitjor explicar alguna 
història amb un dibuix en blanc i negre, i en quins casos farien servir 
aquest recurs.

3. Mostreu als alumnes el dibuix següent. Feu observar que ens 
trobem davant d’un dibuix molt més expressionista que, per exemple, el 
primer que hem vist. Expliqueu que un dibuix expressionista és aquell 
que s’allunya de la realitat “fotogràfica” i s’endinsa en camins d’ordre 
psicològic o d’estats d’ànim. 

Emanuele Luzzati. Les aventures de Pinotxo, 1996

a) Per què l’autor representa un Pinotxo tan petit en relació amb 
l’amo del circ, el senyor Burattini? Com ens mostra a Pinotxo: com un 
ésser mentider i dolent o com un minúscul ésser indefens i desprotegit 
que menteix per protegir-se?
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b) Reflexioneu sobre les diferents maneres d’expressar un estat 
d’ànim a partir de la imatge: solitud, estrès, orfandat…

c) Demaneu als nens que expliquin estats d’ànim sense dir-ne la 
paraula. Si voleu anar més enllà, podeu demanar que dibuixin estats 
d’ànim complexos, com ara la solitud.

4. Proposeu un treball d’observació en relació amb els personatges 
del llibre Ulls Negres, de Lluís Farré (vegeu-ne els dibuixos i l’entrevista 
en l’Annex 1). Que els alumnes s’aventurin a dir d’on creuen que el 
dibuixant treu la inspiració, és a dir, a quin altre estil de personatges els 
recorden aquests? Feu una pluja d’idees fins arribar als dibuixos animats 
i al còmic. 

Un cop en aquest punt, podeu començar a parlar de les característiques 
que tenen en comú aquests gèneres amb la feina de l’autor. Per exemple, 
feu observar als alumnes els trets facials dels personatges, l’expressió 
de les mans o del cos en general. 

En tots tres casos (els dibuixos animats, el còmic, i els dibuixos de 
Farré) cal contrastar la gestualitat dels personatges com un element 
fonamental en el desenvolupament de la història i en l’expressió de les 
emocions.

5. Demaneu als alumnes que facin una llista de les emocions que 
troben en els personatges d’Ulls Negres, com ara tristor, perplexitat, 
alegria, disgust, etc. Posteriorment, arribeu a la conclusió que les 
emocions estan expressades a través de la gestualitat de la cara o de 
les mans dels personatges del conte. 

6. Proposeu als alumnes que facin una llista d’emocions i intentin 
representar-les a través de la gestualitat de personatges que hauran 
de dibuixar. Els alumnes hauran d’intercanviar els personatges que han 
creat per saber si realment expressen allò que buscaven.

7. Debateu amb els alumnes en quins casos és més adequat un 
dibuix expressionista i en quins és millor un dibuix més figuratiu, més 
detallista, que respecta els cànons de la perspectiva o l’anatomia. Per 
exemple, si volem explicar un partit de futbol o uns jocs olímpics, quin 
tipus de dibuix funcionaria millor?

8. Mostreu als alumnes imatges expressionistes (il·lustracions, 
fotogrames, pintura, etc.). Demaneu que, en petits grups, escriguin un 
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narració breu sobre el que els evoca una de les imatges mostrades. El 
propòsit de la narració no és explicar alguna cosa, sinó demostrar la 
gran quantitat d’elements que dispara en la imaginació una il·lustració 
d’aquestes característiques. A continuació podeu observar alguns 
exemples d’imatges expressionistes per a desenvolupar l’activitat

Kveta Pakovska, Sense Titol

Norman Junge. Ottos mops, 2001

Robert Wine. El gabinet del Dr. 
Caligari, 1920
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9. Mostreu als alumnes el dibuix següent, un bon exemple per a 
treballar la imatge en relació amb el disseny:

Lorenzo Mattotti. Les 
aventures de Pinotxo, 2001

10. Observeu i comenteu altres dibuixos com el de l’exemple anterior, 
però d’altres il·lustradors, en els quals les formes, els contorns i els 
colors siguin molt estudiats, amb una especial atenció per l’harmonia de 
les formes i l’equilibri amb l’espai que ocupen. Pregunteu als alumnes 
per què creuen que les figures tenen les cames tan llargues. I per què 
els colors són colors pastel que es combinen perfectament.

11. Demaneu als alumnes que busquin dibuixos en revistes de moda 
(de models de roba, de perfums…) i n’observin la tècnica. Normalment, 
els il·lustradors que es dediquen al camp de la moda dibuixen amb les 
premisses esmentades més amunt (harmonia de les formes, colors i 
contorns estudiats…). Proposeu-los que retallin els dibuixos i componguin 
un collage d’imatges dissenyades. A partir d’aquí podeu reflexionar sobre 
la manera de compondre imatges.
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12. El dibuix que té cura de les formes es pot trobar en molts 
exemples. En entendre el concepte de formes harmòniques, l’alumne 
podrà diferenciar aquest tipus d’il·lustració d’altres que fixen l’ull en 
altres aspectes. Comenteu on es poden veure dibuixos d’aquest tipus 
(dibuixos animats, manga, còmic, etc.). Proposeu reinterpretar dibuixos 
de personatges coneguts seguint aquest concepte gràfic.

13. Les propostes anteriors es poden ampliar a treballs més conceptuals, 
els quals s’acosten més a la plàstica o a la pintura. Així, a partir del 
treball d’un gènere o d’un corrent o manifestació pictòrica es pot assolir 
el propòsit de comprendre des de dins la intenció d’una obra. També es 
poden fer servir gèneres com la publicitat o el cinema per a aconseguir 
bons resultats analítics. Cal tenir en compte, però, que l’objectiu no és 
desenvolupar l’habilitat manual dels alumnes, ni que aprofundeixin en 
el gènere que es mostra, sinó que a l’hora de veure una obra plàstica 
l’alumne pugui analitzar-la, plantejar-se interrogants, i no afirmar-la o 
negar-la com a primera opció. Així, doncs, no caldrà fer un estudi a fons 
del gènere que triem, sinó prendre’n els elements i introduir l’alumnat 
en el llenguatge propi del corrent. 

14. Trieu un manifest pictòric com el futurisme, el cubisme, 
l’impressionisme, l’expressionisme, el pop o la psicodèlia. La proposta 
següent gira entorn del futurisme, un moviment italià de principi del segle 
XX. Els pintors futuristes reivindicaven la seva època, les fàbriques i la 
tecnologia naixent: avions, vaixells, motors, etc. Per això s’esforçaven 
a “congelar” el moviment per mitjà d’enginyosos recursos pictòrics. 
Vegem-ne alguns exemples:
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Russolo. Dinamisme d'un automòbil, 1913

Carlo Carra. Il cavaller roig, 1913
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Giacomo Balla. Dinamisme d'un gos 1912 González Alba. foto comparable amb el cuadre 
de Giacomo Balla

a) Demaneu als alumnes que observin les diverses maneres d’expressar 
el moviment. En el cas de la comparativa entre la foto i el quadre del 
gos, feu-los observar especialment la corretja, la cua i les potes. En el 
cas d’Il cavalieri rosso, les potes del cavall i les diferents postures del 
cap, etc. 

b) Feu notar als alumnes que, en el quadre del cotxe de Russolo, l’efecte 
moviment i de “tecnologia” es fa a partir de la geometria i els colors 
artificials o considerats tecnològics (en l’època que contextualitza l’obra) 
del cotxe.

15. Proposeu als alumnes la representació mitjançant el recurs de la 
repetició de l’element que està en moviment. Proposeu-los que el dibuix 
versi sobre elements en moviment com ara un cotxe, un avió, un animal 
corrent, etc.

16. Proposeu als alumnes la representació del moviment mitjançant 
el recurs d’objectes tecnològics actuals, com ara un Airbus 380 o la 
tuneladora de l’AVE. Els colors falsos han d’evocar el moviment, el poder 
de l’objecte, la capacitat destructora o creadora de l’ésser humà. Aquest 
colors, en el cas de Russolo, són vius i cridaners, vermells, verds, grocs, 
etc.

17. Desenvolupeu activitats analítiques com les descrites més amunt 
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a partir del fotograma d’una pel·lícula. Vegeu alguns exemples que ens 
permeten reflexionar a través de la imatge

geometria exagerada i distorssionada

edificis irreals i proporcions 
en relació a les figures 
distorssionades

Carol Reed. El tercer home, 1949

Robert Wine. El gabinet del Dr. Caligari, 1920

llum extrema

ombres radicals donen 
la sensació de misteri i 
vertígen
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a) Reflexioneu amb l’alumnat sobre l’ús del blanc i negre per crear un 
ambient determinat. Les pel·lícules en blanc i negre generen més por en 
l’espectador?

18. Demaneu als alumnes que facin un dibuix “de por”. Fem-ne una 
còpia i demanem que un es pinti amb colors i l’altre, només amb blanc i 
negre. Quin aconsegueix més fàcilment l’objectiu de fer por?

19. Compareu la imatge de la pel·lícula El gabinet del Dr. Caligari 
amb quadres de Picasso com el Guernica. Feu notar que en totes dues 
obres es tracta d’imatges en blanc i negre, èpoques properes i climes 
inquietants. 

20. Treballeu un text que suggereixi misteri, terror o ambients com 
la guerra, els castells, les cavernes, etc. per a desenvolupar amb els 
alumnes propostes de dibuix seguint la premissa del blanc i negre, les 
perspectives distorsionades dels edificis o mobiliaris, amb una geometria 
irreal, i una exageració en les llums i les ombres.

21. Observeu les imatges següents:

Stanley Kubrick. Barry Lyndon, 1975
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clima per mitjà del color

William Turner. La vall d'Ashburnham, 1816

pol·len, camp, formes poc enfocades

Millet. Les espigoladores, 1857
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a) Feu observar que, en el cas del fotograma de Barry Lyndon, la proposta 
és oposada als casos vistos en l’activitat 2. Kubrick aconsegueix climes 
i situacions a través de la influència de la pintura clàssica, com la de 
Turner o Millet. Els colors, les composicions són anàlegs i són de gran 
utilitat per a reflexionar amb els alumnes. Demaneu-los que busquin les 
similituds entre el fotograma i els dos quadres.

22. Demaneu als alumnes que observin els dibuixos del llibre Mis 
historias perdidas de Xan López Domínguez (vegeu-ne il·lustracions i 
entrevista a l’Annex 1). Destaqueu la importància del clima per a explicar 
una història, és a dir, l’entorn dels personatges, el decorat. Observeu a 
les il·lustracions de X. L. Domínguez el preciosisme dels vestuaris, de les 
arquitectures i de la natura. Comenteu les qüestions següents:

—S’assemblen els colors en els diversos dibuixos?

—Quants colors fa servir, aproximadament, en una il·lustració? Convé 
aclarir que, quan parlem de color, no volem dir els diversos matisos d’un 
mateix color (el blau fosc i el blau cel són un sol color: blau).

—Cal gaires colors per a aconseguir un clima?

23. Feu un treball d’investigació en relació amb la influència clàssica en 
la il·lustració de Xan López Domínguez. Podeu començar fent observar 
la il·lustració de l’exèrcit que avança amb les llances a Mis historias 
perdidas (il·lustració a l’Annex 1). Ara, compareu-la amb el quadre de 
Velázquez La rendición de Breda.
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Diego Velázquez. La rendició de Breda, 1634

Tot i que el tema i l’època són diferents, observeu com X. L. Domínguez fa 
servir el mateix recurs que Velázquez en les llances al fons, la boirina del 
fum i la quantitat de colors a l’hora de crear la composició. En el cas de X. 
L. Domínguez els colors es redueixen a verd, vermell (complementaris) 
blau i groc (beix), els tres colors primaris més el verd, que alhora és 
complementari d’un d’ells (el vermell).

Arribeu a la conclusió que, per a crear mons diferents i explicar històries 
de fantasia semblants a La Història Interminable, Harry Potter o El 
senyor dels anells, és necessari crear un clima determinat i, per a fer-
ho, l’estudi o l’observació de la llum i del color, les estacions de l’any, 
l’hora, els vestuaris dels personatges o l’entorn, és imprescindible. Per 
exemple, per a crear una història a l’edat mitjana, ja sigui inventada o 
documentada, el que fa que el lector se senti en aquella època són els 
elements citats més amunt, més que no pas el que fan els personatges.

24. Dividiu la classe en grups i que cadascun creï un espai imaginari 
en el qual sigui necessari seguir les premisses exposades en l’activitat 
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anterior i observades en la il·lustració de Xan López Domínguez. Podeu 
suggerir els espais següents:

—Dinosaures: bèsties extingides (imaginades o documentades), 
cel diferents (vermell, lila, ocre, etc.), geografia diferent (volcans), 
escales diferents en relació amb la nostra, flora diversa (imaginada o 
documentada)…

—Alienígenes: creació d’un planeta. Cels amb paleta de colors diferents 
(elements que marquin que és un espai fora de la Terra, com dues o més 
llunes). Geografia amb colors i interpretacions d’elements terrestres 
d’una manera diferent (rius de mercuri, núvols verds de gas de sofre). 
Fauna o civilització imaginada. En el cas de la civilització, feu atenció 
al vestuari dels alienígenes. També podeu disparar la imaginació dels 
alumnes amb preguntes sobre el seu entorn però aplicades a l’espai que 
estan creant, com per exemple: Com seria l’Ipod dels alienígenes? Són 
ecologistes i fan servir bicicletes o vaixells de vela? Si no hi plou, cal que 
tinguin sostre les cases?...

—Sota el mar: creació d’un món a partir de la recerca d’informació a 
les biblioteques o a Internet. Exploteu tant com sigui possible el misteri 
del mar, és a dir, quins elements amagats o perduts hi ha sota l’aigua, 
com ara l’Atlàntida. Feu investigar animals que viuen en les profunditats 
i dels quals tenim molt poca informació (per exemple:<http://www.
youtube.com/watch?v=5J8eTT8xvaQ> The Vampir Squid). Demaneu 
que dissenyin la nau que portarà els protagonistes al fons marí. Proposeu-
los que, per a portar a terme aquesta creació, investiguin naus com 
l’Ictini de Monturiol, el Nautilus de Verne o els submarins robot que han 
baixat fins al Titanic.

25. Treballeu amb els alumnes les famílies de colors (freds i càlids) 
en relació amb l’estat d’ànim. Per fer-ho, observeu qualsevol imatge 
(il·lustració, pintura, fotografia, fotograma…) que sigui idònia per a 
distingir les famílies de colors. En el cas del fotograma de Kubrick, la paleta 
de colors freds ens indica que una tempesta s’acosta i, probablement, 
podem deduir l’estació de l’any. En el pla simbòlic, el fred ambiental 
suggereix l’estat d’ànim del personatge.

26. Demaneu als alumnes que aconsegueixen crear un clima concret 
a partir de les famílies de colors. Tot i que la tendència de la major 
part de l’alumnat, especialment el de primària, és definir les formes 
mil·limètricament, cal que oblidin les formes i es fixin en el color per a 
aconseguir el clima desitjat. Podeu demanar d’associar una situació, una 
imatge amb una llista de paraules. Per exemple:

–castell: humitat, fred, fantasma, finestró pel qual entra molt poca llum, 
espelma, rata, alçada del sostre, bigues de fusta, etc. 

http://www.youtube.com/watch?v=5J8eTT8xvaQ
http://www.youtube.com/watch?v=5J8eTT8xvaQ
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–escena mediterrània: mar, calor, cel clar, capvespre a la platja, windsurf, 
dofins, etc.

A continuació, poseu colors al llistat de paraules: 

–castell: marró, violeta, blau, gris, negre, verd fosc, etc.

–escena mediterrània: grocs, taronges, colors vius per a les veles i les 
samarretes dels windsurfs, verds, blau turquesa, etc.
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LA CREACIÓ DE LA IMATGE

Fins ara hem vist diverses maneres d’interpretar un text, diferents punts 
de vista i interessos de l’autor que el porten a prioritzar les formes, el 
color, la composició, etc. En tots casos, però, hi ha un esforç de creació 
i una visió personal que dóna forma a l’obra final. 

L’objectiu dels suggeriments didàctics següents és transformar els 
alumnes en autors que creen personatges o que han d’interpretar 
personatges ja coneguts (com molt sovint han de fer els il·lustradors 
professionals). La creació de personatges per part dels alumnes pot 
resultar una tasca força complicada, ja que els nois i noies parteixen de 
preconceptes tècnics o d’imatges establertes en el seu imaginari. Cal 
desmuntar aquests valors establerts per aconseguir alliberar la seva 
capacitat creativa, a partir del dubte i el qüestionament de les premisses 
estètiques que tots tenim.

1. Us proposem una activitat per tal de construir personatges en 
funció d’elements preestablerts a la nostra memòria. El nostre cervell 
acumula una gran quantitat d’informació, inconscient, que pot ser una 
eina molt interessant a l’hora de construir personatges amb l’alumnat. 
Cada alumne, segons la seva edat i coneixements, té més o menys 
informació acumulada: el que per a un nen de cicle inicial pot ser un 
joc, per a un alumne d’ESO pot ser un objectiu d’acord amb els seus 
interessos, com el comportament del personatge que volem crear, o la 
personalitat. 

Alguns personatges tenen elements que els fan clarament recognoscibles. 
Aquests elements poden correspondre també a altres personatges, tot i 
que amb característiques diferents. Fixem-nos en alguns exemples:

–Què fa que reconeguem que un personatge és un pirata? El barret, 
l’espasa, les botes, el lloro, la cicatriu, etc. (es tracta que els alumnes 
facin memòria i obtinguin la llista de tots els elements).

–Què fa que reconeguem un personatge com un romà? Les sandàlies, el 
casc, l’espasa, etc.

–I un mosqueter… quins elements el caracteritzen? El barret, les botes, 
l’espasa, el bigoti, la capa, etc. 

Constateu que alguns elements es repeteixen. Així, l’espasa es repeteix 
en el pirata, el romà i el mosqueters. L’alumne se sorprendrà molt quan 
descobreixi que distingeix perfectament el tipus d’espasa que defineix 
cada personatge. Un pirata amb l’espasa d’un romà no funciona!

2. Un cop feta l’activitat de reflexió, demaneu als alumnes que dibuixin 
un dels personatges analitzats i compareu l’”estil” de cada autor-alumne.
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3. Proposeu als alumnes que canviïn el sentit dels objectes que ens 
envolten. Les coses no són el que representen. Es poden triar elements 
quotidians de l’aula i, a partir de l’observació, modificar-ne la funció fins 
a portar-los a llocs insospitats. Es tracta de disparar imatges a partir 
d’allò que ens envolta: cadascú veurà un objecte diferent. Per exemple, 
un rellotge de paret pot ser la roda d’un cotxe, l’eina per treure grapes 
és la boca d’un cocodril, etc. Vegeu l’exemple següent:

estisores

les estisores ara són un 
ocell!

Aquesta activitat es pot fer en grup, dibuixant l’objecte a la pissarra 
i demanant als alumnes que el completin per a aconseguir un altre 
element, o es pot fer individualment, dibuixant en el paper allò que els 
suggereix l’objecte. Si es fa individualment, després podrem comparar 
com la imaginació de cadascú dispara cap a llocs diferents. 

4. Desenvolupeu la imaginació i la creativitat per mitjà d’aquesta 
altra activitat: trenqueu un full de color (també pot ser d’un diari vell) 
de qualsevol manera (o demaneu a un parell d’alumnes que ho facin). 
Enganxeu un dels trossos resultant a la pissarra i demaneu als alumnes 
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que creïn objectes o personatges. Fixeu-vos en els exemples:

tros resultant 
d’esquinçar el paper 
aleatòriament

traç fet amb guix 
que aconsegueix 
crear personatges

Aquest tipus d’activitat allibera els alumnes de prejudicis i els permet 
observar la realitat quotidiana des d’un punt de vista personal, és a dir, 
d’autor.

5. A partir de la realitat del codi citat més amunt, demaneu als 
alumnes que facin una redacció de poques línies en la qual sigui possible 
“veure”, per exemple, un autobús com un dinosaure i, els passatgers 
que es veuen a través dels vidres, com l’aliment que el dinosaure està 
digerint. Un altre exemple: el punt de vista de les puces d’un gos, que 
viuen en una immensa selva de pèls grossos com arbres, etc. 

El resultat poden ser redaccions força surrealistes. Entre totes, podeu 
triar-ne, per consens, un parell o tres i, posteriorment, demanar que 
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tots els alumnes en facin una il·lustració. Els autors de la redacció triada 
no han de realitzar el dibuix de la pròpia.

6. Trieu un personatge literari i treballeu-ne la personalitat, és a dir, 
cadascú ha d’explicar com veu el personatge, quines característiques 
físiques i psicològiques té. Els alumnes estaran fent una interpretació 
del text. 

Tot i que el personatge triat sigui d’un conte clàssic, cal treballar-lo a fons 
ja que, moltes vegades, els alumnes no saben tant sobre el personatge 
com a priori podem pensar. Podeu, per exemple, mostrar dibuixos fets 
per il·lustradors professionals. 

Vegeu diverses versions del conill blanc d’Alícia al país de les meravelles:

Walt Disney Raplh Steadman
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Tim BurtonJohn Tenniel

El conill del conte d’Alícia es representa de molt diverses maneres en funció 
de l’autor. Què en podem dir? És nerviós, té pressa, és estrafolari i una 
mica repel·lent. Té poc temps. Podeu buscar analogies contemporànies, 
com arribar tard a l’escola o a la feina. Però, com que ens trobem al 
país de les meravelles, es poden inventar elements i aportar les idees 
personals més descabellades.
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7. Observeu ara diverses interpretacions del Quixot:

Antonio MingoteGustave Doré

Salvador Dalí Pablo Picasso
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8. Llegiu un fragment del Quixot i, a partir del treball de l’apartat 
anterior, demaneu als alumnes que construeixen la seva versió personal 
del personatge. Es pot treballar amb diversos elements, com el retall 
de paper, o qualsevol tècnica que s’estigui treballant a l’àrea d’educació 
plàstica. Podeu fer el mateix amb el conill de l’Alícia i amb tots els 
personatges que us vinguin al cap.
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REALITZACIÓ D’UN MURAL

Com podeu veure a les entrevistes fetes als il·lustradors (Annex 1), 
cadascú fa servir recursos determinats per a explicar allò que la història 
demana (l’humor, la quotidianitat, les referències a la pintura clàssica…)

Tingueu en compte que, a l’hora de realitzar un mural i aplicar els 
suggeriments didàctics, cal conduir la consecució de l’objectiu, ja que 
seria molt complex aplicar alhora tot el que s’ha exposat en aquest 
dossier. Podeu proposar la realització del mural a l’entorn d’un dels eixos 
següents:

—Els personatges

—El climat

1. MURAL AMB PERSONATGES COM A EIX CENTRAL

L’objectiu d’aquest mural no ha de ser crear una imatge per si mateixa, 
com un paisatge, sinó una imatge en la qual s’expliqui una història, 
és a dir, passin moltes coses en el mateix dibuix. Aquest recurs, que 
seria un protocòmic, és observable en clàssics com la Capella Sixtina, 
el Pantocràtor romànic o els murals de Diego Rivera al Palau de Govern 
de Mèxic. 

Miquel Àngel. Judici final, 1541
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Pantocràtor de Sant Climent de Taüll, segle XII

Diego de Rivera. La gran ciutat de Tenochtitlan, 1945
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Us proposem que trieu un tema a partir del qual caldrà desenvolupar 
una història. Pensem que es pot tractar d’una activitat transversal i, per 
tant, l’enfocament pot abastar diverses àrees de coneixement.

Un cop creada la història, dividiu la classe en grups i repartiu els 
personatges. Si cal, feu atenció en els moments més representatius de 
la història, és a dir, en aquells que són susceptibles de ser il·lustrats. 
D’altra banda, cal treballar les característiques físiques i psicològiques 
dels personatges.

A més, la història està dins un context que, segons la temàtica triada, 
pot comportar investigació. Si treballeu la llegenda de sant Jordi, per 
exemple, podeu investigar l’edat mitjana (vestuari, formes de vida, 
etc.). Amb alumnes de nivells més alts podeu incorporar estudis d’art 
de l’edat mitjana, com els que podeu trobar a les esglésies romàniques.

MATERIALS:

A l’hora de triar els materials, ja que es tracta de treballar personatges, 
cal tendir als que són “nets” per a poder treballar els aspectes de 
l’expressivitat. És a dir, llapis de colors, retoladors gruixuts i fins, 
cartolines de colors per a retallar-ne trossos, etc.

2. MURAL AMB EL CLIMA COM A EIX CENTRAL

El propòsit d’aquest mural és treballar la imatge en relació amb un estat 
d’ànim general, congelar un moment. També es pot treballar en relació 
amb una època de l’any.

Trieu el tema. En aquest cas no es tracta de crear des de zero la història. 
Podeu triar un conte clàssic o un tema que s’estigui treballant a classe.

Si opteu per un clàssic, convé fer amb els alumnes un estudi d’il·lustracions 
ja realitzades. Per exemple, quantes imatges hi ha de l’Otel·lo de 
Shakespeare? I de Tirant lo Blanc? Quantes imatges tenim en la nostra 
memòria de l’arribada a la Lluna o de les estacions de l’any?...

Un cop investigat el tema i vistes les diverses maneres de representar la 
realitat per part de diferents autors, el pas següent és triar una manera 
de fer formal. Per exemple, podem fer el mural seguint els passos de 
desenvolupament que van fer servir els fauvistes i aplicar-los a un mural 
que representi les quatre estacions. Vegem-ne un exemple:
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André Derain. Pont de Waterloo 1906

André Derain. Cases del Parlament a la nit, 1906
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En tots dos casos, cal observar els colors, les formes poc definides i 
sense cap preocupació tècnica com la perspectiva, o que s’assembli a 
l’original. Allò que és important, en el cas del fauvisme, és la captura del 
color “psicològic”, és a dir, emocional i no real. Treballeu, des d’aquest 
angle, el procés de la creació del mural. 

Pregunteu als alumnes des de la sensorialitat abans de treballar en el 
mural: 

—Quina sensació et produeix la caiguda de les fulles a la tardor?

—Et deprimeix un cel ple de núvols?

—Té relació el teu estat d’ànim amb el dia que fa?

—Quin color representa la pluja quan estàs trist? I quan estàs content?

MATERIALS:

En l’exemple sobre el treball fauvista, valen tots els elements sobre els 
quals l’alumne tingui poc control. Si l’alumne pot controlar el material 
(retoladors, llapis de colors…) intentarà “fer-ho bé” o col·locar detalls. 
L’objectiu d’aquest mural no és pas aquest control tècnic, sinó la percepció 
emocional a través dels colors. Us proposem utilitzar:

—Ceres

—Trempes i pinzells gruixuts (com més vells, millor)

—Papers de colors esquinçats i encolats posteriorment. 

—Paper de cel·lofana.

—Tot tipus d’element corpori que sigui susceptible de ser enganxat en 
el suport del mural (taps d’ampolles de plàstic de diversos colors, taps 
de suro pintats amb temperes, trossos de tela amb textures, cotó fluix 
tenyit amb trempa aigualida, plastilina, etc. ). Tingueu previst que el 
suport del fons del mural sigui prou gruixut (cartolina o cartró) per a 
poder-hi treballar amb tot tipus de material.

També es poden aplicar els passos de creació del mural en relació amb 
d’altres corrents pictòrics o a determinats autors infantils.
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ANNEX 1

ENTREVISTES A IL·LUSTRADORS

En aquest apartat coneixerem diversos il·lustradors de llibres infantils i 
juvenils a través d’una entrevista. Cadascú té una manera força diferent 
d’interpretar el text i, justament per això, és molt interessant preguntar-
los què pensen de la seva feina. 

Les entrevistes han estat realitzades a cinc il·lustradors amb molta 
presència al panorama literari infantil i juvenil del país. Són (per ordre 
alfabètic): Lluís Farré, Mercè Galí, Xan López Domínguez, Cristina 
Losantos i Emilio Urberuaga. Cal agrair-los la bona rebuda i l’entusiasme 
pel projecte que abordem. En tot moment han mostrat bona disposició 
per fer l’entrevista. 
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LLUÍS FARRÉ

En Lluís és un especialista en personatges, els quals esdevenen uns 
grans actors. En la seva feina es fa evident que està molt preocupat pel 
seu moviment i expressivitat. A més a més d’il·lustrar, en Lluís escriu 
històries pròpies. Aquest és el cas d’Ulls negres (Ed. Cruïlla), relat sobre 
la dificultat de ser diferent en un món que busca la uniformitat. És en 
aquesta obra que ens hem fixat a l’hora de fer l’entrevista al Lluís.

Lluís Farré és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, 
en l’especialitat de disseny. Publica des de fa més de deu anys en el 
camp dels llibres infantils i juvenils. Va començar la seva carrera com 
a il·lustrador científic però, aviat, el món de la literatura infantil va 
ocupar-li tot el temps. Ha rebut nombrosos premis per la seva obra 
com el Premi Crítica Serra d’Or 2002 per Endrapallibres (Ed. Cruïlla); el 
Premi Hospital Sant Joan de Déu pel text d’El nen gris (Ed. La Galera); 
el Premi Crítica Serra d’Or 2010 pel text de L’arca de Noè (Ed. Combel). 
En Lluís, a més a més d’escriure i il·lustrar històries, també col·labora 
habitualment amb revistes infantils i juvenils com Cavall Fort.
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Lluís Farré. Ulls Negres, 2010
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Lluís Farré. Ulls Negres, 2010
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Lluís Farré. Ulls Negres, 2010

En els dibuixos d’Ulls negres podem veure molta preocupació per les 
formes i el disseny, però alhora explica molt bé el relat, la història. Fins 
on pots arribar dissenyant les coses o quan consideres que ja n’hi ha 
prou, que ja vas massa enllà?

L.F. No és fàcil de contestar! Quan em plantejo la il·lustració faig un 
plantejament d’estètica i de personatges que té a veure amb la necessitat 
de sentir-me còmode amb el que faig. Suposo que també els passa a 
d’altres il·lustradors: al cap de poc temps em canso de mi mateix i hi 
ha formes amb les quals ja no em sento representat, no m’identifico 
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amb una manera d’explicar. Vaig canviant la manera d’il·lustrar i també 
la manera d’escriure: suposo que té a veure amb l’edat, amb el fet de 
fer-me gran. I amb un conte com Ulls negres, per exemple, hi havia un 
gran interès per crear una estètica amb la qual em sentís identificat, ja 
que la història té molt a veure amb la meva pròpia història i, per tant, 
emocionalment m’havia de sentir lligat amb els dibuixos. Tenen un punt 
més dolç i més tendre que altres vegades, perquè la història, per a mi, 
és més dolça i més tendra que altres que he escrit.

Crec que tinc una forma de dibuixar molt cinematogràfica, fruit de la meva 
formació. Sóc fill del cinema, del còmic i dels mitjans audiovisuals molt 
més enllà dels contes i dels llibres. Quan escric o llegeixo, visualitzo cada 
fragment de text amb unes imatges determinades. En alguns moments 
haig de construir d’una forma més narrativa perquè allò que no explica el 
text ho haig d’explicar jo amb el dibuix. En aquest cas, com que el text és 
meu, puc fer molt bé l’encaix perquè me’l conec i sé el que no he volgut 
explicar per escrit i, per tant, s’explicarà a través de la imatge, perquè 
s’entengui. 

Hi ha una part que té molt a veure amb la manera com m’imagino l’escena. 
No està tan planificat com a dibuix, sinó que té a veure amb la narració: 
com explicaria el text amb imatges. Després, la qüestió de format i mida 
es decideix a l’últim moment, condicionat en funció de la col·lecció en la 
qual s’emmarcarà el llibre. Però la visualització és molt prèvia, abans de 
saber a quina col·lecció anirà.

Una altra cosa que observem és la feina de creació de personatges, 
la gestualitat dels personatges. Es nota que ho busques molt… 
d’on treus la informació per generar un personatge?

L.F. En un text com aquest, la major part dels personatges surten del 
meu entorn, i està fet expressament. Com que té una part autobiogràfica 
i sentia molta necessitat d’exposar-me jo mateix en la història, per a 
mi era molt important quedar-hi reflectit. Hi ha personatges que sóc 
jo mateix (amb uns quilos de menys!). El nen s’assembla molt al meu 
nebot… en general, les referències han estat del meu entorn. 

Els personatges sempre han estat el meu fort i el meu punt dèbil alhora. 
Cada il·lustrador s’especialitza en aspectes del dibuix: n’hi ha que són 
especialistes en la composició, o en el color; d’altres, en l’ambientació; 
alguns, en les tècniques pictòriques, etc. i jo sempre he jugat amb la 
força, l’expressivitat i gestualitat dels personatges. Explicar les coses 
a través de la figura humana, del cos, de l’expressió de la cara… potser 
perquè ha estat la meva manera d’expressar-me. M’ha estat més fàcil 
comunicar estats d’ànim o accions a través de les figures que a través del 
seu entorn, o d’una atmosfera determinada. 

Aquesta és la meva preocupació principal: que els personatges funcionin 
sols. Em donen molts mals de cap, perquè em costa molt renunciar a 
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expressar a través dels personatges. Hi puc tornar una i altra vegada, 
perquè, si no encaixen perfectament amb la visió que jo tinc, no em 
serveixen. Potser em falten eines per a camuflar-me: potser un altre 
il·lustrador pot compensar l’expressivitat dels personatges amb una 
ambientació que doni el to. Jo necessito que les figures ho expliquin tot: 
és el meu eix principal de treball.

El sentit de l’humor és una constant als teus llibres: a la història, 
a la manera d’explicar les coses i als dibuixos. Pots explicar coses 
terribles, però sempre hi ha sentit de l’humor. Què en penses? 

L.F. Igual que tota la resta, la meva feina sóc jo. Quan escric, quan 
dibuixo… faig un retrat de mi mateix. Es pot veure com és una persona a 
través del seu dibuix o de la seva manera d’escriure. El sentit de l’humor 
és una de les meves característiques: no vol dir que sempre estigui de 
bon humor, però sí que intento trobar l’humor en qualsevol situació. 
Penso que és una vàlvula d’escapada de les situacions dures, emotives 
o commovedores. En l’escriptura, que és on es pot notar més l’humor, 
m’han trobat cínic –també és una part que forma part de la realitat–, un 
humor “britànic” que serveix per escapar de les situacions compromeses 
emocionalment. En el dibuix, es torna una formula per explicar. 

Es podria dir que és una trajectòria personal, a nivell vital: m’agrada 
pensar que puc connectar amb els lectors (quan dibuixo no penso mai en 
nens o en adults, penso en lectors, en gent com jo) per mitjà del sentit de 
l’humor, via provocar un somriure. Haig de confessar que tampoc sabria 
fer-ho d’una altra manera! Jo no sabria il·lustrar un drama, una història 
de terror, per exemple; la manera que tinc de comunicar-me trairia el 
sentit del text. De la mateixa manera que no he trobat el sistema de 
comunicar-me per escrit amb un registre que no sigui l’humorístic –
puc ser tendre, però sempre amb una picada d’ull– tampoc he trobat la 
fórmula dramàtica o commovedora amb el dibuix.

Què és un bon llibre infantil? 

L.F. La pregunta del milió! Per a mi, un bon llibre infantil –si em baso en el 
que a mi m’agrada com a lector– és el que es gaudeix quan ets un nen, el 
que es gaudeix vint anys després i el que es gaudeix quan ets vell. Per a 
mi, un bon llibre infantil és simplement un bon llibre. És igual el nivell de 
lectura, el nivell de llenguatge i el nivell de complexitat de la il·lustració. 
És un bon llibre aquell en què el motor del text i de la il·lustració és la 
intel·ligència, voler-se comunicar, voler explicar coses… i arribar més enllà 
d’aconseguir l’èxit editorial o d’haver deixat anar una idea sense pensar-
hi gaire. Si la intel·ligència i el bon fer governen el text i la il·lustració, és 
un bon llibre. I els nens són prou intel·ligents i hàbils, amb cultura visual 
innata, per assimilar moltes coses. Els nens, penso, no són “cocos” que 
ho poden desxifrar tot, però tampoc són petits inútils a qui s’ha de donar 
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tot mastegat. Els nens aprenen a parlar només escoltant, la qual cosa ens 
indica que la seva capacitat d’assimilar informació gràfica, visual, escrita, 
etc. és molt superior a la nostra: ells absorbeixen, i el que no entenen ho 
pregunten, i si no ho pregunten, especulen. Per tant, un bon llibre infantil 
és un producte fet per un adult que intenta fer una cosa ben feta com a 
adult, tot i que el seu públic és infantil.

Que és un bon il·lustrador infantil?

L.F. Per a mi, un bon il·lustrador ha de ser un bon comunicador. Diferencio 
molt el que és un il·lustrador del que és un dibuixant. De la mateixa manera 
que les arts dites “superiors” s’encarreguen de mostrar la il·lustració com 
la germana pobra de les expressions artístiques –“ells” són els artistes, 
fan el que volen, sense estar condicionats pel mercat, i fan el que els 
surt de les entranyes, mentre nosaltres, els il·lustradors, ho fem per 
diners, per encàrrec, en un format que no hem decidit nosaltres i sobre 
textos que no hem triat nosaltres, etc.–, jo penso que la diferència entre 
una persona que només dibuixa i un il·lustrador és que aquest segon té 
necessitat d’explicar coses, vol comunicar a través del dibuix.

Crec que un bon il·lustrador és un bon traductor. Un bon traductor és 
aquell que aconsegueix que el lector de la llengua traduïda capti l’essència 
de l’autor del text original i un il·lustrador ha de poder fer el mateix. 
Tornar a explicar la història, o millorar-la o completar-la, amb la mateixa 
força i intensitat que la del text original, i fins i tot poder depassar-la. 
Sempre ha d’haver-hi el component narratiu, la comunicació. Si no tens 
res a comunicar, ets un bon dibuixant, un bon decorador de pàgines (això 
ja dependrà de l’ofici), un decorador de textos, sense interferir amb la 
lectura, sense aportar res –com a traductor en imatges– a allò que ha 
nascut de les paraules. Si ets un bon il·lustrador, acabaràs de donar 
forma al text, el completaràs.
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Mercè Galí

La Mercè Galí treballa des de fa anys en el camp de la il·lustració infantil 
i ha publicat la seva feina a diverses editorials. Ha il·lustrat contes 
clàssics, com El flautista d’Hamelin (Ed. Cruïlla), poesia com Groc (Ed. 
l’Abadia de Montserrat) o Poemes per a un bon Nadal (Ed. l’Abadia de 
Montserrat), contes com El secret dels titelles (Ed. Tàndem), Quin és el 
meu llit? (Ed. La Galera), entre molts d’altres. Col·labora habitualment 
amb la revista Cavall Fort i podem veure els seus dibuixos en diversos 
cartells, catàlegs i publicitat. 

Per a realitzar l’entrevista ens hem fixat en les il·lustracions de la 
Mercè a Poesies amb suc (Ed. La Galera), per la seva personal manera 
d’interpretar el gènere poètic.
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Mercè Galí. El flautista d'Hamelín, 2010
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Mercè Galí. El flautista d'Hamelín, 2010

Mercè Galí. Groc, 2008
Mercè Galí. Poesies amb suc, 2007
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En el llibre Poesies amb suc observem que tens una manera molt 
particular de construir les il·lustracions en relació amb la poesia. 
Com enfoques la teva feina amb relació a aquest gènere?

M.G. Per començar busco la manera de jugar amb l’espai. A part d’això, 
cada llibre té característiques pròpies que fan que el resultat sigui diferent. 
Per exemple, per a Poesies en suc, l’editorial em va donar uns terminis 
de lliurament molt ajustats i, a més a més, calia treballar només amb 
dos colors, dues tintes, la qual cosa va suposar que em centrés en el traç 
i l’espontaneïtat de les imatges. Sí que feia esbossos, però hi ha molta 
part d’atzar, de primer impuls. Pel que fa a la distribució de l’espai, que 
per a mi és una part essencial a l’hora de lligar poema i dibuix, vaig jugar 
amb la doble pàgina. En les pàgines enfrontades triava el poema que 
em llançava més imatge i el muntava de manera que el dibuix d’aquest 
poema envaís totes dues pàgines. 

Pel que fa a la interpretació del poema en imatges, miro de buscar 
l’anècdota, un vers, una paraula que em cridi l’atenció o pensi que la pot 
cridar a algú altre. En realitat, és deixar-me portar i gaudir d’allò que 
faig. 

En moltes il·lustracions teves observem que construeixes gags, 
com si fos cinema mut. És una constant a la teva feina? Ho busques?

M.G. El que m’agrada és que dins de les meves imatges passin coses i, a 
més a més, intento que els meus dibuixos siguin una picada d’ullet. Valoro 
molt el sentit de l’humor i, per tant, m’agrada que en els meus dibuixos 
n’hi hagi. Em sembla especialment important el sentit de l’humor dirigit 
al món infantil (també al món adult, és clar). En els poemes, doncs, 
intento trobar el gag i, si no li trobo, el busco i l’afegeixo sense perdre el 
sentit del text original. 

Penso que el que dibuixes és el que t’agrada veure i a mi m’agrada molt 
trobar la picada d’ull dels il·lustradors en els dibuixos que observo, el 
detall que em fa somriure.

Una altra constant als teus dibuixos és el gest. Sembla que primer 
hagis fet una taca i després hi afegeixis uns ulls i unes potes, i a 
partir d’aquí construeixis un personatge; des del gest gràfic, des 
de l’accident a sobre el paper. Com és el procés de construcció 
dels teus dibuixos?

M.G. Jo intento mantenir la frescor en el dibuix. M’agrada molt el tema 
del traç, sigui amb plomí o amb plomí de canya, però que no sigui 



94

perfecte… busco l’accident, l’espontaneïtat, el moviment. Busco traç amb 
moviment, com ho fan Sempé o Joma, que aconsegueixen que els seus 
dibuixos es belluguin. Penso que un dels secrets per a aconseguir la 
frescor, el moviment, és el dibuix directe. Jo faig esbossos amb llapis i a 
sobre ho torno a refer, però no faig un dibuix perfilat i perfecte, sinó que 
busco el moviment espontani del canell. Quan faig tallers amb nens de 
tres o quatre anys, trobo allò que busco: l’espontaneïtat del traç, la falta 
de por al paper, que els adults sí que tenim. I penso que si ells poden 
fer-ho jo també hauria de poder, així que he intentat fer un treball de 
control mental per deixar-me anar… En algun altre llibre meu es pot veure 
molt clarament. Per exemple, en el llibre de poemes Groc vaig treballar 
directament amb ploma de canya i es nota molt, és molt més fresc que 
altres feines meves.

I pel que fa a la construcció, sí que vaig fent les cares sobre la marxa: 
construeixo un cercle i hi vaig posant les “peces” (ulls, nas…) allà on em 
va semblant, on em suggereix el cercle que he dibuixat en primer lloc. 

Com recomanaries a un adult la tria d’un llibre infantil o juvenil 
il·lustrat?

M.G. Evidentment, és molt important que tingui un bon text. A mi el 
que em crida l’atenció dels llibres són les imatges, sempre he devorat 
imatges, però si no estan acompanyades d’un bon text, el llibre està coix. 
Cal buscar textos desperts, d’aquells que no consideren que els nens són 
tontos pel fet de ser petits; textos divertits, que tinguin possibilitats, que 
se’n pugui treure suc. Tot plegat, amb il·lustracions que acompanyin i, 
sobretot, que aportin.

I, pel que fa a l’ofici, com defineixes un bon il·lustrador?

M.G. Penso que és molt important que pugui transmetre, que sigui creatiu, 
que el dibuix t’expliqui coses, que sigui còmplice d’aquell que observa. 
L’il·lustrador infantil, a més a més, ha de ser capaç d’entendre i entrar en 
l’imaginari infantil des del seu imaginari d’adult. Però, fonamentalment, 
el dibuix en un llibre ha de poder aportar informació al text, jugar-hi, i 
jugar amb el lector perquè s’ho passi bé. 
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Xan López Domínguez

Xan López Domínguez és llicenciat en Història de l’Art. Té una llarga 
carrera com a il·lustrador i és molt interessant observar la facilitat que 
sembla tenir per a crear atmosferes i mons diferents dels de la realitat 
quotidiana.

És un apassionat de l’art clàssic i de les noves tecnologies. Va començar 
en el món del còmic, però des de fa anys s’ha decantat pel món de la 
literatura infantil i juvenil. És un autor molt reconegut internacionalment, 
fins al punt que ha estat nominat al premi Andersen 2010 (els Òscars de 
la il·lustració). Té molts altres premis i reconeixements, com haver estat 
inclòs a la llista The White Ravens de la Internationale Jugendbibliothek 
de Munich dues vegades: per Barrio de Medellín (Ed. Edelvives) el 2009 
i per Mis historias perdidas (Ed. El Zorro Rojo) el 2010. És en aquest 
darrer llibre que ens hem fixat a l’hora de fer l’entrevista.

En Xan és gallec, tot i que actualment viu a Madrid.
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Xan López Domínguez. Mis historias perdidas, 2010
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Xan López Domínguez. Mis historias perdidas, 2010

Xan López Domínguez. La gata Marramiau, 2011
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Tens un do que es veu en les teves il·lustracions de "crear un món 
diferent", amb lleis diferents a les del dia a dia.

X.L. Aquesta és la clau, la diferència que existeix entre la creació de 
formes i de mons que formes. Jo creo mons a partir de formes.

Hi ha molts elements amb més d'una interpretació, de vegades, 
amb una picada d'ull al lector adult. On és el límit en aquest sentit?

X.L. El límit és un concepte moral més que un concepte estètic. Es tracta 
de saber que hi ha determinats mons que un nen és incapaç de captar 
o fins i tot que poden ser excessivament durs per a ell. Per exemple, si 
tractes determinats temes, és evident que has d'explicar fins als detalls 
més “delicats” d'aquests temes. Si parles de la maldat, de la maldat d'un 
personatge cap a un altre, d'un animal, doncs hi ha milers de maneres 
de representar-lo. Per exemple, en el fons, La Caputxeta Vermella és 
un joc de maldats, però si el que expliques és la història d'Auschwitz al 
nens, és molt difícil que l'entenguin sense haver d'entrar en referències 
molt bèsties. Jo a un nen el tracto no com a un adult, però sí com t'estic 
parlant a tu en aquest moment. I en la meva experiència personal, 
els nens responen perfectament. En condicions normals, un nen entra 
perfectament en qualsevol tipus de conversa. Tot depèn del to que estiguis 
fent servir amb el nen: cal ser cordial i respectuós amb ells, ja que els 
nens són molt més receptius del que creiem. Les seves personalitats no 
estan formades, sens dubte, però sí que estan definides, i ho notes. 

Els llibres per a nens estan moltes vegades condicionats pel tema pedagògic 
i, de vegades, ens oblidem del primer que ha de tenir un llibre i és que 
sigui divertit, que compleixi una funció iniciàtica. A mi m'agradaria que 
sentissin que els meus llibres estan dedicats exclusivament a ells, que 
formin part de la seva vida, que els hagin dit alguna cosa.

Les teves il·lustracions tenen molta feina. Cada element està 
mil·limètricament calculat quant a la seva forma i el lloc que 
ocupa. Com és el teu procés de feina des que arriba el text a les 
teves mans?

X.L. El primer que faig és fer-lo meu a través d'imatges. Quan arriba un 
text aliè, el primer que em plantejo és quin tipus d'imatges m'evoca. No 
m'agrada redundar en el text. El text té una funció, que és desenvolupar 
la imaginació del lector, evocar mons... L'il·lustrador l'únic que pot fer 
amb un text aliè és desenvolupar aquesta capacitat d'evocació que té 
el text. Evidentment, si l'autor està parlant d'un drac verd, doncs no 
pintaré un drac vermell. M'adapto. Em quedo amb les sensacions que em 
transmet el text. Les il·lustracions no són només complementar el text, 
sinó que cal donar una visió diferent del llibre. Quant a texts meus, és un 
camí diferent, fins i tot puc arribar a adaptar el text a la imatge. És un 
camí paral·lel, text i imatge.
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Ets un dibuixant "clàssic" en el sentit de compondre imatges i 
dissenyar personatges, una mica a l'estil dels il·lustradors del 
segle XIX. Tanmateix, en la teva feina participen també les noves 
tecnologies. A part d'anar més ràpid, què ens han aportat les 
noves tecnologies?

X.L. Moltes possibilitats noves. M'apassiona l'art clàssic i, moltes vegades, 
veig en els museus obres de Tintoretto, Pedro Orrente, gent boníssima 
però amb uns problemes de composició gravíssims. Les imatges les 
construeixen a partir de petits trossos. Van tenir una idea, van fer uns 
esbossos previs i després van encaixar aquests esbossos a la pintura. 
Però succeeix que amb la tècnica de l'oli, no podies moure les figures, 
reduir-les, etc. I trobes uns desfasaments increïbles. M'imagino Velázquez 
veient una vegada acabada "La farga de Vulcano" dient: "Com m'hauria 
agradat moure la figura aquesta una mica més cap allà i deixar-la més 
centrada!" L'avantatge que tenen les noves tecnologies és precisament 
això, és la possibilitat que tens de donar voltes a la teva idea fins que 
quedi com vols. L'ordinador és una eina per crear mons. Si Durero o Da 
Vinci haguessin descobert l'ordinador, els estaria caient la bava (riures).

Què et fa triar un llibre infantil en una llibreria?

X.L. Compro molt pocs llibres infantils. L'únic que em fa portar un llibre 
a casa és l'"estil", és a dir, una cosa que m'agradi. Sol correspondre amb 
alguna cosa preciosista, o que m'espanti, que em faci dir: “Que bo que 
és aquest paio!” A mi m'influeix més la pintura clàssica. Mis historias 
perdidas està ple de referències clàssiques. Hi ha, per exemple, una 
gallina amb un entrepà que diu: "Jo ho vaig veure." És una referència als 
gravats de Goya sobre els desastres de la guerra. En un d'ells escriu "Jo 
ho vaig veure", constatant que hi va ser. Jo vaig veure una gallina amb 
un llaç vermell com la que dibuixo al meu llibre.

Un llibre per a nens ha de ser bonic, senzill i honest. Que pugui aportar 
coses boniques a nivell visual.
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Cristina Losantos

Cristina Losantos ens omple els ulls d’anècdotes, d’informació. Llicenciada 
en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, va ser professora de 
dibuix fins al 1984. Des d’aleshores es dedica professionalment a la 
il·lustració; ha aconseguit un gran prestigi i treballa per a moltes de les 
editorials més importants del país i també a l’estranger. 

Ha estat reconeguda amb diversos premis, entre els quals destaca el II 
Premi Nacional d’Il·lustració, l’any 1998, per El flautista d’Hamelin (Ed. 
La Galera) i ha participat en una gran quantitat d’exposicions, individuals 
i col·lectives. 

Apassionada des de que era una nena amb els còmics, trobem molts 
elements d’aquest llenguatge en la seva feina. Per a fer l’entrevista ens 
hem fixat en dibuixos dels llibres I ara què ve? (Ed. La Galera), Ton i 
Guida (Ed. La Galera) i El flautista d’Hamelin (Ed. La Galera).
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Cristina Losantos. I ara què ve?, 2005
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Cristina Losantos. Ton i Guida, 1995
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Cristina Losantos. El flautista d'Hamelín, 1997
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Veient els dibuixos d’alguns dels teus llibres ens adonem que hi 
ha passió per l’anècdota. És realment així?

C.L. El que intento fer quan dibuixo és reproduir el que m’agradava a mi 
dels dibuixos de quan era petita. M’agradava molt el Tintín, i també la part 
gamberra de Mortadelo y Filemón. Per exemple, a 13 Rue del Percebe, 
a cada racó hi passava alguna cosa, hi havia narracions paral·leles a la 
narració principal. A mi m’agrada estar estona mirant un dibuix, m’agrada 
que els nens facin això. 

Reivindico l’anècdota i, si pogués, per temps i per espai, la portaria al 
paroxisme. M’agrada que en un dibuix hi hagi allò que estàs explicant, 
el motiu central, i moltes coses més. Crec que per a la lectura d’imatges 
és un recurs molt eficaç. A més a més, m’agrada que els dibuixos tinguin 
sentit de l’humor, i l’anècdota m’ho permet.

Quan dius això, imagino que ets una nena que s’ha fet gran i sap 
dibuixar. Això et permet dibuixar allò que t’agradava quan eres 
petita. És així?

C.L. Efectivament; m’agrada dibuixar allò que m’agradava mirar. Em 
seria molt difícil fer-ho d’una altra manera, perquè m’encanta el discurs 
anecdòtic. Entenc el discurs d’aquells que defensen el significat sublim del 
dibuix, que transcendeix el paper, però jo no sóc sublim, sóc anecdòtica 
i ho defenso.

Moltes vegades una il·lustració teva és com un còmic concentrat. 
Cada dibuix es podria llegir per seccions i explica una història 
molt més llarga que el dibuix mateix. 

C.L. Sí, i això de vegades m’ha portat problemes. En alguna editorial 
m’han dit allò que una il·lustració “és massa de còmic” i això, dit per 
una editorial, no és una cosa bona, sinó que és una crítica, un dibuix de 
sèrie B. Però a mi m’agrada el còmic, m’agrada el llenguatge del còmic, 
la semiòtica. A més a més, defenso el moviment en els dibuixos i potser 
això els dóna un aire “comiquero”.

Penses que en el teu dibuix hi ha elements comuns amb el cinema?

C.L. D’alguna manera sí. Seria com fer storyboards d’una manera més 
elaborada. És evident que és com fer cinema: quan faig còmics per a 
nens petits (mai he fet còmics per a grans) tinc molt en compte el sentit 
de la lectura, cap on s’han de moure els personatges. Si la lectura es 
fa d’esquerra a dreta i fem moure els personatges en sentit contrari, 
veiem que el dibuix no funciona. Pots jugar amb els contrapicats, amb 
els picats, amb els primers plànols… sempre imagino que estic filmant. 
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Després, acabo fent punts de vista molt clàssics, perquè són els que em 
permeten incloure en el dibuix tot allò que vull explicar, les anècdotes; el 
punt de vista que m’ho permet és des d’una mica amunt i des d’un costat. 
En definitiva, sí que tinc molt present alguns aspectes del cinema. Quan 
faig algun curs, sempre dic als alumnes que han d’imaginar que tenen 
una càmera i la primera cosa que han de decidir és des d’on miren les 
coses, l’ull de l’il·lustrador.

Hi ha un punt fort a la teva feina: la teva capacitat per explicar les 
tradicions i la cultura pròpia del país. Tens una observació molt 
aguda en relació amb aquests temes. Com captures l’essència de 
la tradició en els teus dibuixos?

C.L. Crec que és perquè és molt viscut. Quan un dibuix d’aquests em surt 
molt rodó, com el dinar de Nadal del llibre I ara que ve?, és perquè és 
una experiència viscuda. Aquest dibuix és el reflex dels dinars de Nadal 
de tota la meva vida, amb la meva família, fins al dia d’avui. És tan viscut 
que no em suposa cap esforç: passo a paper, dibuixo, allò que visc a casa. 
Per això em costa molt fer-ho en d’altres casos: per exemple, l’editorial 
em va demanar de fer un llibre de festes i tradicions de tot Espanya i em 
va costar molt més; tot i que el nivell és correcte, es nota molt en els 
dibuixos les coses que has viscut i les que no. Un altre exemple: en la 
versió catalana (I ara que ve?), vaig demanar d’il·lustrar el Corpus amb 
la tradició de l’ou com balla –tan pròpia de Barcelona i que jo vaig viure 
des de ben petita–, però em van dir que havia de dibuixar les catifes de 
flors, que jo no havia vist mai; penso que és el pitjor dibuix del llibre i no 
pas per falta de ganes, ni per manca d’esforç, sinó perquè penso que, per 
transmetre bé l’essència d’una festa, d’una tradició, la millor manera és 
haver-la viscut en primera persona.

En relació amb l’observació de la vida quotidiana, podem veure 
opcions com les que has pres en la teva versió de Ton i Guida. 
Tot i que és una història d’origen alemany (Hansel i Gretel), tu hi 
incorpores elements propis de la vida quotidiana de casa nostra. 
Podem veure una paella ben pròpia… per què ho fas?

C.L. En aquest cas, concretament, volia que la història tingués un punt 
atemporal i universal, que fos difícil de situar en una època històrica 
concreta o en un lloc concret. Així, tant podia ser antic com actual i podia 
ser a qualsevol lloc del món. 

D’altra banda, a mi m’agrada molt dibuixar estris. Quan dibuixo una 
taula, m’agrada que estigui plena d’objectes; és el gust pel detall de què 
parlava anteriorment. 

Finalment, em vaig imaginar que una bruixa que vol engreixar uns nens 
per menjar-se’ls ha de ser un personatge a qui agradi molt menjar, que 
estigui obsessionat per menjar, molt gras. Una persona a qui agrada tant 
menjar ha de tenir molts estris a la cuina, i aquí és on vaig incorporar 
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estris de la nostra cuina. Aquí vaig fer servir el mètode “Mortadelo y 
Filemón” amb estris plens d’escarabats, serps, aranyes i sargantanes, 
que sé que agrada molt als nens. I, efectivament, és una portada molt 
eficaç a l’hora d’impressionar un nen.

Si un adult et pregunta què li recomanes a l’hora de triar un bon 
llibre infantil, què li diries?

C.L. A mi m’agraden –i han funcionat també per a la meva filla (que ara 
té deu anys)– els llibres que tenen un punt de por, que són inquietants. 
Les il·lustracions m’agraden inquietants, que provoquin alguna emoció, 
no només admiració per si estan ben fetes o mal fetes. M’agrada que la 
il·lustració et provoqui les ganes de llegir el text que l’acompanya… per què 
hi ha aquella ombra? Per això jo faig servir les il·lustracions inquietants, 
que provoquin misteris o, si el text no ho permet, que siguin dibuixos que 
tinguin sentit de l’humor, que facin riure. Allò que és quotidià funciona si 
hi afegim un cert misteri o bé una bona dosi de sentit de l’humor.

Com definiries un bon il·lustrador infantil?

C.L. Algú que transmet alguna emoció amb la seva obra. Actualment 
hi ha una moda d’il·lustració molt pictòrica, molt bonica. Sempre dic 
que em penjaria tots aquests dibuixos a les parets de casa meva, són 
dibuixos meravellosos…, però també penso que és un tipus de dibuix que 
no funciona per als nens. Els adults podem reconèixer-hi fins i tot cites 
d’algun pintor, amb un registre molt elevat i amb una gran tècnica, però 
no funcionen amb el públic infantil. Per a mi, un bon il·lustrador infantil 
ha d’establir una complicitat amb el lector i, com deia abans, ha de fer-
ho a través del sentit de l’humor o del misteri; ha de provocar alguna 
emoció. Una altra cosa molt important és que ha de ser molt descriptiu 
–que no vol dir ser molt realista. Es pot ser descriptiu i no ser realista. 
L’il·lustrador interpreta la realitat, com qualsevol artista; proposa una 
altra realitat. Jo proposo una realitat bastant semblant a la realitat, faig 
un dibuix molt descriptiu i molt figuratiu. Es pot ser molt descriptiu sense 
ser figuratiu, però no pot ser que, en un dibuix, un nen no identifiqui què 
està veient, si allò que mira és una làmpada o una capsa de galetes. Això 
a mi m’irrita molt. Tampoc s’ha d’admetre que un dibuix no digui res, 
que no provoqui cap emoció, que només descrigui allò que diu el text i 
prou. Pot ser correcte tècnicament, però, si no aporta res al text, ens el 
podríem estalviar. Cal transcendir el text, anar més enllà, explicar alguna 
cosa per sota, fer riure, provocar la curiositat, provocar alguna emoció… 

Penso que hi ha dibuixants tècnicament molt bons, però per a mi és un 
bon dibuixant aquell que és descriptiu i que transmet emocions. Trobo 
que hi ha dibuixants molt dolents, però suposo que cadascú en la seva 
disciplina detecta maldats que els altres no veuen
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Emilio Urberuaga

Emilio Urberuaga és un dibuixant molt reconegut a Espanya i 
internacionalment per la seva feina en el camp de la il·lustració infantil. 
Ha treballat en diversos àmbits de les arts plàstiques com la pintura, 
l’estampació i el gravat, tot i que ja fa més de vint-i-cinc anys que està 
bolcat en la il·lustració. 

El seu personatge més popular és Manolito Gafotas, creat per Elvira 
Lindo, però la seva obra és molt extensa i, a més a més de fer-ho en els 
llibres infantils, també col·labora en premsa i revistes, així com en la 
realització de cartells, cobertes de llibres, etc. Els seus llibres han estat 
traduïts a molts idiomes, i moltes institucions i museus de prestigi tenen 
obra d’aquest gran il·lustrador. A més a més, també escriu algunes de 
les històries que il·lustra. 

L’entrevista s’ha realitzat a partir de la col·lecció de l’Olívia (Ed. Cruïlla), 
en la qual torna a fer tàndem amb l’escriptora Elvira Lindo. L’Emilio és 
un autèntic creador de climes i situacions pròpies del món quotidià. 

L’Emilio va néixer i viu a Madrid.
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Emilio Urberuaga. L'Olivia està molt enfeinada, 1997
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Emilio Urberuaga. L'Olivia està molt enfeinada, 1997
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Emilio Urberuaga. L'Olivia està molt enfeinada, 1997

Veient les il·lustracions de l'Olívia fa la sensació que t'introdueixes 
a la casa de la protagonista, que ets part del seu món quotidià. 
Com ho aconsegueixes?

E.U. La fórmula és tan senzilla com que intento posar allò que conec. 
Generalment tot allò que poso en les il·lustracions o és meu, o és una 
cosa que conec o he interioritzat prou. Moltes vegades, evidentment, 
dibuixes coses que no coneixes. Mai no he tingut un avió, però m'he de 
fixar en un que hagi vist en un lloc, algun de concret. Plasmo aquells 
mons o que m'agraden o que conec.

Veiem en la personalitat de l'Olívia, doncs, comportaments de 
nens propers a tu?

E.U. Sí, sens dubte, de les meves filles. No me n’he oblidat, encara que 
ja tenen trenta anys i vint-i-quatre, però alguna cosa em queda al cap 
d'aquest comportament. A part d'això, tinc altres nens a prop. Quan vaig 
pel carrer em fixo molt en els nens, en el seu comportament, el que fan. 
Sóc observador.

Un famós il·lustrador anglès, Tony Ross, va dir que la veritable 
jungla d'un nen –en el sentit de l'aventura, de descobrir coses– és 
casa seva. Et diverteix comptar amb aquests elements tan vistos 
i comuns?

E.U. Hi estic absolutament d'acord. M'agrada allò que és sorprenent i 
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fantàstic, però sempre dins d'un àmbit quotidià. És a dir, no m'agrada la 
fantasia per la fantasia. Pots trobar en una casa elements misteriosos, 
meravellosos, cosa que els adults amb el pas dels anys perdem, encara 
que conservem la capacitat d'imaginar. Per exemple: vaig pel carrer i 
veig un home entrant en un portal. No puc deixar d'imaginar com és la 
vida d'aquest home automàticament. Segurament no es correspon amb 
la realitat, però m'ho imagino. És fantasia, però sempre dins del que és 
quotidià.

Associo molt més la tasca de l'il·lustrador no a la de director d'una 
pel·lícula, sinó a la del músic de la pel·lícula. Un músic, per a una 
pel·lícula, en definitiva ha d’"il·lustrar". S'ha de sotmetre a la pel·lícula. 
És imprescindible. Hi ha gent que és molt bona il·lustrant –que no és el 
meu cas evidentment (riures)–, però no aconsegueixen transmetre. No 
saben cenyir-se al que és la "pel·lícula".

En el cas de l'Olívia, els teus dibuixos són plens d'informació 
complementària al text. Et cenyeixes molt al relat o, al contrari, 
aportes moltes dades extra?

E.U. Intento no passar-me. Hi ha una cosa que tinc molt clara: a qui t'has 
de dirigir és al nen. El que no pots fer en el primer missatge de la il·lustració 
és fer picades d'ull, per exemple, a Passolini, perquè un nen ni sap qui és 
Passolini, ni l’hi interessarà en tota la vida. Però, una vegada introduïda 
la clau evident del dibuix, és a dir, allò que el text t'indica, evidentment, 
pots posar una sèrie d'històries creuades, de missatges. M'és igual si el 
nen ho entén. Alguns ho entenen i d'altres, no. Pot sortir un cartell de 
jazz o un quadre de Mondrian. Els nens no saben qui és Mondrian, però 
això potser els quedarà al cap, a la retina. D’aquí a vint o trenta anys 
dirà: "Això em sona." Crec que els il·lustradors, d'alguna manera, hem de 
ser copartícips de crear addictes o adeptes al món de l'art, i perdó per la 
petulància. La il·lustració és un primer pas i et pot portar a altres coses. 
Poso tots aquests detalls, primer perquè em diverteixo, m’ho passo bé. 
Segon, perquè sé que hi ha nens que els descobreixen. De vegades són 
detalls a una escala insignificant i els nens els veuen. Entre altres coses 
m'agrada introduir aquestes "històries paral·leles" perquè la vida és així.

Un nen entén qualsevol cosa que se li dibuixi?

E.U. No sé si entenen qualsevol cosa que se'ls dibuixa. El que si sé és 
que se'ls posa al cervell; la imatge se'ls posa al cervell. Intento que el 
primer missatge sigui diàfan. Fonamentalment, els il·lustradors fem una 
“tasca”, (entre cometes, perquè no m'agrada això) docent. Però abans, 
fonamentalment, hi ha la diversió. Que m’ho passi bé dibuixant. No 
renunciaré a posar una cosa que em diverteix perquè diguin "mira, no 
fiquis això perquè els nens no ho entenen". Un vegada que he acomplert 
amb la meva part del compromís, que és d'explicar-li al nen l'escena 
mitjançant imatges, a partir d'aquell moment, poso el que em dóna la 
gana.
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Què defineix un bon il·lustrador infantil?

E.U. Si ho sabés, seria el primer a apuntar-me el punt. M'agrada allò 
que tingui empremta, és a dir, allò on es veu la mà del que ho fa. No 
m'agraden gaire els llibres que es fan en pantalla (ordinador), perquè 
maten la pulsió de la mà. Que sigui alguna cosa que m'atrapi de tal 
manera que sé que ho veuré moltes vegades. Que es vegi que el que ho 
ha fet té un món propi i que aquest món se m'apropi. Hi ha gent que té 
un món propi, en el qual no puc entrar perquè no m'agrada. Ho valoro en 
relació amb la capacitat de crear un món propi, però això no vol dir que a 
mi m'agradi. Aprecio que la persona que crea aquest món cregui en allò 
que fa, que formi part de si.
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Annex 2

Imatges de les activitats 
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Roland Topor. Les aventures de Pinotxo, 1972
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Emanuele Luzzati. Les aventures de Pinotxo, 1996
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Lorenzo Mattotti. Les aventures de Pinoxo, 2001
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Walt Disney. White rabbit. 
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Raplh Steadman. White rabbit. 
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John Tenniel. White rabbit. 
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Tim Burton. White rabbit. 
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Gustave Doré. Quixot
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Antonio Mingote. Quixot
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Pablo Picasso. Quixot



131

Salvador Dalí. Quixot
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Kveta Pakovska. Sense títol
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Norman Junge. Ottos mops. Text d'Ernst Jandl, 2001
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Robert Wine. El gabinet del Dr. Caligari, 1920
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F. J. Tripp. En Jim Botó i en Lluc el maquinista. Text de Michael Ende, 1983
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F. J. Tripp. En Jim Botó i en Lluc el maquinista. Text de Michael Ende, 1983
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Pantocrator. Romànic
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Miquel Àngel. Judici final, 1541.
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