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Una iniciativa destinada a dar visibilidad  
y relevancia social al género álbum con propuestas 
que queremos desarrollar juntamente con libreros,  
bibliotecas y escuelas.

Porque pensamos que el álbum es imprescindible  
para construir una sociedad con espíritu libre  
y literario.

àlbum Barcelona



Quiénes somos

abuenpaso



Porque cualquier persona, a cualquier edad, necesita del arte, de la belleza, 
para habitar el mundo. 

Porque compartir lecturas en familia o con amigos es quererse, nos une; 
sin menoscabo del placer de leer un álbum ilustrado en soledad. 

Porque cuando relacionamos texto e imagen, desciframos un código perfecto, 
aprendemos a pensar, a dar significado, a emocionarnos. 

Porque un álbum ilustrado cuesta mucho menos que un pastel de cumpleaños, 
menos que la botella de cava con la que despedimos el año y, sin embargo, sirve para toda la vida.

Porque a través de una reconstrucción narrativa las personas llegamos a comprender 
tanto lo que pasa en el mundo como nuestra propia existencia. 

Porque al pasar una página para zambullirnos en la siguiente se despierta 
nuestra imaginación. Y al llegar al final, sentimos el deseo de gritar: «¡Quiero más!»

Porque a través de las historias ilustradas nos reconocemos en cuanto personas,
 protagonistas de historias, y descubrimos que no estamos solos. 

Porque si un adulto no entiende lo que pasa en las págines de un álbum, se lo explicará el niño. 

Porque si has olvidado un álbum ilustrado en el fondo de un cajón, el día que por casualidad 
vuelve a tus manos, te alegrará como el mejor de los regalos.

Porque hay que pararse para contemplar el mundo, para reconocer las pistas y los detalles 
que esconden las imágenes. Un álbum ilustrado detiene el tiempo, te invita a ser reflexivo.

Porque la lectura de álbumes ilustrados enriquece la sensibilidad artística, 
desarrolla el espíritu crítico, y te hace libre.  
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MANIFIESTO
del ÁLBUM 
ILUSTRADO

11 razones para el álbum ilustrado.
11 razones porque un decálogo no es suficiente: 
llegados a diez, hay que volver a empezar.



•	7	días	
•	20	bibliotecas
•	30	librerías
•	40	ilustradores,	autores	y	talleristas	
•	hasta	100	actividades	sobre	álbum:
 talleres, encuentros, seminarios,  
 cuentacuentos, presentaciones... 
  
	 Gran	éxito	de	público:	más	de	3.000	personas.

Semana del Álbum



Difusión

BA
RC

EL
ON

A ·
 D
EL
 6

 A
L 
12
 D

E 
NO

VE
MB

RE

AS
SO

CI
AC

IÓ
 À

LB
UM

 B
AR

CE
LO

NA

SE
TM

AN
A 
DE

 L
’ÀL

BU
M

Patrocinen: Novoprint i Antalis
Il.lustració: Joan Negrescolor ...

Paper Cocoon 100 % reciclat d’Antalis
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PROGRAMACIÓ

LA
SETMANA 

DE L’ÀLBUM
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Semana del Álbum



Dos días dedicados a proporcionar a educadores  
y profesionales, las	herramientas	y	recursos	de	uso	
del	álbum	en	la	escuela para la promoción  
de la lectura y la creación de nuevos lectores.

las conferencias estuvieron a cargo de reconocidos  
especialistas.

Asistieron	75	profesionales.

 El Álbum en el Aula



El Álbum en el Aula



La	Nit	del	Álbum fue una gran fiesta en la que  
coincidieron todos los actores del sector: libreros,  
periodistas, críticos, autores, ilustradores, editores,  
distribuidores.

¡Más	de	350	personas,	celebrando	el	libro	álbum!

 La Noche del Álbum
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La Noche del Álbum



•	Quinta Forca (Quinto Pino, fuera de Barcelona):   
  Fe Fernández de la librería l’espolsada.

•	Pixapins (Dominguero, Barcelona):  
  Oblit Baseira de la librería casa anita.

•	 lletraferit (letraheridos, crítica):  
  Susana Peix, bibliotecaria, periodista y autora.

•	comptafils (cuentahilos, bibliotecarios):  
  Marta Roig de Bit Botó, Bibl. Infantiles i Juveniles.

•	 llepafils (Tiquismiquis, instituciones):  
  Marga Mateu, de clIJcaT.

 Premios ADIT (a la difusión del álbum)



la Semana se clausuró con la actividad “El	Arte		
desarma	tu	cabeza”, creación de Pequeño	Editor,
con la participación de 24 reconocidos ilustradores.

Semana del Álbum



Semana del Álbum · el arte desarma tu cabeza



Semana del Álbum · el arte desarma tu cabeza



excepcional repercusión en medio de una situación 
política difícil que monopolizaba todos los medios:

 •  radios: ràdio 4 (rne), catalunya ràdio
 •  TV: Telenoticias TV3, InfoK Super3
 •  Prensa: la Vanguardia, aBc, ara, Diario de Ibiza  
 •  Medios digitales: el culturista, núvol, cultura 21
 •  Mención particular del especial de 20	páginas  
    que nos dedicó el suplemento criatures ara

Hemos	logrado	30	referencias	en	los	medios.

 Repercusión mediática



Medios - TN TV3



Medios - TN TV3 - INFOK SUPER3



Medios digitales



Medios - LA VANGUARDIA



Medios - ARA CRIATURES

Portada 
ÀLBUMS 
IL·LUSTRATS. 
AMOR A PRIMERA 
VISTA! 

Els àlbums il·lustrats 
són el primer 

contacte visual que la 
canalla acostuma a 

tenir amb els llibres. 
Un gest que suposa 
obrir la porta d’un 
viatge infinit a un 

món imaginari que 
es recorre a través del 
vincle que s’estableix 
entre àlbum i lector

04

aracriatures DISSABTE, 4 DE NOVEMBRE DEL 2017  

HISTÒRIES, 
LLETRES I DIBUIXOS

CHLOÉ LEGEAY

L’ÀLBUM IL·LUSTRAT ÉS EL PRIMER CONTACTE 
DE LA CANALLA AMB EL MÓN DELS LLIBRES 

 Edició especial Amb motiu de la primera edició  de la Setmana  de l’Àlbum 
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VE DE LA PÀGINA ANTERIOR   

➜ ➜ ➜ 

L’associació Àlbum Barcelona vol do-
nar visibilitat social al llibre il·lustrat 
i incentivar la lectura tant a les esco-
les com als instituts. Són dotze edito-
rials (A Buen Paso, Babulinka, BiraBi-
ro, Coco Books, Corimbo, Ekaré, El 
Cep i la Nansa, Flamboyant, Juven-
tud, Libros del Zorro Rojo, Takatuka 
i Thule) que, cadascuna des del seu ca-
tàleg i la seva pròpia identitat, com-
parteixen una visió de la infància, una 
missió editorial i el convenciment que 
aquest producte encara ha de fer un 
llarg recorregut. En conjunt, l’any 
passat van llançar al mercat 
més de 300 títols, amb pre-
sència no només al nostre 
país sinó també a tot Sud-
amèrica. Cal destacar que 
els seus originals han sigut 
traduïts a més de 30 llen-
gües i acumulen nombro-
ses distincions d’alt presti-
gi al sector.  

Són editorials que 
“aposten per noves veus 
d’escriptors i il·lustradors 
contemporanis que propo-
sen una visió personal i ac-
tual del món”, però també 
s’hi poden trobar les obres 
d’autors clàssics, explica 
Pablo Larraguibel, direc-
tor de l’editorial Ekaré i 
president de l’associació. 
Les dimensions d’aques-
tes editorials compliquen 

l’acció solitària de la promoció. Per ai-
xò “una de les raons de l’entitat és po-
der comunicar l’essència del llibre àl-
bum. Perquè aquest format és un ins-
trument per al goig de la literatura i el 
debat literari a l’aula, tant per als no 
lectors com per als primers lectors, els 
adolescents i, fins i tot, els adults”. En 
definitiva, Àlbum Barcelona vol rei-
vindicar aquesta mena de llibres per 
a tots els públics, perquè “un bon lli-
bre per a nens, necessàriament, ha de 
ser un bon llibre per a adults”, asse-
gura Larraguibel.✖

QUÈ ÉS ÀLBUM 
BARCELONA? 
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e
-
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fer plegats i gaudir d’aquest espai 
compartit amb els menuts”, tenint en 
compte que la lectura no és necessàri-
ament “un fet fàcil” però és, sens dub-
te, una de les millors maneres de des-
cobrir “el plaer de la lectura”.  

UN CAMÍ DE LLARG 
RECORREGUT 
Com dèiem, una de les motivacions 
d’Àlbum Barcelona és subratllar que 
d’àlbums il·lustrats n’hi ha per a tots 
els gustos i per a tots els públics, que 
“ha d’atrapar la mirada adulta, sense 
oblidar que el destinatari principal 
és el nen”. “I aquí convé recordar 
–apunta Larraguibel– que la lectura 
compartida ajuda a fer lectors, per-
què si és plàcida i enriquidora, que-
darà en la memòria de l’infant”. Això 
ho sap bé Fe Fernández, la llibrete-
ra de L’Espolsada, a les Franqueses 
del Vallès, que fa més de deu anys 
que cultiva una col·lecció extensíssi-
ma i d’alta qualitat d’àlbums il·lus-
trats per al seu públic infantil. “La li-
teratura entra pel vincle” i, amb 
aquest convenciment, convida les fa-
mílies a no oblidar-se dels àlbums 
il·lustrats i seguir acompanyant els 
seus fills en moments de lectura, 
“encara que la mecànica ja estigui 
adquirida”. Conscient que a través 
d’aquests àlbums “es formen els lec-
tors del futur”, opta per crear una bi-
blioteca pròpia de literatura infantil, 
amb una aposta forta pels àlbums 
“que aporten la part visual i plàstica 
que ajuden a educar la mirada”.  

Educar la mirada, descobrir la lec-
tura. Els àlbums tenen aquest poder. 
Un bon àlbum “permet el debat litera-
ri amb nens i joves o obrir el debat i 
parlar de temes d’actualitat, de polí-
tica, de sentiments... sense haver de 
tenir una gran capacitat lectora per 
gaudir-ne”, diu Larraguibel. Gaudir 
d’un conte una estona a casa, “sense 
que sigui una imposició per a ningú si-
nó un moment íntim de qualitat”, sug-
gereix Fernández, contribuirà a trans-
metre “la màgia de la literatura i del 
poder de les històries”. Hi coincideix 
Larraguibel: “Quan llegeixes amb un 
nen i mires el món a través dels seus 
ulls, quantes coses noves es veuen!”✖

GUIA D’ACTIVITATS  
DE LA PRIMERA SETMANA  
D’ÀLBUM BARCELONA 
Del 6 al 12 de novembre es progra-
maran un centenar d’activitats en 
llibreries, escoles i biblioteques, 
amb trobades entre autors i pú-
blic, tallers, xerrades i activitats 
lúdiques, destinades tant a nens 
com a joves i adults. L’objectiu és 
acostar el gènere i tancar el cercle 
entre creadors i lectors.  

Contacontes 
6 de novembre a les 17.30 h a La 
Petita (c. de Marià Aguiló, 115, 
Barcelona): Mercè Pelay i 
l’Associació Cultural Cal Llibre 
explicaran Això no és una selva, 
de l’editorial Flamboyant. Per a 
nens i nenes de 6 a 10 anys.  

Hi ha nombroses cites per 
seguir una tarda de contacontes.  

 
Clàssics universals 
8 de novembre a les 17.30 h a la 
Biblioteca Manuel Arranz (c. del 
Joncar, 35, Barcelona). Jana 
Errando acostarà els clàssics de 
la literatura infantil amb el 
clàssic de Romeu i Julieta i el 
taller amb Gargots amb 
literatura mini. Per als més 
petits, d’entre 3 i 5 anys.  

A la sessió L’àlbum com a eina 
de sensibilització, el dia 11 de 
novembre a les 19 h, a la llibreria 
A Peu de Pàgina (c. Major de 
Sarrià, 50, Barcelona), Pere 
Ginard i Estrella Borrego 
comentaran El vell al pont 
d’Ernest Hemingway, sobre la 
Guerra Civil i la tematització de 
conflictes contemporanis. 
Adreçat a més grans de 18 anys.  

Poesia il·lustrada 
11 de novembre a les 12 h a la 
llibreria Al·lots (c. del Consell de 
Cent, 266, Barcelona), Mercè Galí 
i Núria Albertí crearan imatges 
poètiques a partir d’Els meus 
primers Haikús i Bona nit, Lluna. 
Per a infants d’entre 7 i 10 anys.  

Fòrum l’Àlbum a l’Aula 
10 i 11 de novembre: jornades de 
formació, coorganitzades pel 
departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, adreçades a 
professionals de l’educació i del 
sector de la literatura infantil i 
juvenil. És una oportunitat per 
descobrir què pot aportar l’àlbum 
il·lustrat en l’educació de la 
sensibilitat artística i literària, així 
com el foment de la lectura. Al 
Pati Llimona (c. Regomir, 3, 
Barcelona). 

ANNA FORLATI

www.albumbarcelona.org 

Més informació 

aracriatures04 20171116

H
ELS BENEFICIS D’EXPLICAR 
UN CONTE ALS FILLS
Hi havia una vegada...  
 
Habitació. Intimitat. Llum tènue. La 
mare explica un conte i... apareixen 
bruixes, fades, serps, cases encantades! 
L’experiència d’explicar un conte és al-
tament gratificant per als nostres fills. 
Els submergeix en el món de la ficció i 
els desperta una curiositat insaciable. 
Malauradament, hi ha pares que quan 
els nens es fan grans substitueixen 
aquesta afició per altres activitats indi-
viduals com ara la televisió i la tablet. Er-
ror. Explicar un conte als nostres fills té 
uns beneficis que són incalculables. Le-
tícia Asenjo, psicòloga, terapeuta i di-
rectora tècnica d’EDAI, entitat multi-
disciplinària especialitzada en infància, 
adolescència i família, ho explica: “Es-
tà demostrat científicament que les his-
tòries de ficció ajuden els nens a enten-
dre que hi ha altres maneres de veure i 
viure el món. Potencien la comprensió 
de l’altre, l’empatia i la mentalització”.  

Més enllà de la imaginació i l’empa-
tia, la lectura potencia altres competèn-

cies. Obliga els nanos a estar atents i a 
respectar el silenci. “A més, millora la 
sintaxi i el vocabulari, entrena la memò-
ria i estimula la imaginació i la creati-
vitat”. No és estrany, doncs, que alguns 
nens que viuen l’experiència d’escoltar 
un conte augmentin la competència 
verbal i la comprensió lectora.  

CREAR VINCLE  
Vivim en un món fragmentat i ple d’es-
tímuls. Per això és necessari trobar mo-
ments per dedicar en exclusiva als fills. 
“Llegir és una activitat de gaudi com-
partit i es pot convertir en un moment 
molt agradable en què pares i mares i 
fills estiguin físicament a prop i es diver-
teixin. A més, és important que es par-
li del que s’està llegint, preguntant als 
nens sobre la lectura i reflexionant ple-
gats al voltant del conte”. Quan ens pre-
guntem quina diferència hi ha entre la 
tele i les tablets, o el conte de bona nit, 
Letícia Asenjo ho té clar: “Crear rutines 

LAIA AGUILAR

a l’hora d’anar a dormir ajuda a la rela-
xació i un bon son i, a diferència de les 
pantalles, no generen llum que provoca 
l’efecte contrari: l’estimulació”.  

UN CONTE PER A CADA EDAT  
Arribats a aquest punt ens preguntem 
quins contes s’adeqüen més a l’edat dels 
nostres fills. ¿Hi ha un conte per a cada 
edat? “Quan són molt petits, els àlbums 
il·lustrats són molt adequats perquè ells 
mateixos podran passar les pàgines, 
amb imatges i colors que els cridin 
l’atenció. Però a partir d’aquí s’ha de res-
pectar el ritme de cada infant. És molt 
important que s’escullin els llibres te-
nint en compte els interessos i aficions 
dels infants, perquè és una manera de 
motivar-los i captar la seva atenció. 
Quan són més grans, cal no tenir preju-
dicis: els còmics i les revistes també són 
lectures fantàstiques perquè, a més de 
llegir, potencien el coneixement d’al-
tres formes d’expressió artística com 
ara la il·lustració i la fotografia”. 

Més enllà de la pràctica d’explicar un 
conte cada nit, és bo que incitem el fill 
a continuar llegint quan es fa més gran. 
Podem adequar les lectures als seus 
gustos i moment evolutiu. Perquè no 
oblidem que escoltar un conte –i més 
endavant llegir-lo– és una activitat 
apassionant. I aquest és l’últim i més 
important dels beneficis. Gaudir. Pas-
sar-s’ho bomba. Acabar un llibre i voler 

repetir-ho. Ja ho sabeu, 
pares i mares. Espe-
reu que arribi la nit. 
Intimitat. Llum tè-

nue. Obriu un 
conte i...✖

IL·LUSTRACIONS: CHLOÉ LEGEAY

Consells per crear un 
bon ambient lector

Aquests són els consells segons 
Letícia Asenjo, psicòloga i 
terapeuta, per crear un ambient 
òptim a l’hora d’explicar un 
conte.  
 

● Buscar un espai íntim on pare 
o mare i fill puguin sentir-se 
còmodes. És important que 
l’adult se situï prop del nen per 
poder-lo tocar i abraçar. 
 

● S’aconsella una llum tènue i 
groga que permeti observar les 
il·lustracions, i que impregni de 
certa màgia l’experiència del 
conte.  
 

● És important dotar d’elements 
interpretatius els diàlegs dels 
personatges. Sentir la mare fent 
veu de fada no és sentir la mare; 
és sentir la fada. 
 

● És important comentar amb el 
fill què els ha semblat el conte. 
Les opinions dels nens són 
ocurrents i interessants.  
 

● Per acabar, tanquem el conte i 
fem un petó de bona nit. El nen 
se submergeix en el son de la 
ficció... fins l’endemà!  

L’apunt
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digital, que són les tècniques 
que fa servir, i que alhora li per-
meten construir un àlbum dife-
rent, l’un rere l’altre. 

LLIBERTAT PER 
INTERPRETAR 
Per la seva banda, Liliana For-
tuny, autora de l’àlbum il·lustrat 
Tristània imperial (Babulinka 
Books), afirma a l’hora de dibui-
xar un text: “Necessito la llibertat 
per poder interpretar-lo i, així, por-
tar-lo al meu terreny, perquè text i di-
buix construeixin un llenguatge in-
destriable”. Per a Fortuny, una feina 
essencial és “aportar l’emoció dels 
personatges o suggerir-ne el to i el mo-
viment”. “També intento afegir-hi un 
toc d’humor, que pot anar des d’un de-
tall graciós o irònic o un detall que hi 
remarca l’emoció”. 

Seguint aquest fil, Rocio Bonilla 
afegeix que els seus dibuixos són ten-
dres i alhora aporten “molt d’hu-
mor”. “De petita llegia còmics, des-
prés vaig treballar en cinema d’ani-
mació, i penso que tot aquest bagat-
ge l’expresso perquè persegueixo 
l’humor i l’expressivitat”, diu Boni-

lla.  
A Vilafranca del Penedès, la 

il·lustradora Mercè Galí explica 
que el seu ritual de treball és llegir 

unes quantes vegades el text per “im-
plantar-lo” en el seu imaginari. El que 
pretén la Mercè és introduir-se dins 
les històries, tal com faria un actor 
quan aprèn el paper d’un personatge. 
“Resumint, visc allò que fan els meus 
personatges”, afirma l’autora, que aca-
ba de publicar a l’editorial El Cep i la 
Nansa Haikus i Bona nit, Lluna. 

Segons Mercè Galí, les imatges 
d’un àlbum il·lustrat t’han de fer pen-
sar en allò que diu el text però sense 
donar-ho tot “mastegat”. Al mateix 
temps, a la il·lustradora també li agra-
da “portar la imaginació més enllà del 
text per arrencar un somriure de 

Rocio Bonilla 
 

➜ Té més de trenta àlbums 
il·lustrats publicats. 
➜ Fa 7 anys que va decidir 
capgirar la seva vida 
professional per dedicar-se a 
dibuixar contes. Va deixar 
enrere el món de la publicitat. 
➜ El seu lema és sorprendre a 
cada pàgina dibuixada: “Tal 
com ens passa quan mirem una 
pel·lícula”.  
➜ És llicenciada en belles arts. 
➜ Té tres fills, que són els 
primers a comentar-li què 
opinen de la seva feina. “Prenc 
nota de les seves opinions, 
perquè busco sempre parlar i 
pensar com ho farien les 
criatures, i per això m’interessa 
el que em comenten”.

Mercè Galí  
(http://mercegali.com) 
➜ Va estudiar il·lustració a 
l’Escola Llotja de Barcelona. 
Després va fer belles arts a la 
Universitat de Barcelona, 
especialitat gravat, un altre 
llenguatge que li ha permès 
endinsar-se en el món creatiu 
del llibre d’artista. 
➜ El seu punt de partida va ser 
el llibre L’origen dels dits, un 
conte africà que va adaptar 
després d’haver-lo sentit recitar 
a l’animador infantil Rah-mon 
Roma. Posteriorment, una 
editorial l’hi va publicar després 
de la Fira de Bolonya del 1999.  
➜ Una fita personal va ser 
rebre l’encàrrec d’il·lustrar 
Poesies amb suc, una selecció 
de poemes de Miquel Desclot, 
publicat a La Galera, que li va 
obrir moltes portes, com 
començar a col·laborar a Cavall 
Fort. 
➜ Algun títol més publicat a 
l’editorial Flamboyant és 
Pensaments, amb textos de 
Sofia Gil. 
➜ Els seus pròxims treballs són 
Bon dia, un text de Salvador 
Comelles editat per 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, i un llibre 
d’astrologia amb Lola Casas.

Liliana Fortuny 
 

➜ Prové professionalment de 
l’animació (en Flash, 3D…) i de 
l’audiovisual. 
➜ Va aprendre a animar i 
dibuixar en diferents estudis 
(BNC, Mariscal…) i en projectes 
d’altres professionals.  
➜ Abans d’arribar al món del 
llibre ja havia il·lustrat 
cobertes de discos, còmics i 
roba, i també havia fet 
videoclips per a grups com la 
Companyia Elèctrica Dharma i 
Raydibaum.  
➜ Va començar il·lustrant El 
soroll després de Kerouac, un 
llibre de recull de textos i 
poemes del seu pare, Josep 
Fortuny, i des de llavors ja no 
ha parat. 

complicitat al lector”. I, tot plegat, la 
Mercè ho fa amb pinzell, tinta i llapis. 
“M’interessa l’espontaneïtat del traç, 
però també m’agraden el collage, la 
fotografia, jugar amb l’atzar i buscar 
la màxima expressió en les coses més 
simples”. 

INFORMACIÓ I EMOCIÓ 
Per acabar, l’editora Mar González, 
de Babulinka Books, és del parer que 
una bona il·lustració narra i alhora fa 
emocionar. És a dir, els dibuixos 
“han d’anar més enllà del fet d’il·lus-
trar el contingut, perquè han de ge-
nerar nova informació i emoció”. Ai-
xí doncs, un dibuix “ha de sumar sig-
nificat, i consegüentment ha de per-
metre al lector una segona lectura”. 
A l’editorial Flamboyant, la directo-
ra editorial Patrícia Martín hi coin-
cideix, perquè “les il·lustracions han 
de complementar i ampliar el text”. 
Per això, “als dibuixos han de passar 
coses”, diu mentre assegura que li 
agraden les mirades entre els perso-
natges, la composició, el clima cro-
màtic. “Tampoc no cal que sigui una 
il·lustració molt plena o detallada, 
però sí que hi ha d’haver una volun-
tat narrativa al darrere”.✖
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kids  Textos:  

CRISTINA SERRET   
Il·lustracions:  
MARTA CAYUELA  

➜ La idea. Per fer un bon 
àlbum il·lustrat cal pensar 
molt. Imaginar una història i 
triar els personatges. De 
vegades la idea neix quan es 
troben l’autor i l’il·lustrador. 

 
➜ El text. L’escriptor 
escriu la història. En els 
àlbums il·lustrats, tria les 
frases que van a cada 
pàgina i les envia a 
l’il·lustrador perquè en faci 
els dibuixos. 

Els àlbums 
il·lustrats són 
uns llibres una 
mica especials. 
També ens 
expliquen 
històries, però 
els dibuixos i 
el text són 
igual 
d’importants: 
sense l’un no 
s’entendria 
l’altre. Avui us 
expliquem 
com es fan

➜ Les il·lustracions. 
L’il·lustrador és l’autor dels 
dibuixos. Hi ha il·lustradors 
que treballen sobre paper i 
després ho escanegen. Altres 
dibuixen amb l’ordinador, 
fent servir eines com el llapis 
digital.  

Els àlbums il·lustrats 
Vocabulary 

illustrated albums:  
àlbums il·lustrats 

hardback: tapa dura    

Què és un 
àlbum ‘pop-up’? 
És un tipus de llibre 
il·lustrat que amaga moltes 
sorpreses. A les seves 
pàgines hi ha finestretes, 
rodes, objectes que es 
despleguen o pestanyes 
que cal estirar. Molts 
llibres per a nens petits es 
fan amb aquesta tècnica. 

Superautors 
De vegades l’escriptor i 
l’il·lustrador són la mateixa 
persona. Quin talent! 

➜ A imprimir! Quan el 
llibre ja està muntat i 

revisat, l’arxiu s’envia a la 
impremta. Un cop els llibres 
estan impresos, es 
reparteixen a les llibreries. 

 
Did you 
know? 

 
Illustrated albums 

are usually hardback 
 

Grans amics 
Hi ha escriptors i 
il·lustradors que 
funcionen com un equip. 
S’avenen tant a l’hora de 
fer llibres que s’acaben 
convertint en 
inseparables, i acaben 
fent col·leccions senceres. 
Com un duo musical o 
una parella de tenis.   

➜ El disseny i la maquetació 
de les pàgines. El 
dissenyador agafa els textos i 
les il·lustracions i els posa a 
les pàgines. Ell decideix 
coses com el tipus de lletra o 
l’aspecte de la coberta.  

 
➜ La correcció. Un cop el 
llibre està muntat, un 
corrector se’l mira de dalt a 
baix i en corregeix les faltes i 
els errors que hi pugui haver, 
que també poden ser coses 
senzilles, com una coma que 
sobra o una paraula 
que l’ordinador ha 
tallat malament al 
final d’una línia. 
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la versió definitiva”. Suárez li anava 
ensenyant els dibuixos a l’autora, la 
qual aportava el seu punt de vista. 
“Hem parlat contínuament durant el 
procés, tot i que cadascuna ha respec-
tat molt el treball individual de l’al-
tra”, destaca Parera. Per la seva ban-
da, Suárez descriu el procés com “un 
diàleg enriquidor”. Per a ella, va ser 
“un cas especial en el qual text i imat-
ge van anar creixent al mateix temps 
i l’àlbum va ser el resultat d’un inter-
canvi d’idees i experiències”.  

INTERCANVI D’IDEES  
¿De quina manera l’il·lustrador té en 
compte les observacions de l’autor 
durant el procés? Tot i que cada cas 
és diferent i, tal com puntualitza Pa-
rera, “hi ha autors i il·lustradors que 
ni tan sols es coneixen i no parlen 
mai durant el procés”, per a Suárez 
“l’intercanvi d’idees i el diàleg és im-
portant, però mai pot ser una impo-
sició”. L’il·lustrador aporta amb les 
seves imatges un punt de vista que fa 
créixer l’obra i la complementa, “co-
sa que es veuria molt limitada si un 
dels dos vol acotar el resultat a la se-
va única idea”, un procediment que 
en el cas d’El meu avi i jo va aconse-

guir impressionar Parera. “Anar a 
l’estudi de l’Almudena i veure’n els 
esbossos era màgic. Els meus perso-
natges cobraven vida, era com redes-
cobrir-los”, recorda.  

DE LA PARAULA A LA IMATGE 
¿I com és el procediment a través del 
qual les paraules es transformen en 
imatge? Suárez ho explica: “Comen-
ço per una lectura del text en calma 
deixant-me sorprendre per la prime-
ra idea que em ve llegint les paraules 
per, després, llegir-ho diverses vega-
des de manera més reflexiva, amb lla-
pis, anotant altres idees”. Quan ja té 
visualitzat el personatge i decideix que 
en serà el protagonista, diu, comença 
la feina “de veritat”: “Deixar aquesta 
part més reflexiva i íntima i dibuixar-
lo diverses vegades fins que el faig 
meu”. A partir d’aquí, Suárez continua 
“afegint detalls, dibuixant altres per-
sonatges i situant-lo en un món creat 
per a ell”. I continua: “A l’àlbum, la se-
qüenciació de les imatges implica una 
elecció acurada de les escenes per do-
nar un equilibri a l’obra final”. 

Per aconseguir que les il·lustraci-
ons copsin l’esperit del text, per a Suá-
rez és clau “que l’il·lustrador no es li-
miti a representar al peu de la lletra el 
que narra el text”. Per a ella, si s’expli-
ca el mateix amb les paraules i les 
imatges “l’obra perd tot l’interès”: 
“Hem d’anar més enllà, enriquint la 
història i completant-la a través de la 
tècnica, l’ús dels colors i els detalls 
ocults, amb els quals pot explicar la 
història de manera gràfica i diferent”. 
Un procés que Parera i Suárez repeti-
ran en un nou conte que ha escrit la 
primera, protagonitzat per una prin-
cesa una mica rebel i tossuda.✖

C

Cultura 
ESCRIPTOR I 
IL·LUSTRADOR,  
UN BON TÀNDEM 

¿Com és el procés creatiu per mitjà 
del qual una història ja no només tro-
ba les paraules que la descriuen mi-
llor, sinó les imatges que la represen-
ten millor? Tots dos elements, text i 
imatge, s’han de complementar, tot 
aportant connexió, coherència i con-
tingut a una obra que, segons diver-
sos experts en educació, esdevé una 
eina educativa de primer nivell per al 
desenvolupament lector i emocional 
dels lectors novells. Un protagonis-
me a parts iguals que coneixen de 
prop la guionista, periodista i escrip-
tora de contes Núria Parera i la il·lus-
tradora Almudena Suárez, que van 
coincidir per primer cop fa dos anys, 
quan van treballar de bracet en el 
conte El meu avi i jo. 

“Nosaltres vam col·laborar des del 
primer dia, ja en la gènesi de la idea”, 
recorda Parera. Suárez va explicar-li 
el cas d’una mare que amagava pe-
tons a la bosseta de l’esmorzar del seu 
fill i va demanar a Parera que s’inven-
tés un conte a partir d’allò. “Jo acaba-
va de perdre el meu pare –prosse-
gueix l’escriptora– i de seguida ho 
vaig relacionar amb el tema de la pèr-
dua i el dol: em va semblar una mane-
ra molt gràfica d’explicar els lligams 
invisibles que creem amb la gent que 
estimem, i d’aquí va sorgir la histò-
ria de l’avi Simó i la seva neta, amb 
qui juga a amagar petons”.  

Un cop acabat el text, Suárez 
se’l va llegir i, en paraules de 
Parera, “va fer alguns sugge-
riments que van millorar-ne 

ESTHER ESCOLÁN

¿Com es coordinen 
entre si aquestes dues 

figures cabdals 
durant el procés de 
creació d’un àlbum 

il·lustrat? 

El cas de 
l’autoil·lustrador 
Fins aquí hem vist com es 
coordinen autor i il·lustrador en el 
procés creatiu d’un àlbum 
il·lustrat, però ¿com varia aquest 
procediment quan s’és alhora 
l’autor i l’il·lustrador de l’obra? “En 
aquest cas el plantejament inicial 
és diferent: és un mateix qui 
parteix de zero i ha de treballar 
conjuntament les dues parts de 
l’àlbum”, explica Albert Asensio, 
que ha autoil·lustrat títols com La 
tardor ja és aquí i El banc blau. 

“Els projectes propis que he 
realitzat s’han iniciat amb una 
idea, que a poc a poc s’ha anat 
transformant en text; a mesura 
que anava escrivint, anaven 
apareixent imatges al meu cap 
que anaven donant forma al 
projecte”, explica, reconeixent 
que sempre ha optat per donar 
preponderància a la part gràfica. 
“Sempre hi ha d’haver un diàleg 
entre imatges i text, i cal que 
aquest diàleg funcioni bé, ja 
siguin il·lustracions que recreïn, 
interpretin o acompanyin la 
història”, destaca. “Les imatges 
tenen un potencial expressiu molt 
gran i cal aprofitar-ho per 
arrodonir el projecte”, diu 
mentre reconeix que 
el principal 
hàndicap amb 
què s’enfronta 
l’autoil·lustrador 
no tenint a la vora 
un autor durant tot 
aquest procés és 
“haver de partir 
de zero i 
encarar-se tot 
sol a un 
projecte que 
fa respecte”. 
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Infància

mers mots i a establir una conversa 
en català llegint, mirant i analitzant 
un llibre d’aquestes peculiaritats; i, 
molts, tinguin l’edat que tinguin, ver-
balitzaran emocions, entre ells i amb 
el docent”. Per a totes dues, obrir un 
àlbum és com “desembolicar un re-
gal: la forma, la mida, les il·lustraci-
ons, la textura de les pàgines... ens 
xiuxiuegen detalls sobre el seu con-
tingut”, reflexionen. 

Les investigadores conclouen: “No-
més amb aquests exemples ja podem 
adonar-nos de com és d’imprescindi-
ble que en el fons de les biblioteques 
dels centres educatius hi tinguin cabu-
da els llibres il·lustrats i àlbums”. 

UN ELEMENT A REIVINDICAR 
Beatriz Sanjuán, experta en la promo-
ció de la lectura i la literatura infan-
til, fa més de 20 anys que realitza 
programes de formació lectora 
amb diversos organismes, tant 
públics com privats. Entre d’altres, 
ha impulsat Escalera de libros, uns 
tallers de lectura compartida per a 
nadons i les seves famílies. Tants 
anys de pràctica després, Sanjuán en-
cara es meravella cada vegada que un 
nadó i els seus pares descobreixen un 
àlbum il·lustrat. “De seguida veus que 
el petit llegeix –en l’ampli sentit de la 
paraula– i ressegueix la història amb 
tots els sentits: la vista, el tacte, l’oïda, 
perquè s’explica en veu alta (en pas-
sar les pàgines, si té relleus o pop-
ups...), l’olfacte per l’aroma de les pà-
gines i, fins i tot, el gust perquè aquell 
dibuix o paraula et remet a un gust”. 
Assegura que un àlbum és una experi-
ència molt vivencial, que entronca 
amb l’educació viva i activa i que és 
una oportunitat pedagògica enriqui-
dora, tant per als educadors com per 
a l’alumnat.  

Perquè els docents tinguin eines i 
recursos, l’equip de Tres Brujas han 
creat la guia Rutas de lectura, que es 
pot descarregar a rutasdelectura.com. 
“Teníem la necessitat de compartir les 

PALOMA A. USÓ

És un excel·lent 
recurs didàctic 

perquè en la seva 
lectura hi intervenen 

tots els sentits. A més, 
promou el diàleg, la 

trobada i el gust  
per l’art

L’àlbum il·lustrat és una eina educati-
va de primer ordre molt útil per treba-
llar a l’aula des d’edats primerenques 
–dels 0 als 3 anys– fins a secundària. 
En la seva lectura hi intervenen tots 
els sentits, promou el diàleg entre 
l’alumnat i el professorat, així com la 
trobada i el gust per l’art, entre d’altres 
valors a promoure. Així ho afirmen ex-
pertes en lectura i literatura infantil 
i juvenil (LIJ) com les integrants del 
col·lectiu Tres Brujas de Gijón, Beatriz 
Sanjuán, Lara Meana i Olalla H. Ranz. 
Les dues primeres tindran un paper 
destacat el 10 i 11 de novembre a les 
jornades adreçades a professionals de 
l’educació i del món de la LIJ que es fa-
ran al Pati Llimona de Barcelona, a la 
Setmana de l’Àlbum de Barcelona.  

No són les úniques que ho afirmen. 
De fet, Mònica Badia i Cecília Lladó 
van publicar el 2014 una guia per al 
professorat titulada Els àlbums i els 
llibres il·lustrats: una descoberta, di-
verses veus, promoguda per la secre-
taria de Polítiques Educatives del de-
partament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat. A la guia, les autores deta-
llen que els àlbums il·lustrats són 

recursos educatius “per 
les seves característi-
ques, com a resultat de 
la unió entre text i il·lus-
tració i per tot el poten-
cial que desenvolupen 
en l’àmbit pedagògic: fo-
ment i promoció de l’hà-
bit lector i adquisició de 
les competències bàsi-
ques”. Badia i Lladó asse-
guren que aquesta mena 
de llibres “es transfor-
men en petites joies per 

gaudir, expressar i comunicar a totes 
les edats”. “Si pensem en l’alumnat 
petit –argumenten–, hem de tenir en 
compte que per a molts d’ells mirar 
un àlbum il·lustrat serà tenir el pri-
mer contacte amb l’art; també és 
molt possible que alguns alumnes 
nouvinguts comencin a dir els pri-

L’ÀLBUM 
IL·LUSTRAT, L’EINA 
EDUCATIVA CLAU 
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