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Entrevista
Quan vas decidir començar en el món de la illustració infantil?
A la universitat, estudiant disseny gràfic em vaig adonar que a mi
m’agradava dibuixar i no hi havia cap assignatura d’illustració, vaig
buscar pel meu compte alguna titulació que pogués cursar i vaig
trobar un postgrau d’Illustració en el que mostrava un ampli ventall
de disciplines i vaig decidir enfocar-me en el sector infantil perquè
m’hi sentia més identificada i em divertia més.
Quan fa que t’hi dediques?
Sempre he dibuixat i sempre he estat fent projectes d’illustració i
disseny gràfic, però professionalment en el món del disseny fa uns
14 anys i enfocant-me més en illustració uns 2 anys.
És molt complicat fer-se un lloc en l’àmbit de la illustració infantil
actualment?
Crec que sí. Som molts i n’hi ha de molt bons! Crec que, com a tot
arreu, va bé conèixer gent i diferents sectors. És un treball de
formiga que t’has d’esforçar i moure’t perquè la gent et vagi

coneixent i ampliar vincles i contactes i ser insistent per donar-te a
conèixer i que et facin cas.

I arribar a publicar contes?
I tant! Jo de moment encara no n’he publicat cap. Tinc un parell de
projectes per ensenyar però no he tingut temps de moure’ls.

De quin projecte et sents més orgullosa?
Vaig fer un mural per una tenda de xuixaries al poble. Tenia total
llibertat per fer el què volgués i em vaig divertir molt fent-lo. Cada
projecte és especial per mi, potser perquè d’illustració, de moment,
en tinc pocs, però de cada un et puc dir el perquè és especial.
Quins són els passos que segueixes per arribar a fer una
illustració definitiva?
Primer faig molt esbossos a llapis fins a trobar l’expressió o escena
definitiva i llavors el poleixo. Depenent del projecte, el tracto a
ordinador directament o el faig amb tècniques pictòriques
tradicionals i llavors faig algun ajust en photoshop.
Amb quines tècniques prefereixes treballar?
M’agrada molt la pintura acrílica, però sovint no tens el temps per
treballar-la i actualment prefereixo els llapis de colors o les
aquarelles. Treballar amb l’ordinador també m’agrada molt perquè
et permet molts recursos i immediatesa.
Com definiries el teu estil?
És un estil naïf, colorista i desenfadat. M’agrada molt utilitzar colors
saturats i aportar una mica d’humor.

Quins són els propers projectes previstos –si es poden explicar,
clar!-?
Estic treballant en un àlbum infantil que em fa moltíssima illusió i
en un projecte per cd.

Bateria de preguntes ràpides
El teu illustrador/a preferit/da és?
Rebeca Luciani i Marta Altés
Si poguessis illustrar un conte clàssic o popular quin triaries?
Hansel i Gretel
Si poguessis convertir-te en un personatge de conte quin series?
El Mowgli d’El llibre de la selva.
Parla’ns de la teva experiència com a usuària de biblioteca pública.
De petita hi havia anat força a fer treballs d’escola. Ara, per temps
no hi puc anar massa, però és un lloc on hi puc trobar silenci i
tranquillitat per agafar idees o tirar endavant els projectes que tinc
entre mans si la inspiració em falla.
I per acabar...
Illustrar la meva versió particular del Bibliol ha estat... molt
divertit.
Com acabaries la frase: illustrar un conte és... endinsar-te en un
món màgic on pots fer que tot pugui passar.
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Sóc d’Esparreguera, un poble prop de Barcelona, als peus de la muntanya
de Montserrat. Vaig estudiar disseny gràfic a l’escola Elisava i després un
postgrau d’illustració creativa i un altre d’illustració infantil. Tots dos a
l’escola Eina.

Sempre he compaginat els estudis amb diferents projectes professionals
tant de disseny gràfic com d’illustració i entenc aquestes dues últimes
disciplines com una sola, que van de la mà l’una amb l’altra .
Puntualment he treballat pel sector editorial i publicitari, però sobretot per
encàrrecs personals.
Actualitzo el meu portfoli al web www.immamestre.com on també
comparteixo el meu dia a dia creatiu a través del blog i una secció on trec
importància a les meves neures illustrant-les en forma de còmic amb el
nom “Del país dels coixos”. A més a més, les meves illustracions també
es poden comprar a la shop online.
Exposicions:
– 2014. Exposició individual What does the fox say. Restaurant Cal Sant,
Esparreguera (Barcelona).
– 2006. Exposició collectiva Obsessions. La Casa Gran, Gavà (Barcelona).
Títols publicats:
– Illustració de portada del llibre: He suspès una mica, d’Antònia Montes,
2012.
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