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Entrevista
Quan vas decidir començar en el món de la il_lustració
infantil?
Sempre he dibuixat. Vaig decidir començar, de manera professional,
quan em vaig matricular en aquesta especialitat a l'escola "Llotja" de
Barcelona.
Quan fa que t’hi dediques?
Fa uns vint anys, tot i que els primers anys compaginava els
encàrrecs com il·lustradora amb la col·laboració en tallers
d'escenografia.
És molt complicat fer-se un lloc en l’àmbit de la il_lustració
infantil actualment?
Crec que com en altres àmbits professionals, cada vegada és més
dificil, amb el temps augmenta el nombre d'il·lustradors.
I arribar a publicar contes?
No sempre és fàcil.

De quin projecte et sents més orgullosa?
Em fa molta il.lusió haver pogut il.lustrar l'últim premi Barcanova
d'en Jaume Cela, El meu pare és una pissarra.
Quins són els passos que segueixes per arribar a fer una
il_lustració definitiva?
Primer llegeixo el text, i el vaig rellegint mentre començo a dibuixar i
esbossar els personatges. Un cop decidits, faig una mena de vinyetes
amb la distribució de les pàgines per fer les il·lustracions definitives.
Amb quines tècniques prefereixes treballar?
M'agrada dibuixar amb llapis normal.
Acostumo a fer el color final amb ordinador, de vegades, afegint
textures o fons fets amb aquarel·la. Normalment les editorials
prefereixen rebre les il·lustracions en format digital.
Com definiries el teu estil?
Crec que l'estil l'anem canviant amb el temps. Intento aprendre, ferho millor. Aconseguir dibuixos més expressius, amb moviment, que
aportin quelcom al text sense trair-lo. No se si ho aconsegueixo.

Bateria de preguntes ràpides
El teu il_lustrador/a preferit/da és?
Els que em van fer entrar en la professió: Cesc, Mercè Llimona, Asun
Balzola
Si poguessis il_lustrar un conte clàssic o popular quin triaries?
Sopa de pedres.
Si poguessis convertir-te en un personatge de conte quin
series?
Mary Poppins.

Parla’ns de la teva experiència com a usuària de biblioteca
pública.
Tenir una biblioteca a prop és un regal, les utilitzo tant per feina com
per plaer. Sempre que tinc ocasió passo una bona estona triant un
llibre o gaudint de les activitats que s'hi fan.
I per acabar...
Il_lustrar la meva versió particular del Bibliol ha estat...
Un plaer.
Com acabaries la frase: il_lustrar un conte és...
Anar obrint finestres enmig de les paraules.

