
IL·LUSTRACIÓ I LECTURA 
 



01 
LLIBRES PER A INFANTS I JOVES 



01 TIPOLOGIA DELS LLIBRES INFANTILS 

IMATGIARIS 

ABECEDARIS 

NUMERARIS 

SIL·LABARIS 

POEMARIS i COMPTINES 

Dick BRUNA Noemí VILLAMUZA Hellen STOLL WALSH Xavier NOGUÉS Pablo NÚÑEZ 

01.01 Llibres d’iniciació lectora amb imatges: 



 01 TIPOLOGIA DELS LLIBRES INFANTILS 

 

01.02 Llibres on el text assumeix el rol narratiu: 

OBRES LITERÀRIES / Prosa, Poesia, Teatre  

ADAPTACIONS DE LA TRADICIÓ ORAL / Llegendes, rondalles, cançoners 

ADAPTACIONS NO TRADICIONALS 

OBRES INFORMATIVES (Manuals, divulgació) 

Anònim Mercè LLIMONA Errol LE CAIN Ralph G KRETSCHMANN 



01 TIPOLOGIA DELS LLIBRES INFANTILS 

 

01.03 Llibres on s’alterna el predomini del text i la imatge: 

LLIBRES DE TEXT 

GUIES DE CAMP I SIMILARS 

DOCUMENTALS 

ENCICLOPÈDIES 

Maria ESPLUGA 



01 TIPOLOGIA DELS LLIBRES INFANTILS 

 

01.04 Llibres on la imatge assumeix el rol narratiu: 

CÒMIC 

LLIBRE-JOC i POP-UP 

LLIBRES D’ART 

ÀLBUM  

Daniel TORRES Kveta PAKOVSKA Mandana SADAT 



01 TIPOLOGIA DELS LLIBRES INFANTILS: ÀLBUM 

LLIBRE IL·LUSTRAT: inclou imatges dins les seves pàgines 
      (ornamentals o significatives) 

ÀLBUM: las imatges son imprescindibles per a la transmissió del missatge 

J.F. TRIPP Mandana SADAT Tom SCHAMP 
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L’emissor 



Us invito a aplaudir  l’il·lustrador/a  
assumint el rol de “metteur en scéne” o director teatral,  
perquè ell fa el càsting dels personatges,  
s’encarrega de la il·luminació I el vestuari,  
congela les mímiques,  
té cura de les expressions,  
ubica els personatges en el temps i en l’espai,  
decideix l’atrezzo de l’escenari,  
n’imposa el ritme narratiu,  
prepara els efectes especials, etc.,  
posant en peu I dirigint una obra,  
que converteix al lector/a en espectador privilegiat.  
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Fer el càsting dels personatges 

Roc Riera Rojas 

Rocío Martínez 

Sebastià Serra 



La il·luminació:  
interior/exterior; nocturna/diürna; ombrejada/ plana...etc. 

Ulises Wensell 

Elena Ordiazola Asun Balzola 



Vestuari, maquillatge, caracterització... 

Maurice Sendak (1963)  Joan Ferrandiz (1963)  Cesc (1963) 



Congelar el gest, la mímica... 
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Expressió de les emocions 
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Ubicar temps 
(època, estació, clima...) 

Jill Barklem Carme Solé Vendrell Frederic Clement 



Ubicar espais (concrets o possibles) 

Arcadio Lobato  Jorge Sáez Castán  Max 



L’atrezzo... 

Emilio Uberuaga 

Roberto Innocenti 

Cristina Losantos 



Imposar ritme narratiu i dirigir la mirada 
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Eric Carle / Legrand / Montard / Joelle Jolivet 

Efectes 
especials 



Efectes especials 

Katsumi Komagata. Blue to blue. Tokio, 1994 



03 
Vies de comunicació 



OBJECTIVITAT 
via documental 

SUBJECTIVITAT 
via introspectiva 

SENYAL 
via senyalètica 

SÍMBOL 
via recerca 
semàntica 

RACIONALITATvia 
empatia enginyosa 

EMOTIVITAT 
via empatia afectiva 



OBJECTIVITAT 
via documental 

SUBJECTIVITAT 
via introspectiva 



Jordi Vila (2006)  
Catalonia (Spain) 

Iela Mari (1960)  
Italy  

Wolf Erlbruch (2003) 
Germany 

A un extrem de l’eix que ens portaria de la màxima  

OBJECTIVITAT a la màxima SUBJECTIVITAT  

hi trobariem aquelles il·lustracions que anomenem “documentals”  

o de “no ficció”, amb diferents graus d’intensitat objectiva. 

OBJECTIVITAT / SUBJECTIVITAT 

Via documental - - - -  Via introspectiva 



 …i amb una llarga història rere seu. 

Jokin Mitxelenca (1999)  
 Spain 

Vlasta Matousovà (2001) 
Czech Republic 

OBJECTIVITAT / SUBJECTIVITAT 



L’il·lustrador  
intenta mostrar  
les coses tal  
com les veu. 

 

Per a que  

el lector  
les conegui  
i aprengui. 

Jörg Müller (2002)  
Germany 

Roberto Innocenti  (1983) 
Italy 

OBJECTIVITAT / SUBJECTIVITAT 



 

Gradualment,  
aquest tipus d’il·lustració està 
essent substituït  
per la FOTOGRAFIA,  
que a vegades pot induir  
a errors de percepció. 

OBJECTIVITAT / SUBJECTIVITAT 



No obstant, aquesta  
tècnica il·lustrativa,  
sovint hiperrealista,  
és precisament la més utilitzada 
en el gènere  
més fantàstic de tots:  
el “FANTASY” 
 

Nicole Claveloux (1977) 
France 

OBJECTIVITAT / SUBJECTIVITAT 



Martin Jarrie (2003) 
France 

Leo Lionni (1956)  
EEUU 

A l’altre extrem d’aquest eix,  
hi trobem aquella il·lustració que 
podem anomenar essencialment 
poètica, artística.  

 

OBJECTIVITAT / SUBJECTIVITAT 

Les avanguardes del segle XX van contribuir  
a facilitar l’exploració personal dels artistes  
que es comuniquen amb el lector  
per aquest camí.  



OBJECTIVITAT / SUBJECTIVITAT 

Binette Schoeder (1966)  
Germany 

En aquest camp,  
l’il·lustrador no intenta mostrar com són 
les coses per fora,  
sinó com les veu introspectivament,  
dins d’ell mateix, i així és  
com intenta mostrar-nos-les. 



Així és com sorgeixen unes imatges úniques, 
excepcionals, inimitables… 

…que no sempre troben receptivitat  
per part del públic jove. 

 

OBJECTIVITAT / SUBJECTIVITAT 

Ralph Steadman (1985)  
United Kingdom 

Kveta Pakovskà (1993)  
Czech Republik 

Xosé Cobas (2004)  
Spain 



SENYAL 
via senyalètica 

SÍMBOL 
via recerca 
semàntica 



SENYAL / SÍMBOL 

Un altre eix ens duria des del simple signe 
icònic o “il·lustració funcional”…  

 

…fins a l’exploració de les possibilitats 
narratives dels elements del llenguatge 
visual, una tasca feixuga que podríem 
anomenar “il·lustració de l’experiència 
semiològica” 

 

Signe  - - - - - - - - - - - - - - -  Semiologia 



Alain Crozon (2001)  
France 

Àngels Jutglar (2004)  
Catalonia 

Peter Allen (2003)  
U.K. 

SENYAL / SÍMBOL 

La primera és molt 
abundant i popular i,  
en general, poc apreciada 
pels experts. 



 Arnal Ballester (1998)  
Catalonia (Spain)  

Warja Lavater (1974)  
Switzerland 

Norton Juster (1963)  
EE UU 

La segona no és gens usual, 
gens fàcil, i els pocs treballs que 
en resulten són molt apreciats 
pels especialistes.  
 

SENYAL / SÍMBOL 



RACIONALITATvia 
empatia enginyosa 

EMOTIVITAT 
via empatia afectiva 



Noemí Villamuza (2000)  
Spain 

EMOTIVITAT / RACIONALITAT 

El tercer eix és el més usual 
i acceptat dins l’edició 
infantil actual. 

Via Empatia emocional - - - -  Via Empatia enginyosa 



EMOTIVITAT / RACIONALITAT 

Carme Solé (2001)  
Catalonia (Spain) 

Ron Brooks  
(1997) Australia 

André Dahan (1987)  
France 

A un dels seus extrems hi trobem aquelles 
il·lustracions que apel·len l’empatia 
emotiva dels joves lectors.  
Són tendres i amables. 



EMOTIVITAT / RACIONALITAT 

A l’altre extrem hi trobem aquelles 
il·lustracions que apel·len l’empatia 
enginyosa del lector. 
Són divertides i trapelles. 

Helme Heine (1983)  
Germany 

Quentin Blake (1997)  
United Kingdom 

Mario Mariotti (1989)  
Italy 



Naturalment, les sis vies  
que hem mostrat  
apareixen  imbricades  
les unes amb les altres. 
 

Moltes il·lustracions mostren 
combinatòries entre dos o tres 
d’aquests camins comunicatius i 
seria utòpic pensar que  
es poden donar en estat pur. 

Ipposai Yoshifuji (1847?)  
Japan 



Si observem més atentament  
veurem que tres d’aquestes sis vies il·lustratives  
enriqueixen la intel·ligència emocional,  
i altres tres enriqueixen la intel·ligència racional. 



04 
El lector/ receptor 

 



A) EL PAPER DE L’IL·LUSTRADOR: Analitzar allò que diu el text i allò que no diu 

El text explica allò que  
la il·lustració no mostra 

La il·lustració mostra  
allò que el text no diu 

«Pomelo viu sota una flor de dent de lleó» 

La il.lustració mostra  
allò que diu el text 

–nom de l’elefant 
–nom de la flor 
–viu sota la flor (present, ara) 

–hi ha una flor de dent de lleó 
–està sota la flor 

–com és la flor 
–com és Pomelo (elefantó rosa amb 
trompa llarguíssima…)  

–està capficat, preocupat… 



 EL PAPER DE L ‘IL·LUSTRADOR: Il.lustrar el text 

«Pomelo, el petit elefant de color 
rosa i de llarguíssima trompa que 
viu sota una flor de dent de lleó –
aquelles flors que quan les bufes es 
desfan, sembla preocupat» 

CONCRECIÓ 

ECONOMIA DE PARAULES 

INFORMACIÓ 

SENTIMIENTS 

«Pomelo viu sota una flor de dent de lleó» 



A) EL PAPEL DEL ILUSTRADOR: Ilustrar el texto 

Redundante 

Complementario 

Contradictorio 

Éric HÉLIOT 



A) EL PAPEL DEL ILUSTRADOR: Ilustrar el texto 

Redundante 

Complementario 

Contradictorio 

Éric HÉLIOT 



A) EL PAPEL DEL ILUSTRADOR: Ilustrar el texto 

Redundante 

Complementario 

Contradictorio 

Éric HÉLIOT 



Vincent Jouve (2005) diu que la comprensió d’un text literari  
(I jo afegiria molt intencionadament que també la comprensió d’una 
imatge o il·lustració)  
segueix quatre efectes retòrics que són : 

Analogia:  

Quan la relació entre el 
significat i el significant (o 
entre allò que jo he viscut I 
allò que algú altre expressa) 
assoleix un alt grau de 
similitud.  Kasimir MALEVICH 



• Apropiació:  

 

 
Quan es poden establir relacions de 

similitud entre allò que es percep com 
a insòlit i allò que és projectable per 
l’experiència.  
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• Astorament:  

 
Quan les diferències entre allò expressat pel text 

o la imatge són més grans que les similituds  

   (I això estimula la nostra curiositat). 

Kveta Pakovskà 



• Refutació:  

 

 
Quan la nostra experiència 

refusa acceptar la 
proposta expressada per 
l’altre. 

Warja Lavater 



Pràctiques i propostes 



«(…) li va fer un vestit de paper florejat, 
un parell de sabates amb l’escorça d’un arbre 
i una gorra de molla de pa». 

Caracterització de personatges ¿Cómo va vestit Pinotxo? 



Attilo MUSSINO C. CHIOSTRI NADAL NADAL R. INNOCENTI Walt DISNEY 

Lluis FILELLA Susanna CAMPILLO Marcelo ELIZALDE HEIDELBACH Lassen GHIUSELEV 



La Ventafocs 
Charles Perrault 

Aviat li va manar les pitjors feines de la casa: 
era qui rentava els plats i fregava l’escala, qui 
treia la pols de l’habitació de la senyora, i de 
les senyoretes, les seves filles.  
Aquestes dormien en unes cambres luxoses, 
amb llits de l’última moda, i uns miralls on es 
podien contemplar de cap a peus; i ella ho 
suportava tot amb paciència, i no gosava 
queixar-se. 
 
Trad. Albert Jané. 



L’Illa del Tresor 
Robert L. Stevenson 

John Silver el Llarg. 
La cama esquerra la tenia amputada ran de 
cuixa. I repenjava el braç esquerra en una crossa 
que manejava amb la més increïble destresa; 
saltava, gràcies a ella, amb l’agilitat d’un moixó. 
Era alt i robust, i el seu rostre, tan gran com un 
pernil, afaitat i pàl·lid, però molt intel·ligent i 
rialler. No podia dubtar-se que estava de molt 
bon humor, car xiulava alegrement mentre 
passava entre les taules, fent broma o colpejant 
l’espatlla dels seus clients més íntims 
 
 
Trad. Josep Vallverdú. 



Éric HÉLIOT 

Gest i mímica 

1 2 3 4 

5 6 7 8 


