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1.Resum i Abstract

El treball consisteix en la realització d’un total de set il·lustracions que pretenen acom-
panyar i complementar un narració. És una mostra, un primer pas, d’un projecte amb el qual 
persegueixo construir tota una novel·la il·lustrada. L’argument de la història en sí també és 
una creació pròpia i original meva, al igual que les composicions pictòriques. Les obres finals 
tenen les dimensions aproximades d’un DinA3 i les he realitzat a l’ordinador amb tècnica 
digital. Les presento aquí, quan ho he considerat necessari, al costat de petits fragments de 
la novel·la.

Amb aquestes il·lustracions, pretenc buscar una riquesa visual capaç d’embolcallar l’es-
pectador en l’atmosfera de cada escena i introduir-lo en el món imaginari que li presento. 
Així com també, que pugui captar les sensacions que es deixen entreveure en els personatges 
que apareixen. Tenen cabuda en aquest treball temes com la importància de la naturalesa o 
les responsabilitats individuals. En base a múltiples referents, he aprofundit en aspectes tèc-
nics i formals com la composició i la gama cromàtica. També he desenvolupat tot un seguit 
de tècniques i procediments per a la resolució conseqüent dels acabats finals, amb l’objectiu 
d’interioritzar diversos coneixements i fer possible una major riquesa dels dibuixos. Desitjo 
que es gaudeixi de la contemplació de les il·lustracions, de la mateixa manera que jo he gaudit 
realitzant-les. 

This work is composed by seven illustrations that are meant to complement and be 
shown alongside a narrative text. It’s a sample -a first step- of a project that pursues to build 
an entire illustrated novel. The storyline itself is also an original creation written by myself, 
like the pictorial compositions. Made using digital techniques, the final works have a scale 
around an A3 and are shown -when necessary- beside small fragments of the novel. 

 
With these illustrations I seek a visual richness capable of involving the spectator in the 

atmosphere of each scene and put them into the imaginary world that is presented, as well as 
to make it easier for them to understand the feelings suggested by the characters that appear 
in the illustrations. Furthermore, themes like the importance of the nature and individual 
responsibilities also appear in them. Based on several references, I went into detail about 
technical and formal aspects like composition and colours. I also developed some techni-
ques and procedures for the consequent solution of the finishing touches, with the goal to 
internalize all the new knowledge I learnt and improve the visual richness of my drawings. I 
wish the spectators enjoy the contemplation of the illustrations at least as much as I enjoyed 
making them.
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2. Plantejament del projecte
     Primers traços

El treball que aquí exposo és una representació, una primera etapa, d’un projecte més extens i volumi-
nós que per qüestions de temps i d’adequació no es podia emmarcar en tota la seva amplitud dins del marc 
del Treball Final de Grau. Tot i això, està concebut i realitzat en consonància amb els objectius i les finalitats 
del TFG. De fet, aquests treball final del Grau de Belles Arts és el que ha donat el tret de sortida a aquest 
projecte que d’altra manera només vagaria pel pensament en forma d’idea. A més, m’ha donat la oportunitat 
de fer aquests primers passos sense anar a la deriva, acompanyada per una tutora personal com a guia. Per a 
mi, aquest treball ha representat un pont entre el que ha estat la meva vida com a estudiant de Belles Arts i 
el que haurà de ser l’inici de la meva carrera professional dins del camp de les arts visuals.

El projecte complert, encara en elaboració, és crear tota una novel·la il·lustrada. El que aquí podreu 
veure és una petita part d’aquesta novel·la i algunes de les il·lustracions que l’acompanyen. Com he dit ante-
riorment, tant el text com les imatges són creacions pròpies i originals. Des de fa alguns anys, vaig començar 
a desenvolupar un petit conte que a poc a poc s’està convertint en una novel·la (per l’extensió) amb els seus 
personatges, les seves localitzacions, els seus esdeveniments i, en definitiva, he acabat constituint el meu 
propi món de ficció, inventat i imaginari, d’on emana tota la narració i totes les imatges que veureu a conti-
nuació. 

La llavor de tot ja va sorgir, inclús, abans d’entrar a la facultat de Belles Arts. Sempre m’havia agradat 
inventar-me històries sobre els personatges de les sèries, les pel·lícules i els llibres que m’agradaven. Me’ls 
imaginava i jugava amb ells, en el seu món real o de fantasia. També m’agradava crear il·lustracions – fan       
arts* – sobre ells i les aventures que m’apassionaven. De més gran he entès que aquelles històries que m’in-
ventava eren potser anhels de coses que en la realitat jo volia fer o volia tenir. En el seu moment, no satisfeta 
amb la ficció del món cultural del meu voltant, vaig decidir que jo mateixa m’inventaria els meus personatges 
i el meu món i així podria fer una història com jo volgués. I a més a més, seguint la meva passió pel dibuix, jo 
mateixa m’encarregaria d’il·lustrar-la. Amb els anys, aquella primera empenta, potser una mica infantil, que 
em va portar a escriure s’ha convertit en una manera de voler transmetre certes coses en base a una narració 
i a unes il·lustracions. La novel·la ha anat madurant amb mi i el que al principi era un impuls sense més fi 
que el de divertir-me s’ha convertit en un mitjà d’expressió i de comunicació seriós amb ganes de transmetre 
certs valors als possibles espectadors i/o lectors.

La idea de desenvolupar aquesta novel·la i, en conseqüència, les seves il·lustracions, és parlar sobre 
diversos temes i desenvolupar unes imatges capaces de transmetre sensacions i embolcallar l’espectador en 
el món en el qual transcorre la història narrativa. Els temes que he anat tractant habitualment en les meves il-
lustracions és poden veure resumits en quatre grans blocs (entrelligats i relacionats entre sí en molts casos): 
naturalesa, amor, societat i història. Aquest quatre aspectes és veuen necessàriament en aquest treball.

Amb aquesta novel·la i les seves il·lustracions, he volgut crear un món en el qual es parla de l’estimació 
a la naturalesa, l’amor a les coses senzilles i a la memòria o la importància de l’amistat i la cooperació. Més 
concretament, en la narració escrita, un dels temes que s’intenta abordar és la conseqüència de les accions 
individuals dins del conjunt de la societat. Cada un de nosaltres té una gran capacitat de decisió dins del 
marc social, però cal saber entendre que la llibertat comporta responsabilitats i conseqüències. Tot i que el 
text complert, tal com he dit abans, no està finalitzat del tot, sí que en el procés creatiu, en els resums i esbor-
ranys que he realitzat tinc contemplats tots els fets principals de la narració, des de l’inici fins el desenllaç, i 
les situacions descrites estan en el rerefons de tota la obra. 

*Fanart: concepte provinent del anglès que s’utilitza per denominar aquelles obres visuals que estan basades en personatges, 
èpoques o escenaris, entre altres, que l’artista agafa d’un univers creat prèviament per un tercer.
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Pel que fa a les il·lustracions, que beuen de les temàtiques envoltes en la prosa,  les he realitzat escollint 
moments importants de la trama i buscant també presentar la diversitat de localitzacions on transcorren les 
accions dels personatges. Pretenc que, en general, complementin el text en llocs on potser amb les paraules 
no podria acabar d’expressar les emocions, els sentiments o l’ambientació del moment de la mateixa manera 
que amb la imatge. En altres ocasions, simplement il·lustren allò que s’està descrivint a mode de que puguin 
amenitzar i embellir la lectura de la història. Busco mostrar les sensacions i l’atmosfera que emana de cada 
il·lustració segons el que s’hi veu representat. Text i imatge es necessiten mútuament per gaudir de tot el 
contingut del relat. 

És en les il·lustracions on he posat tot l’esforç per consolidar el que he après durant aquests últims 
anys, intentant utilitzar cada recurs adequadament, amb bon sentit i esperit crític. La il·lustració és per mi 
un element vital per expressar el que sento i el que vull comunicar. També és un element imprescindible per 
dibuixar i representar, tal com es dóna en aquest treball, coses que no existeixen realment; objectes, llocs i 
persones imaginàries, però que gràcies a la il·lustració tenen vida i sembla que, qui sap, en algun temps i lloc 
remot, potser hagin existit. És el poder de la imaginació.

Per altra banda, tot el projecte l’he concebut per a que es pugui constituir com a material publicable 
i digne de ser mostrat al meu portfoli amb la finalitat de poder promocionar-me com a il·lustradora i tenir 
opcions d’entrar en el món laboral, en el camp de la cultura artística. La història està pensada inicialment per 
a poder-la publicar en forma de llibre, però no descarto que la trama pugui canalitzar-se en altres productes 
com un dibuix animat o de manera interactiva en forma de videojoc. Dit també sigui de pas, dos camps 
artístics que formen part del meu interès personal i professional.

2.1. Argument i narracio: Hojas en el camino

Abans de seguir avançant en la realització del treball i el seu procés creatiu, cal aturar-se un moment 
en explica en què consisteix aquesta història imaginària en la qual es sustenten les il·lustracions i quins són 
els seus elements principals. Cal aclarir que la novel·la, en el seu moment, la vaig començar a escriure en 
castellà i he continuat el relat en aquesta llengua, de manera que tant el títol del treball (que coincideix amb 
el títol de la història) com els fragments que aquí veureu s’han mantingut en aquest idioma a propòsit. A 
continuació explico, a mode de resum, quatre apunts bàsics per a poder relacionar i situar fàcilment les coses 
que es mostraran més endavant. 

La narració transcorre en una localització imaginària anomenada Orbe (Fig.1). Aquest món està com-
post per dos illes o continents i els personatges transiten entre aquestes dues terres. La història comença 
quan la protagonista, una noia de classe alta anomenada Amanda Sughart, decideix abandonar la seva llar, 
la ciutat de Belhora, i creuar l’oceà per a anar a descobrir món. Durant aquests camí que ha iniciat s’anirà 
trobant amb diferents personatges, un dels quals és un noi artista anomenat Rai Clapton. A diferència d’ella, 
aquest noi és d’origen molt humil. També decideix marxar de casa seva però amb un altre objectiu. Aban-
dona el seu poble pobre per anar a triomfar a l’estranger i poguer tornar a la seva terra sent algú important i 
de renom. En el seu viatge aquests dos personatges es troben i, per certes circumstàncies, es veuen obligats 
a compartir part del seu camí. A partir d’aquí, les seves visions del món s’aniran modulant i confrontant a 
mesura que parlen i comparteixen opinions i maneres de veure la vida. També acabarà sorgint entre ells 
afecte i amistat. 

En el transcorregut dels seus passos cap als seus objectius passen per diversos llocs. El seu viatge 
comença en una ciutat portuària anomenada Las Mentoras. Tot seguit, agafen un tren amb destinació a 
una vil·la anomenada Tiarno. També descobreixen els ecosistemes tropicals propis de les terres vastes per 
on passen, plenes de vegetació. Tot plegat esdevé una emocionant aventura que els farà descobrir-se a sí 
mateixos i constituirà una nova concepció dels seus valors i de les seves prioritats. A més a més, es veuran 
immersos en persecucions, es perdran per terres desconegudes i descobriran secrets familiars que portaven 
amagats durant generacions. 

Ambiental i socialment, i també per a fer-se una idea de l’estètica, la història transcorre en una època 
pre-contemporània que podríem situar entre el 1910 i el 1920 del nostre segle XX, quan encara no estaven 
desenvolupades totes les tecnologies que hi ha actualment. Tot i que l’evolució productiva del meu món 
fictici i del nostre a principis de segle no coincideixen plenament i, la coherència històrica de segons quines 
coses, requeriria un estudi propi que no és indispensable pel propòsit d’aquest projecte. Però podríem dir 
que, excepte la ciutat poderosa i burgesa de Belhora, la resta de les localitats d’Orbe són principalment rurals 
o amb de petites indústries i comunitats proletàries. 

Fig.1. Mapa del món d’Orbe
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3.2. Pintura Digital

El resultat final de les obres que aquí presento ha estat realitzat en la seva totalitat amb una tècnica di-
gital, a través de l’ordinador, amb el programa de l’Adobe Photoshop CS6 i una tauleta gràfica Wacom Cintiq 
22HD Touch. La decisió de realitzar-ho amb aquests procediments prové d’un interès personal per aquesta 
tècnica en concret i a una realitat laboral actual en la qual, moltes feines relatives a la il·lustració, demanen 
uns coneixements digitals, a més a més de conèixer les tècniques tradicionals. 

El fet de treballar amb un programa com el Photoshop i millorar en aquesta resolució pictòrica era 
quelcom que havia volgut fer des de fa algun temps i he considerat oportú començar a provar-me en aquest 
camp amb el present projecte. Les maneres de treballar les il·lustracions amb el Photoshop són pràcticament 
infinites, però això no ha impedit que tingués clar com volia resoldre les il·lustracions, utilitzant tots els mit-
jans al meu abast per fer-ho de manera coherent i sense perdre de vista els meus objectius. 

Cal dir que, tot i utilitzar l’ordinador per a realitzar les obres, aquestes es nodreixen de tots els co-
neixements que tinc de dibuix i pintura, apressos amb les tècniques tradicionals i mitjançant la observació 
acurada de la realitat.

3. Referents i material d’inspiració

Per a la creació d’aquest projecte, tant del text com de les il·lustració, des dels seus inicis en forma 
d’idea revoltant pel cap, fins a la resolució final de les obres, m’he nodrit d’un gran nombre de referents i de 
material que, conscient o inconscientment, ha repercutit a que el treball aflori d’una determinada manera, 
enriquint-lo considerablement. M’he relacionat amb cada referent de manera diferent, segons les circums-
tàncies. Cada un d’ells ha aportat alguna cosa essencial que indirectament es veu reflectit en el projecte. 
Algunes referències que en un principi em semblaven transcendentals, han acabat mostrant-me el camí que 
no volia seguir, i d’altres han anat revelant la seva eficàcia de manera molt subtil fins que, finalment, s’han 
convertit en importants fonts d’inspiració creativa.

Un dels punts fonamentals del projecte és la meva fascinació per la lectura i els llibres. A banda de 
la meva passió pel dibuix i la pintura, cal dir que m’encanta llegir, i que si no fos així de ben segur que no 
hauria desenvolupat tot aquest projecte. Una de les raons per les quals m’entusiasma la lectura és que et pots 
transportar a una pluralitat enorme de realitats diferents, ja siguin basades en fets reals o de ficció. Això no 
només et permet evadir-te i proporcionar-te entreteniment, sinó que quan tornes d’aquest viatge literari, 
sense adonar-te’n, t’has enriquit enormement d’experiències i de nous conceptes. 

“Una novela no sólo cuenta, sino que nos permite asistir a una historia a unos acon-
tecimientos o a un pensamiento, y al asistir comprendemos. [...] Hay momentos en los que 
levanto la vista de la màquina de escribir y me extraño del mundo del que estoy emergiendo, 
y me pregunto cómo, siendo adulto, puedo dedicar tantas horas y tanto esfuerzo a algo sin 
lo que muy bien podría pasarse el mundo, incluyéndome a mí mismo; cómo puedo ocupar-
me de relatar una historia que yo mismo voy averiguando a medida que la construyo, cómo 
puedo pasar buena parte de mi vida instalado en la ficción, haciendo suceder cosas que no 
suceden, con la extravagante y presuntuosa idea de que eso pueda interesar a alguien. […] 
Todo escritor es aún más lector y lo será siempre: hemos leído más obras de las que nunca 
podremos escribir, y sabemos que ese interés, ese apasionamiento, es posible porque lo 
hemos experimentado centenares de veces; y que en ocasiones comprendemos mejor el 
mundo o a nosotros mismos a través de esas figuras fantasmales que recorren las novelas o 
de esas reflexiones hechas por una voz que no pertenece del todo al autor ni al narrador, es 
decir, no del todo a nadie.”

      Javier Marías, extracte d’un article d’EL PAÍS,
El valor de la novela. Lo que sudece y no sucede. 12 de agosto de 1995
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3.1. James Gurney

El detonant, el primer referent que, primer 
inconscientment i després ja sabent-ho, va des-
pertar el meu interès de fer una novel·la il·lustrada 
i crear el meu món imaginari és sens dubte l’artista 
James Gurney (Fig.2). El meu interès artístic per 
aquest il·lustrador es remunta temps enrere. Quan 
tenia sis anys em va caure a les mans un llibre il-
lustrat titulat: Dinotopia. Era una història sobre 
una terra perduda on els humans i els dinosaures 
convivien plegats. En James n’era el seu autor. En 
el seu moment vaig gaudir del conte com només 
ho solen fer els nens i vaig quedar impressionada 
pels seus dibuixos, pensant, a la meva tendra edat, 
que “semblaven fotos” (Fig. 3). Amb el temps, ja 
interessada en el camp de l’art, l’he redescobert i 

l’he admirat i ja no només per la seva veracitat a l’hora de pintar i de dibuixar.  El seu llibre Dinotopia, a més, 
constitueix un exemple del que jo volia quan vaig començar a realitzar aquest projecte: combinar text nar-
ratiu amb il·lustracions que enriquissin i complementessin les paraules; i que el conjunt dels dos elements, 
pictòric i escrit, fos un tot, un element coherent per sí sol.

En James Gunrey va néixer el 1958 en una família plena de generacions d’enginyers de Califòrnia, als 
Estats Units. Va aprendre a dibuixar de manera autodidacta llegint els llibres d’en Norman Rockwell o d’en 
Howard Pyle. De manera totalment freelance va començar a fer portades per llibres. Després va estar uns 
anys treballant fent il·lustracions per a la famosa revista del National Geographic. El denominador comú de 
la major part de la seva obra són il·lustracions que mostren coses que no podem veure directament amb els 
nostres ulls perquè simplement no existeixen. Està especialitzat en pintar, amb una gran veracitat, escenes 
que no podrien ser fotografiades.

“La majoria del meu treball està dins d’una mateixa 
categoria que jo anomenaria realisme imaginatiu. Con-
sisteix en pintar una imatge realista de quelcom que no 
existeix o quelcom que no es pot veure. Això inclouria la 
ciència-ficció, fantasia o reconstruir animals extingits o 
pintures històriques. Tot allò que tu tens que imaginar, 
esbossar i desenvolupar en totes les tècniques que pu-
guis per fer-ho real.”

1er  fragment d’una entrevista realitzada a en J. G. 
per Bluecanvas

Aquest realisme imaginari és quelcom que intento cercar 
en el meu treball il·lustratiu. Comparteixo el seu interès en bus-
car una reproducció aproximada de la realitat en termes for-
mals. Temàticament també tenim punts en comú en quant a que 
moltes de les seves obres incorporen l’element de la naturalesa 
en paisatges i escenes fantàstiques de mons ficticis. D’altra ban-
da, em distancio d’algunes de les seves il·lustracions, pel fet que 
moltes vegades també mostren elements molt tecnològics i me-
cànics i té un punt de cientificitat i rigor que no sempre coinci-

deix amb el que jo pretenc mostrar actualment. El fel que provingui d’una família d’enginyers té molt a veure 
amb aquesta part científica i mecànica que reflecteixen alguns dels seus treballs. També té una temàtica molt 
relacionada amb l’arqueologia i, concretament, amb els dinosaures, que tot i que no em desagrada pas, no es 
quelcom que avui en dia m’interessi per a la meva producció artística.

“Com combino la ciència, l’art i la imaginació? Per mi tot està relacionat, [la ciència i l’art] 
son diferents formes d’investigació. La ciència a través de la ment, l’art a través del cor....però 
els dos persegueixen el mateix fi i utilitzen la imaginació per aconseguir-ho.” 

2on fragment de la mateixa entrevista citada anteriorment*

En la seva llarga carrera professional, a banda dels seus llibres il·lustrats, ha publicat una sèrie de lli-
bres dedicats a l’ensenyament artístic on explica tècniques, consells i conceptes relacionats amb el món del 
dibuix i de la pintura. En aquesta recerca de la ficció representada realistament, ell utilitza tot un seguit de 
tècniques i procediments per a aconseguir-ho que han estat recollits en el llibre Imaginative Realism. How 
to paint what doesn’t exists (Fig.4). Un altre dels llibres importants i molt útils per als artistes interessats, 
dins de la seva vessant didàctica, es titula Color and Light. A guide for the realist painter (Fig,5). Parla sobre 
el tractament del color i la llum en la pintura, des d’un punt de vista pràctic i amb un gran nombre de con-
sells i trucs. Aquests dos llibres, els quals tinc la sort de tenir a la meva modesta biblioteca, han estat d’una 
gran ajuda en la creació de les obres. També té un bloc web on publica una infinitat de continguts educatius 
i d’entreteniment sobre art i tècnica, l’adreça del qual és gurneyjourney.blogspot.com, i un canal de youtube 
(titulat James Gurney) on penja vídeos molt diversos tots relacionats amb la creació artística. 

En resum, em relaciono amb aquest artista per moltes coses (és un dels artistes que engloba més aspec-
tes de referència per mi i per això li he dedicat un apartat propi). Una d’elles és la seva tendència al realisme 
fictici, i la manera en que utilitza els recursos per aconseguir representar les coses amb veracitat: utilitzant 
models disfressats, maquetes, mapes, miralls, etc. i tot el que considera oportú per a la realització de les seves 
il·lustracions. D’alguna manera és un procés d’investigació de les coses que jo busco desenvolupar en el meu 
treball propi. També és un referent per articular una narració en forma de història acompanyada de dibui-
xos i pintures; per algunes de les seves temàtiques; per la seva capacitat creadora de mons i llocs inventats 
i, també, per compartir les seves tècniques i el seu coneixement. Encara que, tècnicament, ell no empra mai 
la pintura digital, els consell i els exemples a través d’aquarel·les, quadres a l’oli o amb acrílic són igualment 
útils per a la formalització d’il·lustracions fetes amb el Photoshop. Dit sigui de pas, també, és un artista molt 
accessible i obert en les diferents plataformes interactives que avui en dia permeten compartir continguts a 
Internet. 

*L’entrevita sensera, en anglès, es pot trobar al Youtube.com amb el nom de: Bluecanvas Presents: An Interview with James Gur-
ney. O a través de l’enllaç: http://tinyurl.com/q6ykqt6

Fig. 2. En James Gurney al seu estudi. 

Fig.3. Il·lustració de Dinotopia: Palace in the 
clouds, 1989. Oli sobre tela, 117x91cm. 

        Fig.4. Portada del llibre.                                    Fig. 5. Interior d’una de les pàgines del llibre: Color and Light.   

http://tinyurl.com/q6ykqt6
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3.2. Un camí ple d’influències

En James Gurney no és l’únic que al llarg dels anys a contribuït a crear aquest projecte. Altres nombro-
ses fonts d’inspiració han servit per crear tot aquest món que aquí presento, tant per definir les propietats de 
la història escrita: localitzacions, argument, personatges, etc.; com per influenciar l’estètica i la formalització 
del projecte en els dibuixos i les il·lustracions. 

La història, en uns inicis, sorgeix des del punt de partida d’explicar una aventura, en la qual, específica-
ment, dos personatges, un noi i una noia, es troben pel camí, derivant en diverses situacions. Aquest primer 
enfoc, plantejat d’aquesta manera, és gràcies a la influència d’algunes pel·lícules que m’agraden i que tenen 
aquestes premisses en els seus arguments, com són: La mòmia (Stephen Sommers, 1999), Titànic (James 
Cameron, 1997) o Anastàsia (Don Bluth, Gary Goldman, 1997).  En aquest sentit i amb un contingut més 
aventurer i arqueològic, m’ha influït inconscientment una sèrie de dibuixos animats que m’agradava de pe-
tita titulada Montana Jones (Tetsuo Imazawa, 1994-1995), en la qual els seus protagonistes eren buscadors 
de tresors i relíquies que viatjaven per tot el món per protegir el patrimoni cultural. Aquí també s’esdevé una 
certa relació entre el protagonista masculí i una noia que l’ajuda en les seves aventures. D’aquesta manera, 
amb aquests bagatge audiovisual present, no és estrany que el meu primer impuls creador fos amb la fórmula 
de : protagonista masculí + protagonista femenina = aventura. 

Totes aquestes produccions citades tenen una altra cosa en comú que considero digne de menció: les 
diferències socials de classe dels dos protagonistes principals. En totes elles, amb diversos matisos, la noia 
sempre és la que pertany a una classe social acomodada, mentre que el noi es troba en una situació més 
desfavorable i podríem dir que és pobre. Així mateix jo ho vaig plantejar en un principi, sense fer cap refle-
xió corresponent. Però mentre que en els exemples citats els nois, amb algunes diferencies, acaben assolint 
l’estatus social burgès de la noia protagonista, adaptant-se a una vida còmoda i sense preguntar-se res, jo, fi-
nalment, he volgut plantejar una situació diferent. Vull qüestionar els estatus socials de cadascun i el perquè 
d’aquestes diferències de manera que la meva protagonista, la noia rica, rebutja el seu estatus en el moment 
que comprèn que hi ha una correlació entra la seva riquesa i els més desfavorits. El meu noi protagonista, 
en un principi també anhela tenir la vida acomodada de la seva companya d’aventures, però precisament el 
seus punts de vista confrontats el fan reflexionar i considerar noves formes de viure.

Aquestes pel·lícules, concretament els seus actors, també han determinat en certa mesura l’estètica dels 
personatges i la seva aparença (Fig. 6, 7 i 8). Així com també, d’alguna manera, han determinat la decisió 
de contextualitzar l’ època referent en la qual es desenvolupa la meva novel·la: totes les trames de les pro-
duccions citades transcorren entre les dècades de 1910 i 1920. Dècades per les quals tinc certa predilecció i 
a partir de les quals m’interessa treballar un tipus d’estètica, però sense que sigui una imitació tòpica de les 
estètiques que van configurar la nostra història occidental d’aquells anys.

Té una enorme influència, per moltes raons, un 
videojoc amb el qual vaig estar jugant llargues tardes 
d’estiu ara ja farà més de deu anys: el Final Fantasy 
IX. Aquest videojoc, amb una complexitat més gran 
de personatges i trames, segueix la línia dels dos pro-
tagonistes establerts (noi i noia) i les aventures, però 
adquireix molta més profunditat conceptual. M’ha in-
fluenciat, a més, en la mesura en que vaig descobrir 
que aquesta fórmula recorrent dels protagonistes i el 
gènere visual i narratiu podia adquirir unes dimensi-
ons molt més desenvolupades. En el videojoc, no no-
més es mostren els llocs claus de la narració segons 
aquesta es va formant, sinó que pots descobrir tot el 
món imaginari on viuen els personatges amb tot el seu 
detall: ciutats (Fig. 9), cases, vaixells, avions, petits objectes quotidians, animals, etc. Fent-ho més real i més 
complex que en les pel·lícules esmentades anteriorment. La seva condició de videojoc també li proporciona 
una capacitat interactiva que li permet assolir tota aquesta mena de detalls. Conceptualment s’aproxima a 
mi pel fet de contextualitzar la història en un temps passat, en el seu cas a imitació del món medieval, i per 
tractar temes socials i d’amistat entre els seus personatges. Així com també per la imaginació i creativitat 
que evoca el seu món particular. El Final Fantasy IX ha servit per nodrir-me de moltes imatges visuals que 
han influenciat en l’estètica i el plantejament de les il·lustracions i en la riquesa dels detalls (Fig 10, 11 i 12, 
escenaris del videojoc). 

Un altre videojoc amb característiques similars al Final Fantasy IX és el que es coneix amb el nom de: 
Syberia, compost de dos volums, la part I i la part II (2002 i 2004). El seu creador és en Benoït Sokal, un 
escriptor i dibuixant belga. Aquest videojoc és potser menys complex en quant a trama que el descrit en el 
paràgraf anterior, però el considero un referent per ser també del gènere aventurer i tenir un detallisme i una 
riquesa visual digne d’admiració i que m’inspira en la creació dels meus propis paisatges per a la novel·la. 
Cada detall, passant des del guió fins a la creació dels personatges, està cuidat amb molta delicadesa fent que 
gaudeixis del videojoc, no només per l’argument i la interacció, sinó també contemplant els escenaris.

Una altre influència considerable e imprescindible són 
les pel·lícules d’en Hayao Miyazaki, un reconegut animador 
japonès de l’Studi Ghibli, galardonat amb l’òscar a la millor 
pel·lícula d’animació el 2001 per El viatge de Chihiro. És un 
bon exemple també de com crear mons ficticis plens de vida 
(Fig.13). Els seus personatges són fascinants i els desenvolupa 
d’una manera que t’involucres amb ells i les seves circumstàn-
cies. Aquest és un dels aspectes per al qual el tinc de referent. 
Les seves obres són molt sinceres pel que fa als sentiments hu-
mans i a l’afecte emocional que enllaça els personatges entre 
ells. Un dels punts clau d’en Hayao Miyazaki és la seva esti-

mació per la natura que es veu reflectida en pel·lícules tant importants com La princesa Mononoke (1997) 
o Mi vecino Totoro (1988). Aquests llargmetratges també han contribuït a crear algunes de les escenes del 
meu llibre. Les seves filmacions evoquen sensacions com la senzillesa del fet de viure en pau, el goig d’estar 

Fig. 6. Rachel Weisz actuant en la 
pel·lícula La Mòmia

Fig. 7. Kate Winslet com a protago-
nista de la pel·lícula Titanic

Fig. 8. Amanda Sughart, protagonis-
ta de la història Hojas en el Camino

Fig. 10. Black Mage Village

Fig. 9. Lindblum, ciutat del videojoc Final Fantasy IX

Fig. 11. Afores de la villa de Dali Fig. 12. Pinnacle Rocks

Fig. 13. Aquarel·la per a la pel·lícula El Castillo 
Ambulante (2004), també d’en Hayao Miyazaki 
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envoltat de boscos i vegetació o el fet de viure aventures. Estèticament parlant, potser s’allunya una mica del 
resultat actual de les meves il·lustracions però, pictòricament, és possible dir que algunes de les escenes que 
he visualitzat en les seves pel·lícules han influït en la gama cromàtica de les meves il·lustracions alhora d’evo-
car sensacions (Fig. 14, 15 i 16). La diferencia més palpable entre les seves creacions i les meves és, potser, el 
fet que incorpora nombroses referències a l’aviació i té alguns aspectes temàtics propis de la cultura japonesa 
que em són força llunyans. 

La banda sonora que acompanya les seves fil-
macions, composta pel Joe Hisaishi, també ha estat un 
element molt inspirador. També no està de més afegir 
que alhora que escrivia alguns fragments de la meva 
novel·la me la imaginava al cap en forma de pel·lícula 
animada a l’estil de les produccions d’en Miyazaki. 

Fins aquí seria una síntesis de tots els referents 
més importants per ambdues parts del treball: la es-
crita i la pictòrica. D’alguna manera el que serveix de 
referent per a crear una determinada circumstància 
en la història escrita, es converteix en una sensació concreta que s’ha volgut plasmar en imatge. De manera 
que els referents argumentals i temàtics han influït directament sobre les imatges. Però per altra banda, hi ha 
alguns artistes que han contribuït molt més tècnicament en la producció de les il·lustracions.

L’artista Marta Nael (Marta de Andrés) (Fig. 17) 
és un referent important per mi. Per una banda, per una 
qüestió tècnica, de domini del Photoshop i de com pin-
tar digitalment, i per l’altra és una guia, una referència 
a seguir, de com arribar a treballar en el sector artístic 
publicant llibres i il·lustracions. Nascuda a Barcelona el 
1988, va acabar la carrera de Belles Arts a la Universitat 
de Barcelona el 2010, justament l’any que jo començava 
a estudiar-hi. Treballa com a il·lustradora per a la edito-
rial Ediciones Babylon, va guanyar el premi al millor Il-
lustrador Espanyol en Expomanga 2012 i actualment ja 
ha publicat dos volums amb les seves il·lustracions: Im-
pressions (2012) i Lux. A clash of light and color (2013), 

a més d’un recull d’esbossos i aquarel·les en el llibre Sketchbook (2014) . Vaig tenir la oportunitat de conèi-
xer-la personalment l’any 2012 en el transcurs de les jornades del Saló Internacional de Còmic de Barcelona. 
En aquell moment jo cursava segon de carrera i va ser un moment decisiu perquè vaig veure en ella el que jo 
algun dia aspirava a aconseguir. D’alguna manera, em va donar confiança que algú no molt més gran que jo 
i proper, pel fet de viure a Barcelona i haver estudiat el mateix que jo, hagués pogut arribar a guanyar-se la 
vida treballant en una editorial i hagués arribat a publicar llibres amb la seva obra. 

“Trabajar mucho, es lo que realmente ayuda. Si trabajas una hora y te frustras porque no 
te sale algo y, si te ha pasado eso, ya no sigues dibujando, pues....mal. La cosa es: trabajar 
veinte horas, otras veinte horas y ver que no te sale algo pero seguir dibujando para poder 
arreglar eso que no te salía o mejorar. Y realmente mucha gente te dice, “yo quiero dibujar 
eso pero no puedo” pero no es no puedo, si lo intentas realmente puedes hacerlo. Es intentar 
creer un poco en ti [...] Creer en “yo puedo conseguirlo si trabajo duro”.

Fragment d’una entrevista realitzada a Marta Nael per la Guardia del Escriba*

Comparteixo amb la Marta Nael la tècnica digital i alguns aspectes formals. Els seus llibres il·lustrats 
també mostren tutorials de com es realitzen les obres pas per pas i han estat de gran ajuda per a la realització 
de les il·lustracions al Photoshop i el meu aprenentatge en aquest aspecte. Intento seleccionar els recursos 
que ella utilitza i que em poden servir per a la meva pròpia obra com la composició, la combinació d’alguns 
colors o l’acabat d’algunes il·lustracions (Fig. 18) .Tot i això, temàtica i formalment és molt llunyana a mi. 
S’especialitza en el joc de colors vibrants i la creació d’escenes i de personatges (principalment femenins) fan-
tàstics com fades, elfs, guerrers i éssers màgics (Fig. 19). Mentre que la ficció que jo persegueixo no comprèn 
aquest tipus de criatures així com tampoc el tractament pictòric que ella aplica a algunes de les seves obres. 
A pesar de les diferencies s’ha convertit en un referent important al qual admiro i li tinc simpatia. 

La següent artista de referència que no puc deixar de menci-
onar es la Mélanie Delon. Vaig tenir la oportunitat de accedir a la 
seva obra també durant un Saló del Còmic de Barcelona ara ja deu 
fer més de sis anys. Ella va ser, principalment, l’artista que em va 
descobrir les meravelles de la pintura digital. Fins aquell moment 
jo no sabia que es podien aconseguir resultats tan espectaculars 
dibuixant amb un ordinador i una tauleta gràfica. Es va convertir 
en un referent important per aquest fet. En un principi, em sen-
tia molt atreta per la seva estètica, però en el desenvolupament 
d’aquest projecte m’he plantejat alguns aspectes formals que han 
fet que no fos aquest tipus de resolució el que jo també cerqués en 
les obres. Pinta majoritàriament noies fantàstiques, també criatu-
res màgiques, sempre amb forma femenina, però les realitza totes 
amb un acabat que sembla poc real i fins i tot massa bellament ar-
tificial (Fig 20). Temàticament també ens distanciem bastant però, 
al igual que la Marta Nael, tot i les diferències, la seva obra ha col-
laborat en el procés de maduració de la meva mirada crítica tant 
per definir el que vull aconseguir amb la meva producció artística 
com per descartar el camí que no vull seguir.

*L’entrevita sensera és pot trobar al Youtube.com amb el nom de: ENTREVISTA A MARTA NAEL ILUSTRADORA DE ED.BAB-
YLON. O a través de l’enllaç: http://tinyurl.com/q8lzzov

Fig.14. Escena de la pel·lícula: El Viatge de Chihiro Fig.15. Escena de la pel·lícula: La princesa Mononoke

Fig.16. Escena de la pel·lícula: El castillo ambulante 
dirigida també per en Hayao Miyazaki

Fig.17. La Marta Nael firmant en una de les seves estan-
ces al Saló del Còmic de Barcelona

Fig.18. Castle and citywall Village. Il·lustració de la 
Marta Nael publicada en el seu llibre Impressions.

Fig.19. Robot Digital Impression. Il·lustació de la Marta 
Nael publicada en el llibre Lux. A clash of light and color.

Fig.20. Mermaid. Il·lustració de la Mélanie 
Delon per a la revista Imagine FX.

http://tinyurl.com/q8lzzov
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3.3. L’ experiència viscuda com a referent

Si alguna cosa té aquest treball és una part important de mi. No només perquè l’hagi realitzat jo, sinó 
perquè moltes de les escenes i fets que passen en la narració de la història tenen a veure amb moments, ex-
periències i sensacions que he viscut al llarg de la meva vida. Aquí explicaré alguns fets que considero que 
han tingut una influència important en aquest projecte, decantant els meus interessos personals.

Una de les coses que més ha repercutit en el meu interès per la naturalesa, la senzillesa de la vida 
quotidiana i el món rural, ha estat la companyia dels meus estimats avis materns. Cada estiu, des de que 
tinc consciència, he anat a estiuejar al seu poble, Vallanca, situat al Rincón de Ademúz (València), i allà he 
passat llargues estones amb ells d’excursió descobrint racons plens de vegetació, admirant les muntanyes i els 
rius, etc. El seu poble és petitó, amb molts horts i conreus i la seva gent desenvolupa les tasques pròpies que 
demanen aquelles terres agricultores. Sens dubte això s’ha transformat en el perquè dins la meva novel·la els 
personatges passen molts moments entre els arbres i plantes i resideixen en pobles rurals, amb els seus horts 
i la seva gent hospitalària. En la novel·la vull transmetre lo meravellós de la vida senzilla en consonància 
amb l’entorn natural i això és degut a les sensacions i els records que tinc d’aquestes estances al poble. Les 
il·lustracions també mostren aquest interès pels espais naturals i senzills. En totes, excepte en una, apareixen 
entorns vegetals. 

Una altra de les motivacions a l’hora de crear la novel·la tal com l’he concebuda és el fet de voler mar-
xar de casa, o independitzar-me. Quan tenia entre 16 i 17 anys sentia la necessitat d’espavilar-me i de madu-
rar com a persona deixant la protecció de la casa familiar i de la meva mare. Però no podia fer-ho perquè em 
lligaven els estudis que encara havia de finalitzar. I amb aquesta sensació de desig de descobrir altres llocs, 
de sortir i ser més lliure en aquest sentit, va néixer l’anhel dels dos protagonistes de marxar de casa. Tot i 
que amb els anys, els impulsos del protagonista masculí s’han convertit en una altra necessitat molt actual: 
marxar de casa per trobar feina.

Un altre fet que no vull deixar de destacar és la passió pels trens i pel transport, en general, que d’algu-
na manera m’ha transmès el meu germà gran, aficionat a la matèria. El viatge en tren que s’explica a l’inici de 
la narració és conseqüència de l’emoció i del que vaig aprendre, gràcies al meu germà, sobre la vida que hi 
havia dins d’un cotxe de passatgers en els ferrocarrils. I de com t’enriqueix compartir el camí amb altres per-
sones. Encara que en un primer moment et trobes gent desconeguda, pots descobrir persones apassionants. 
(Per veure millor al que em refereixo, llegir annex 7.3 Primer capítol de la novel·la).

En definitiva, moltes sensacions viscudes personalment han contribuït a crear escenes i moments 
claus de la història que es poden veure representats en les il·lustracions. En el fons, es tracta d’un projecte 
amb un rerefons molt personal i on moltes vegades m’identifico amb les coses que passen i les escenes que 
he volgut mostrar. 

4. Obra i Procés de Creació

A continuació es mostren les il·lustracions realitzades 
pel projecte. Estan ordenades de manera cronològica, seguint 
l’argument de la història i l’ordre d’aparició dels escenaris.



“El dia había empezado deslumbrante. A través del cristal del autobús pude 
ver el ambiente de la ciudad. Sus calles estaban animadas a pesar de que el sol 
hacía poco que alumbraba sus rincones. La gente empezaba su ajetreo cotidiano 
y se la veía ir y venir por todas partes.”

◄1. Las Mentoras. 42x30cm 
(5000x3500 píxels a 
300ppp.) Tècnica digital 
amb Photoshop CS6.

Està pensada per ser la primera 
il·lustració que apareix en la història. 
Representa els primers raig de sol que 
il·luminen el poble on els protagonis-
tes comencen el seu viatge. L’objectiu 
principal d’aquesta escena és mostrar 
l’atmosfera fresca d’un dia clar que 
acaba de néixer, just en el seu mo-
ment inicial. La vida comença a des-
pertar-se. Va ser fonamental captar 
els colors dels primers raigs de sol. 
Després d’aquesta composició s’inicia 
la narració amb les paraules adjuntes 
a la obra.



“Grandes árboles y hojas. Todo verde, acompañado de un cielo azul 
precioso. Es cuanto veía pasar a gran velocidad desde mi asiento en el 
tren. A pesar de que para muchos hubiera parecido un paisaje aburrido y 
monótono, a mí me resultaba encantador. Me pregunté cuantos secretos 
estarían escondidos entre aquellos árboles.”

►2. Ojos verdes. 25x38cm (3000x4500 píxels a 
300ppp). Tècnica digital amb Photoshop CS6.



“Ahora estaba perdida en medio de la selva con dos niños y un 
desconocido llamado Rai Clapton. En unos instantes, mis intenciones 
de pasar esa noche en una cómoda habitación se habían desvanecido 
por completo. Quién sabría que me depararía el destino ahora. Siem-
pre había soñado con las aventuras, pero nunca imaginé que tendría 
la oportunidad de vivir una situación así. Y eso que para mí, estar en 
ese continente ya era una aventura. Lo que podría parecer alarmante 
es que, aunque una parte de mí estaba preocupada y asustada, la otra 
sentía la insensata emoción de estar a punto de vivir algo irrepetible en 
la vida.”

◄3. ¿Y ahora qué? 34x50 cm (4000x6000 píxles a 
300ppp). Tècnica digital amb Photoshop CS6.



►4. Glauco. 38x25cm 
(4500x3000 píxels a 

300ppp.) Tècnica digital 
amb Photoshop CS6.

“Mi cara de asombro fue muy reveladora. No podía creer lo que veían 
mis ojos. Después de tanto ajetreo habíamos llegado a ese extraño lugar… 
Parecía una especie de aldea, pero apenas podía distinguir la vegetación 
de las casitas. Y, como no podía ser de otra manera, allí todo seguía siendo 
verde, pero está vez incluso más intensamente. El sonido de las aves que 
allí revoloteaban me hizo estar atenta por lo que pudiera suceder. ¿Quién 
habitaría allí?...”



◄5. ¡Por fin llegamos! 50x34cm (6000x4000 píxles a 
300ppp). Tècnica digital amb Photoshop CS6.

“¡Por fin! Viéndolo desde la colina, Tiarno era mucho más bonito de lo que me lo ha-
bía imaginado siempre. Parecía el lugar ideal donde pasar el resto de mi vida. Me moría 
de ganas de explorar cada una de sus callejuelas y hablar con los lugareños, para que 
me contaran todo tipo de historias. Quizá allí olvidaría para siempre los malos recuerdos. 
“Ay, abuela, si pudieras estar aquí…”



▲6. La misma luna. 34x50 cm (4000x6000 píxles 
a 300ppp). Tècnica digital amb Photoshop CS6.

En aquesta il·lustració trobem un dels mo-
ments més poètics de tot el relat. Per diverses cir-
cumstàncies els protagonistas s’han de separar. 
La lluna sembla ser l’únic testimoni dels seus sen-
timents i la seva presència és l’unica cosa que els 
mantené units en aquells instants. 

“Por alguna extraña razón, no podía dejar de llorar. Me sentía tan triste 
allí…Solo mirar el cielo parecía aliviar mi pena. ¿Estaría él mirando la luna como 
yo?...”



►7. Belhora. 34x50 cm (4000x6000 píxles a 
300ppp). Tècnica digital amb Photoshop CS6.

Aquesta il·lustració és la presentació d’una 
de les ciutats més poderoses del relat. Tot i que 
durant el llibre se l’anomena sovint, no és fins 
ben entrada la narració que apareix com a es-
cenari important. Aquesta imatge està pensada 
per ser la primera visió de la ciutat.

“...Por algo la llamaban la ciudad más prospera de todo 
el mundo...era enorme. Pero demasiado gris para mi gusto. 
Prefería mil veces más estar entre árboles y casitas acoje-
doras. Allí solo había una acumulación de mansiones que 
competían por ver cuál era más ostentosa. Con su belleza 
particular esa ciudad, a pesar de todo, conseguía cautivar a 
muchos incautos.”
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La realització de les obres del treball ha estat un viatge molt enriquidor i, alhora, també ple de reptes. 
A continuació explicaré tot el procés creatiu que he dut a terme per a construir les il·lustracions presentades 
aquí; des de les primeres idees fins als últims detalls que he tingut en compte per aconseguir un resultat 
òptim. Primer parlaré del procés en general per a totes les composicions, i després concretaré el procés ex-
haustiu d’alguna de les peces que he considerat interessant mostrar aquí. 

El punt de partida del projecte, després de les primeres converses amb la tutora del treball, va ser es-
tablir una base estable dels esdeveniments que tenen cabuda en la novel·la que estic escrivint. Donat que la 
narració en prosa, amb tots els seus capítols, encara està en construcció, era imprescindible deixar escrit en 
forma de resum tots els fets importants de la història. D’aquesta manera també posava al corrent a la meva 
tutora del món que jo havia creat. Així, els primers dies van consistir en acotar, en forma de petit escrit, l’ar-
gumentari de la novel·la sobre el qual havia de concebre les futures il·lustracions.  

Amb la base narrativa sòlida, el pas següent va ser reflexionar i decidir sobre les escenes principals que 
mereixerien ser traduïdes al llenguatge pictòric. Vaig fer una llista de tots els moments que em semblaven 
més interessants per a dibuixar, i tot seguit em vaig posar a fer petits esbossos, casi a mode d’storyboard, per 
començar a plasmar les idees en conceptes sobre el paper (Fig. 21). En el primer moment va sortir una llista, 
bastant extensa, d’uns 20 punts que em resultaven claus per explicar la història en imatges i que podrien 
arribar a configurar la totalitat de les il·lustracions de la novel·la, en el cas d’estar completa. Però en funció 
del temps real que tenia per a realitzar aquest treball vaig haver de fer una selecció més curta d’il·lustracions. 
En aquesta tria vaig donar prioritat a 3 escenes importants que tenen a veure directament amb la interacció 
dels personatges i el que els hi passa en la història; i vaig voler representar també 4 escenaris dels llocs per 
on transcorren els esdeveniments.

   

Tot i que les composicions estan fetes per ordinador, els primers esbossos van passar decisivament pel 
llapis i el paper de tota la vida. M’ha estat un mitjà més còmode per començar. Aquí es poden veure alguns 
exemples dels esbossos realitzats. Va ser amb aquests primers dibuixos que em vaig marcar l’objectiu de 
perseguir l’atmosfera i les sensacions que volia transmetre amb les imatges, jugant amb la composició i, més 
endavant, amb el color (Fig. 22) (per visualitzar tots els dibuixos, veure Annex 7.1. Esbossos de cada obra).

En aquests primers dibuixos ja van sorgir els primers dubtes. ¿Com podia utilitzar els recursos artís-
tics adequadament per expressar justament el que jo volia? Gràcies a una recomanació de la tutora, em vaig 
llegir i estudiar les Lleis de la Composició recollides en el llibre del John Ruskin: Tècniques de dibuix (consul-
tar Annex 7.2. Mostra de la llibreta d’apunts i estudis). Així com també em vaig repassar els llibres d’en James 
Gurney, en les parts en que parlava de la composició, els recorreguts visuals i el color. D’aquesta manera vaig 
aprendre a tenir una visió més crítica i a discernir els principals elements constructors de les obres d’altres 
artistes. Vaig realitzar, en una llibreteta, estudis de composició del natural, contemplant i estudiant del na-
tural alguns quadres de la secció del segle XIX del Museu Nacional d’Art de Catalunya. Vaig voler investigar 
com componien altres artistes e intentar reconèixer les lliçons que havia estudiat en els llibres teòrics (Fig. 
23).

Amb aquests primers passos ja fets, el següent que vaig considerar necessari fer va ser traspassar els 
esbossos a llapis de les escenes escollides a ràpids esbossos de color a l’ordinador (Fig.24, pàg. següent). Vaig 
fer vàries proves de composicions i colors per poder seleccionar la representació més adequada. Per al color, 
en general, vaig escollit games cromàtiques bastant limitades en cada obra, per no perdre’m en les combina-
cions pictòriques i mantenir certa harmonia. Així aconseguia tenir una idea més aproximada de com seria 
el resultat final. Aquests esquetxos, juntament amb tot el treball que anava fent, van ser mostrats i comentats 
amb la tutora, de tal forma que les seves correccions i suggereixes serien tingudes en compte en estadis més 

Primer idea per a Las Mentoras               Esbós del tren a l’estació                   Primera vista de Tiarno (¡Por fin llegamos!)

 Alternativa a ¿Y hora qué?                     Idea per a una escena descartada             Composició inicial per a Glauco

Fig. 21. Petits esbossos: exemples de les primeres idees per a les il·lustracions. 

4.1. Idees Inicials

4.2. Esbossos a llapis, colors i aquarel·les

      Prova compositiva de Glauco              Escena en color de ¡Por fin llegamos!     Prova de color i de perspectiva de Las Mentoras

Fig. 22. Exemples d’esbossos fets durant la recerca de la resolució més adequada per a cada escena.

Fig. 23. Petites proves buscant linies compositives en quadres reals. Les respectives obres de referència són (d’esquerra a 
dreta): Lago di Laguno, de Thomas L. Rowbotham; L’Estiu i Recança aquestes dues de Joaquim Vayreda (MNAC). 

4.3. Esquetxos digitals
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avançats de les il·lustracions. Aquest va ser el veritable camí de l’aprenentatge: a base de proposar coses, ma-
terialitzar-les, veure els encerts i les equivocacions, tenir-ho en compte per a següents proves, etc. 

 Després dels esbossos a color, el camí va continuar cap a definir i, progressivament, voler afegir detall 
i definició a les obres, o també restar deficició quan els elements resultaven massa definits, però encara em 
calia tenir en compte moltes coses més per a poder fer-ho ben fet. I es van presentar algunes dificultats que 
vaig poder resoldre paulatinament.  

 

 

Per a realitzar les obres i saber com fer els seus elements de 
manera realista i versemblant, vaig descobrir que no tenia més op-
ció que estudiar atentament la realitat. En la majoria d’obres va ser 
imprescindible tenir referències palpables i comprovables de com 
funcionaven les coses en el món real per després aprofitar el conei-
xement adquirit en les meves il·lustracions. 

 En la primera il·lustració Las Mentoras va ser imprescindible 
conèixer com era exactament la llum que hi ha en els primers raigos 

de sol per poder-la representar correctament en la composició, i suggerir a l’especador les sensacions pròpies 
del naixement del dia. Així que vaig llevar-me ben d’hora, a les 6 del matí, i vaig fer una excursió cap a les 
muntanyes per, des d’allà, poder apreciar bé i sense obstacles els colors de la sortida del sol (Fig.25). 

En la segona il·lustració, Ojos Verdes, per saber com era un tren per dins, des de la posició que jo volia, 
tenia planejat anar al museu del ferrocarril per pujar als vagons a dibuixar del natural. Per motius logístics 
no va poder ser i vaig agafar algunes fotos de referència per conèixer els detalls d’un cotxe de passatgers (Fig. 
26, pàg. següent).

 Per a realitzar la cinquena il·lustració, ¡Por fin llegamos! vaig decidir que seria interessant fer un 
estudi del natural d’un paisatge rural tenint en compte una llum del dia clara i solejada, per poder captar els 
colors i la sensació de la ordenació del poble sobre la terra (Fig. 27, pàg. següent). En la il·lustració de La 
misma luna va ser necessari fer fotos de models reals de la posició que volia explicar en la obra (Fig. 28, pàg. 
següent), així com també estudis de paisatges i composicions vàries. 

 

Per últim, una de les il·lustracions on em vaig entretenir més en la recerca de referències i estudis va 
ser en la de Belhora. Havia de construir una ciutat creïble i, sense saber molt bé com començar, em vaig 
posar a investigar com s’organitzen estructuralment les ciutats reals. Tenint en compte el tipus de ciutat que 
volia realitzar: burgesa, del segle XIX, vaig buscar, primer, referents en mapes. El meu germà, llicenciat en 
Obres Públiques, em va passar inclús els seus apunts d’urbanisme i em vaig inventar un mapa de la ciutat que 
pogués ser més o menys creïble (Fig.29). Va ser un primer enfoc, una mica llunyà del meu propòsit, però que 
em va donar seguretat per començar a treballar des d’un coneixement sòlit. El pas següent que em va sem-
blar interessant d’experimentar va ser la realització d’un parell de maquetes de la ciutat (Fig. 30 i 31). Així 
podia aproximar-me al punt de vista més efectiu per expressar la importància d’aquella localitat majestuosa 
(les maquetes es van realitzar abans de l’esbós digital mostrat a la pàgina anterior). Abans d’aquest treball, 
no hauria sabut mai com fer una aproximació a la realitat d’aquest tipus per dibuixar coses imaginades. Re-
alment, ha sigut una experiència molt grata i alliçonadora. 

4.4. Referències i estudis

           Esbós Ojos verdes                                         Esbós ¿Y ahora qué?                                       Esbós Belhora

Fig. 24. Esbossos ja realitzats directament amb el Photoshop.

Fig. 25. Fotografia feta a les 7h del matí sobre 
els muntanyes que envolten Vallanca

Fig. 26. Fotografia de 
l’interior d’un vagó.

Fig. 27. Paisatge del natural de la vil·la de 
Vallanca. Aquarel·la sobre paper DinA5

Fig. 28. Fotografies de referents reals.

Fig. 29. Mapa de Belhora

Fig. 30. Maqueta de Belhora general Fig. 31. Maqueta de Belhora més aproximada
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4.5. Pas a pas: Las Mentoras

◄Primer, seguint l’estructura que havia es-
tablert en els esbossos, vaig fer un esbós en blanc 
i negre, de manera que em podia concentrar en la 
direcció de la llum i les ombres sense distreure’m 
amb els colors. Aquí vaig començar a posar els as-
pectes més simples i la ordenació dels elements.

▲Després, vaig fer proves de colors, intentant aconseguir una sortida de sol però de manera poc 
encertada, ja que no aconseguia captar l’atmosfera que buscava. Va ser en aquest punt, una mica per-
duda cromàticament, que vaig haver de recórrer a observar la realitat.

▲Aquí ja vaig aprendre com eren els colors que realment em servirien per fer una 
sortida del sol veraç. També vaig canviar alguns aspectes compositius com la direcció 
de les teulades del costat del mar o la mida de la casa en primer pla. Aquests canvis són 
deguts a correccions de la tutora i que em van fer aprendre com funcionaven els ele-
ments i les trajectòries subtils que dirigeixen la mirada. Tota una lliçó que vaig assimilar 
gràcies als meus errors anteriors. Poc a poc prenia consciència del funcionament de la 
composició.

◄A partir d’aquí, va ser afegir cada cop més detall. 
Definint i cuidant les línies, la llum , els traçats, etc. També 
va ser el moment d’afegit textura a algunes parts del dibuix.  
La tècnica d’afegir textura en la pintura digital consisteix 
en agafar una fotografia real, d’allò que volem aconseguir 
la textura i transformar-la i manipular-la de manera que  
quedi totalment integrada en el dibuix, perdent les propie-
tats que tenia com a fotografia per convertir-se en part de 
la obra. No es tracta d’una simple còpia de la fotografia, 
sinó que s’utilitza de base per pintar a sobre amb els colors 
i les formes que requereix la obra. En les fotografies es pot 
veure el dibuix abans i després d’afegir textures. També he 
posat dos de les imatges que vaig fer servir per a que es vegi 
la diferència respecte l’original*. 

◄Aquest és el resultat després d’afegir totes les textu-
res i els detalls que considerava oportuns. Però a la il·lustra-
ció encara li faltava una mica més per estar acabada del tot i 
mostrar la sensació que jo volia transmetre.

▲A partir de algunes correccions més de la tutora, és van afegir alguns detalls 
que van donar molta més naturalitat i vida a l’escena com els vaixells del port, els ocells 
al cel, les decoracions a la cada del primer pla o les onades de l’oceà. És va afegir una 
petita torre entre les cases al costat del mar que donava un joc molt més interessant en 
la composició. També es van difuminar les parts més llunyanes del dibuix per donar 
molta més sensació d’atmosfera i llunyania en l’espai. En aquest estadi, ja vaig donar per 
acabada la il·lustració.

*Les fotografies de les textures estan extretes d’una web específica per aquest ús de les imatges en la creació artística: 
www.cgtextures.com

http://www.cgtextures.com
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5. Conclusions

Aquest treball que teniu a les mans ha representat, per a mi, una culminació molt especial de la carrera 
de Belles Arts. El projecte exposat, aquesta primera fase mostrada aquí, és quelcom que tenia moltes ganes 
de començar a realitzar. He anat fent cada pas amb molta il·lusió, tot i els possibles entrebancs i les dificultats 
que s’han anat presentant.  Des del febrer, quan es va donar el tret de sortida al projecte fins avui, ha estat un 
viatge molt emocionant i enriquidor. He après moltíssimes coses. 

En aquest projecte he pogut posar en pràctica una nova manera de treballar, que fins ara no m’havia 
atrevit a experimentar del tot, i que és fonamental per al tipus d’il·lustracions que he realitzat i que espero 
seguir fent: l’estudi de les coses directament del natural per a transportar les impressions i les experiències 
adquirides a la resolució de les il·lustracions. Per dibuixar de manera realista coses que no existeixen ni puc 
veure en fotografies, tal com deia el referent d’en James Gurney, m’ha sigut imprescindible estudiar com és la 
realitat. A partir d’una base real i sòlida, després he pogut fer variacions i crear quelcom inventat i imaginari. 
Per a realitzar les il·lustracions presentades aquí, tal com he explicat vaig pintar del natural, vaig estudiar 
apunts sobre l’estructura de les ciutats, vaig fer maquetes, vaig observar la llum i els colors de la naturalesa, 
etc. Aquests tipus de pràctiques, d’experiència directa i d’investigació, m’han resultat fascinants. M’encanta 
profunditzar i interioritzar sobre els aspectes que m’interessen i aprendre coses noves. He reafirmat una 
de les coses per les quals m’encanta dibuixar i és que et pots acostar a altres múltiples camps de saber. Un 
artista il·lustrador també pot ser biòleg, per dibuixar les plantes; historiador, per contextualitzar les coses 
en èpoques passades; arquitecte, per saber com són les cases, arqueòleg, modista, etc. I pot i crec que ha de 
mantenir una mirada curiosa sobre totes les coses. 

Sense perdre el meu interès per la pintura digital, i juntament amb tot el que he pogut practicar amb 
les tècniques tradicionals, he descobert un nou enfoc interessant cap on dirigir la meva mirada artística: una 
interrelació entre la observació del natural, amb estudis amb aquarel·la i similars, i la pintura digital. Que 
els dos procediments es puguin nodrir l’un amb l’altre. He pogut profunditzar, també, en un camp de repre-
sentació que fins ara no havia treballat tant: el paisatge. Així com la figura humana i el retrat sempre haviaen 
estat una constant en la meva obra al llarg de la carrera, mai no m’havia atrevit a representar composicions 
paisatgístiques com les que he realitzat dins d’aquest projecte. 

També ha estat molt important aquest treball per mi, sobretot, per adquirir confiança amb el que faig. 
He après la importància de ser constant i no rendir-me mai en la persecució dels meus objectius, i de com a 
base d’identificar els errors és possible seguir avançant. Sóc una persona molt exigent amb mi mateixa i de 
vegades he tingut èpoques de bloqueig artístic per por d’equivocar-me o no arribar al nivell esperat. Amb 
aquest treball he assimilat que és l’equivocació la que ens mostra i amb la qual aprenem el camí correcte. Si 
no em dono per vençuda, per més que un dibuix no em surti bé, mai no serà l’últim dibuix que faci i, per 
tant, sempre tindré noves oportunitats per millorar. Segurament si hagués de repetir alguna de les il·lus-
tracions presentades aquí canviaria algunes coses i podria arribar-les a plantejar diferent. Possiblement els 
espectadors hi trobin erros que jo encara no he sabut solucionar, però la resolució final aquí exposada és un 
pas inevitable i transcendent en el meu aprenentatge i en la meva evolució artística. Necessito fer les coses 
d’una determinada manera, per adonar-me’n que es poden millorar de maneres diferents.

A nivell tècnic i conceptual, he pogut aprofundir en un dels aspectes que he trobat a faltar en la meva 
formació artística en aquesta facultat: l’estudi de la composició. A través de lectures i forces exemples expo-
sats per la meva tutora del treball, he entès les lleis de la composició i les claus per configurar una imatge 
tenint en compte l’ordenació i el tractament dels seus elements. Amb múltiples lectures he après una mica 
més l’ús dels colors i les games cromàtiques. Tot plegat m’ha entusiasmat per seguir avançant en el meu camí 
artístic i a voler millorar cada dia més, tenint en compte tots els consells i les lliçons que he après en aquest 
viatge que ha estat el treball Final de Grau. 
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D’alguna manera es pot establir un paral·lelisme metafòric entre una de les meves il·lustracions, Ojos 
Verdes, i el que representa la realització d’aquest primer pas del meu projecte: 

L’Amanda Wells viatja amb el tren que espera que la porti a una nova vida, amb l’emoció i l’alegria 
continguda que provoca la incertesa pròpia del camí que ha escollit. De la mateixa manera em sento jo en 
el meu viatge artístic; amb ganes de seguir, de veure que passa, sense perdre mai l’entusiasme. Veient-me 
segura i capaç, igual que ella empren el seu viatge. 

“...Me encantaban los libros de aventura y fantasía. Mi mente siempre estaba soñando 
e imaginándose lugares maravillosos, siempre escapándose de la realidad...Y la realidad me 
sobresaltó cuando estaba ensimismada en mis recuerdos. Se escuchó el silbido del tren y, 
muy despacio empecé a notar movimiento bajo mis pies. ¡Qué alegría! El tren arrancaba y 
emprendía de nuevo la marcha. Mi viaje continuaba”. 
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7.1. Esbossos de cada obra

1. Las Mentoras
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2. Ojos Verdes

3. ¿Y ahora qué?

4. Glauco
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5. ¡Por fin llegamos!

6. La misma luna

7. Belhora
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7.2. Mostra de la llibreta d’apunts i estudis
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7.3. Primer capítol de la novel·la

El Primer Paso

El día había empezado deslumbrante. A través del cristal del autobús pude ver el ambiente de la ciudad. 
Sus calles estaban animadas a pesar de que el sol hacía poco que alumbraba sus rincones, la gente empezaba 
su ajetreo cotidiano y se la veía ir y venir por todas partes. Me encontraba en Las Mentoras, una ciudad 
portuaria de El Primero, un continente vasto y completamente desconocido e inexplorado para mí. No me 
había sido nada fácil llegar hasta allí y menos siendo una muchacha que había cruzado el océano viajando 
ella sola. Había partido hace días desde Belhora, mi ciudad natal, situada al otro lado del mar, en Egregio. 

Hoy tenía que emprender un nuevo rumbo. Estaba muy ilusionada y nerviosa a la vez, pero no quería 
preocuparme demasiado pensando en lo que pudiera sucederme. No ahora que estaba logrado lo que más 
anhelaba mi corazón. Después de muchos días ahorrando las pagas que me daban en una tienda de costura 
de la calle Rincholar, por fin había dado el paso definitivo. El billete de tren que estaba bien guardado en el 
bolsillo de mi falda era la puerta a la aventura. Eso que para una chica de la alta clase de la rica ciudad de 
Belhora era tan difícil de conseguir.

Mirando a través de los cristales del autobús, sentada en el asiento, dejándome llevar por la velocidad 
del coche y sabiendo que no podía a volver atrás, porque ya era demasiado tarde para ello, me di cuenta que 
por fin había conseguido ser dueña de mi destino y de mis pasos. Nadie más podría interferir mi camino e 
impedir que cumpliera mis sueños.

Durante el recorrido del autobús iba mirando las personas que paseaban por la calle. Puede ver niños 
jugando con cordeles y piedras, una mujer bien arreglada haciendo la compra, gente mayor sentada delante 
de los portales de sus casas hablando y un grupo de señores riendo una calle más abajo, quizá por algún 
comentario gracioso. Todo era tan diferente de donde había crecido…Adoraba estar allí!

El vehículo fue girando por las estrechas calles de Las Mentoras hasta que al pasar un cruce se detuvo 
en frente de la estación de tren. Al observar aquel edificio de madera tan pintoresco no pude evitar sonreír. 
Sin pensármelo dos veces baje del autobús con mi vieja y pesada maleta. Ya me había preocupado anterior-
mente de adquirir un equipaje de segunda mano, algo usado, pero sin rastro alguno de lujo. Nada que pudi-
era recordarme a mi vida belhonense. Se habían terminado las riquezas y las cosas inútiles que solo servían 
para mostrar la opulencia y el dinero a los vecinos.

Después de cruzar la calle y esquivar un señor que paseaba, subí las escaleras hasta llegar a la puerta 
del edificio de la estación. Al empujarla sentí una gran emoción. Dentro descubrí un lugar muy acogedor. 
De hecho, encontraba acogedor cualquier rincón de esa tierra.

Desde mi llegada hacía cuatro semanas, todo cuanto había conocido me resultaba excitante y abruma-
dor. La tienda de costura de la señora Luisa, siempre con su alegre colorido, me había parecido un lugar tan 
impresionante y diferente que incluso llegué a pensar que no me molestaría en absoluto tener que quedarme 
allí para siempre. Pero claro, mi espíritu inquieto no me lo hubiera permitido.

Aún recuerdo el primer día que conocí a la señora Luisa y como conseguí que me diera un trabajo que 
me permitiera alquilar una habitación temporalmente. En Las Mentoras, al ser una ciudad portuaria y muy 
comercial, los extranjeros eran frecuentes, y no se sorprendió al ver que no era de allí. Pero tuve que mentirle 
en cuanto mi lugar de origen. Los habitantes de Belhora raras veces veníamos por estos parajes, y no estaba 
segura de su recibimiento si decía de dónde procedía realmente. Tuve que contarle que venía de un pueblo 
perdido de El Primero. Por suerte, aún me acordaba de algún nombre de los pueblos de allí; tiempo atrás 
había consultado un mapa en la biblioteca de mi padre. Aun así, nunca mentí al hablarle de mis ansias por 
conocer lugares nuevos y de cómo me gustaba viajar. También le conté mi intención de coger un tren que 
me llevara más lejos de aquellas tierras, para seguir mi aventura. Parece que mi historia le gustó y enseguida 
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se ofreció a ayudarme proporcionándome un trabajo como costurera. Cuando me encargó mi primera tarea, 
arreglar un vestido para una amiga suya, agradecí entonces todo lo que había aprendido en mis clases parti-
culares de costura de la señora Jefferson. Aunque gracias a la señora Luisa pude aprender muchas cosas más.

Una vez dentro del edificio me dirigí a las ventanillas donde un señor con barba me atendió muy ama-
blemente. Yo no podía esconder la expresión de emoción de mi rostro.

– Buenos días, tengo un billete para el tren que se dirige a Tiarno. ¿Sabe a qué hora llegará? – le dije.
– Señorita, creo que justo en este momento está entrando en la estación. A las 7:01, puntual como 

siempre – me contestó señalando las puertas que daban a las vías.
Seguí con la mirada el lugar que señalaba y al otro lado de las puertas de madera abiertas pude ver 

como una magnífica locomotora reducía su velocidad hasta detenerse. La andana se llenó de vapor y humo.
– ¡Muchas gracias! – le dije con una sonrisa radiante y salí disparada hacia aquel tren que me hacía 

soñar. Cuando estuve a su lado vi que la locomotora era enorme y que el tren llevaba unos vagones precio-
sos pintados de azul. Mi cabeza ya estaba recorriendo lugares insospechados junto con ese tren cuando, de 
pronto, la andana se lleno de gente. La multitud bajaba de los vagones mientras otros esperaban a que el tren 
se vaciara para subir ellos. Estaba tan entusiasmada que no me perdí un detalle de lo que allí sucedía. Del 
segundo coche bajó toda una familia, con cuatro hijos y sus padres, todos ellos muy bien vestidos. Quizás 
llegaban de asistir a algún acontecimiento importante. Un poco más allá, pude ver como una anciana em-
pezaba a llorar cuando por fin abrazaba a dos hombres que parecían sus hijos. También vi como dos jóvenes 
miraban con curiosidad a dos chicas muy bonitas que bajaron del primer vagón. Había muchos personajes 
distintos allí, la mayoría iba con equipajes pesados, paquetes, cajas, bolsas que descargaban y empezaban a 
cargar en el tren. Intenté imaginarme sus vidas, como habrían llegado hasta allí y porqué habrían escogido 
ese tren para viajar. Me pregunté si habría alguien que, como yo, cogería ese carruaje metálico para olvidar el 
pasado. Si habría alguien que, al lado de esos vagones, podía sentir como le acariciaba una brisa de libertad, 
como me pasaba a mi en ese momento.

Un silbido del tren me hizo sobresaltar. Había sonado como una señal de aviso: debía subir a ese tren.
Cogí mi billete fuertemente con la mano que tenía libre, ya que con la otra sujetaba la maleta, y me 

dirigí con determinación hacia los vagones. Conté que había cinco. Yo decidí ir hacia el cuarto. Mientras 
echaba una ojeada a mi billete, como había hecho tantas otras veces desde que me lo compré, hacía dos días, 
topé con un hombre.

– Disculpe – le dije, y me fijé que había chocado contra su mochila polvorienta. En la solapa de ésta 
había unas letras escritas claramente visibles: R.C.G. Cuando levanté la vista para ver la cada del desco-
nocido, la multitud me empujó hacia delante y lo perdí de vista. No me importó mucho, estaba nerviosa e 
impaciente por subir al tren.

Me puse en la cola enfrente de las escaleras de cuarto vagón. Delante mío subió una mujer mayor con 
una maleta muy pesada. Había un señor que la ayudó a subir desde lo alto del coche. Hizo lo mismo cuan-
do llegó mi turno. Aunque mi equipaje no parecía tan pesado como el suyo. Entré por el pasillo entre los 
asientos, que ya estaban medio ocupados. Tuve que llegar hasta el final de aquel vagón para encontrar uno 
que fuera de mi agrado y que estuviera libre. Los asientos eran bancos de madera, pues era un tren humilde, 
y estaban dispuestos de dos en dos. Yo puse mi maleta en el portaequipajes encima de nuestras cabezas, sin 
mucha dificultad, y me senté en uno que miraba hacia la locomotora, al lado de la ventana. Quería ver como 
el paisaje venía hacia mi, no ver el que dejaba atrás.

Reconocí a la mujer mayor de la maleta pesada, que estuvo delante de mi en la cola para subir. Llegó de 
la parte trasera del vagón e intentó poner su maleta también en el portaequipajes, pero a pesar de su empeño 
no lo consiguió. Yo la ayudé, pero ni siquiera entre las dos pudimos, así que la maleta se quedó en suelo, 
debajo de nuestro banco de madera.

– Hola, soy Mariana – me dijo la mujer cuando ya estábamos bien colocadas en nuestros asientos.
– Oh, que nombre más bonito tiene usted – respondí sonriendo, amablemente.
– Gracias, bueno, se lo debo a mis padres, que en paz descansen – en sus ojos pude ver una chispa de 

melancolía – gracias por su ayuda con mi equipaje.

– No ha sido nada, tranquila.
– Si fuera un poco más joven seguro que no tendría ningún problema en acarrear esta vieja maleta. 

Los años no perdonan, ¿no cree?
– Oh, pero usted se ve muy bien – entonces me di cuenta de mi falta de educación – Ah, disculpe yo 

no me he presentado todavía. Me llamo Amanda, Amanda Wells. Mucho gusto.
– Lo mismo digo – dijo Mariana – Amanda también es un nombre muy bonito. Usted es extranjera, 

¿verdad?
No pude evitar reír. Parecía una buena mujer y su tono de voz era tan dulce que inspiraba mucha con-

fianza – ¿Se nota mucho?
– Tiene usted una piel muy pálida para ser de esta ciudad.
Que yo era extranjera parecía algo muy obvio para las gentes de Las Mentoras. Aunque de hecho, se 

decía que la mitad de las personas que habitaban la ciudad eran forasteros de paso: comerciantes, mercade-
res, hombres de negocios, personas buscando oportunidades, en definitiva. Los autóctonos de allí habían 
aprendido a distinguir a todas esas personas forajidas y conmigo no habían hecho ninguna excepción, ni 
Mariana ni Luisa, la costurera.

– Supongo que se lo debo a mi abuela por parte de madre. Ella también era muy pálida ¬– en aquel 
momento mi mente recordó su rostro.

– Parece usted muy simpática. Su abuela debe de estar orgullosa – en los ojos de Mariana había desa-
parecido la chispa de la melancolía y ahora podía ver cierta alegría en su expresión.

– Creo que sí lo está – le dije eso con una sonrisa un poco triste. En mi interior recordé nuestros úl-
timos momentos juntas y una extraña sensación me invadió. ¿Cómo se encontraría ella ahora? Ya era muy 
mayor. Ojalá pudiera contarle como de feliz era en ese tren.

– ¿Sabe? – Mariana me sacó de mis pensamientos – Yo pronto seré abuela. ¡No se puede imaginar la 
ilusión que me hace!

– ¿De veras? ¡Enhorabuena! – Ahora las dos estábamos riendo.
– Sí, por eso he cogido este tren. Mi hija se casó hace unos meses y ella y su marido se fueron a vivir a 

Tiarno. Ahora ya está embarazada y yo voy a vivir con ella una temporada, para ayudarla en todo, ya sabe.
Tiarno. Ese era el nombre del pueblo al que yo me dirigía también. Desde hace años tenía claro que 

quería salir de Belhora, el destino no importaba mucho, en lo único que pensaba era en cruzar sus vallas 
metálicas para no regresar jamás. Pero un día descubrí en un libro viejo y olvidado una imagen preciosa y al 
pie de ésta informaba de que era una pequeña villa llamada Tiarno, perdida en El Primero. Durante mucho 
tiempo ese pueblo que llenó mis pensamientos de imágenes pintorescas de casitas, paseos, barrios acogedo-
res…y cuando me encontré en Las Mentoras no dudé ni un segundo en que acabaría yendo hacía allí.

– Me parece estupendo. Creo que yo en su lugar también haría lo mismo.
– Cuando recibí la carta y mi hijo me la leyó, lloré de alegría.
Yo escuchaba atentamente todo lo que decía. Seguro que había tenido una vida llena de emociones y 

dificultades. Pero ahora todos sus esfuerzos se verían recompensados con el nacimiento de su nieto, o nieta. 
Intenté imaginarme a mi misma siendo mayor como ella. No podía hacerlo. Mi destino era bastante incierto 
y aunque me creara unas expectativas no serviría de nada, pues no siempre se cumplen. Sólo pensaba en 
vivir el momento.

Estuve hablando con Mariana un rato más. Me contó como era su familia y como se las habían arre-
glado siempre para seguir adelante. Luego nos quedamos calladas un rato hasta que me di cuenta de que 
Mariana se había dormido. El tren ya había emprendido su marcha hacía unos minutos, saliendo de la es-
tación y dejando atrás la ciudad y sus gentes. Había estado tan concentrada hablando con esa mujer que me 
había olvidado del paisaje. Me quedé mirando por la ventana. A fuera se veían pasar a toda velocidad los 
altos árboles que crecían en las cercanías de Las Mentoras. La vegetación era densa y de un verde intenso. 
Después de un rato viendo siempre el mismo escenario verde, me entretuve a observar los pasajeros del tren.

                                           * * *
Un ruido me despertó mientras estaba tumbado en mi cama. La señora Freitas ya estaba llamando a 

la puerta mientras gritaba algo que no conseguí entender. No tuve más remedio que levantarme, ponerme 
algo de ropa, para no dar más mala impresión de la que ya tenían de mí, y abrir la puerta sin muchas ganas.

– Señor Clapton, tiene usted que desalojar esta habitación. Ha venido otro cliente y tengo que hacer la 
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cama – me dijo nada más verme.
– ¿Ya me echa tan temprano? – Aún estaba un poco dormido pero ya me había acostumbrado a la voz 

estridente de la señora Freitas – Pero si no son ni las siete de la mañana…
Antes de responderme puso esa cara suya de quien te esta a punto de dar una buena regañina. Desde 

que había llegado a esa pensión, la señora Freitas me trataba como se trata a un hijo descarriado que quieres 
que vaya por el buen camino.

– ¿Pero hijo, en que mundo vive usted? ¡Solo faltan diez minutos para las siete!
Al oír eso, lo que me quedaba de sueño desapareció. Me puse las manos en la cabeza.
– ¡Oh, no! ¡Tengo que llegar a la estación para coger el tren de las 7:00!
– Pues dese prisa, hombre.
Lo último que oí antes de cerrar la puerta de la habitación fue un suspiro de la señora Freitas. Después, 

todo sucedió muy rápido. Terminé de vestirme como pude y amontoné mi escaso equipaje dentro de mi 
bolsa. Puse con cuidado mis papeles y mis lápices encima de todo, para que no se me aplastaran, puesto que 
sin estos utensilios no podría trabajar. Repasé el capital que tenía para pasar los próximos días y, finalmente, 
recogí mi billete del cajón. Ese billete podría ser el primer paso para alcanzar el reconocimiento de mi car-
rera. Lo guardé a buen recaudo en el bolsillo de mi chaqueta.

Bajé las escaleras dando saltos y corrí por el pasillo esquivando al personal. Antes de salir de la casa la 
señora Freitas tuvo el detalle de darme una barra de pan y un poco de queso.

– ¡No puede ir por estos mundos sin desayunar! – me dijo.
Realmente, a pesar de lo pesada que podía llegar a ser, era buena mujer. El primer día que me vio, 

hace tres días, iba con mis pintas desgarbadas y lleno de polvo, a causa de pasear todo el día por las calles 
de Las Mentoras, buscando un lugar donde alojarme. Me miró como si estuviera viendo a un animal heri-
do y perdido. No tardó mucho en ofrecerme un plato de sopa caliente, lo cual agradecí sinceramente, y en 
enseñarme mi habitación. En seguida se puso en el papel de mi madre y trató de darme lecciones sobre los 
buenos modales, los horarios que debería seguir y cosas por el estilo. Podía ser muy pesada pero en el fondo 
me sentí muy a gusto con ella y su familia en aquella posada.

– ¡Gracias por todo! – le di un abrazó, que ella no se esperaba, y salí a la calle.

Fui andando por la calle, comiéndome el pan, hasta que vi en un reloj de un aparador que solo me que-
daban cinco minutos para poder coger el tren. Entonces eché a correr. No era fácil correr por aquellas calles 
estrechas llenas de gente. Tuve que esquivar unas cuantas personas y al cruzar de un lado a otro algún carro 
estuvo a punto de atropellarme. Mientras corría reconocí la tienda del señor Molina, donde había comprado 
el primer día que llegué unos cuantos folios de papel, muy baratos, por cierto.

No tardé mucho más en llegar al cruce antes de la estación y, además, estaba entero y de una pieza. 
Cosa extraordinaria después de la carrera que había hecho. En el momento en que pasaba el cruce, vi como 
el humo del tren que debía coger se detenía en la estación. Sin pensármelo dos veces, subí las escaleras hacia 
las puertas de la estación de dos en dos. Ya había un montón de gente esperando para subir al tren. Atravesé 
la sala principal del edificio. Mientras pasaba saludé al señor con barba de la ventanilla de los billetes, el cual 
me había vendido el mío el día anterior. Pensando en el billete, volví a asegurarme de que siguiera en mi 
chaqueta. Finalmente llegué a la andana abarrotada de gente.

Normalmente, me sentía agobiado entre tanta multitud, pero en aquel momento no pensé demasiado 
en eso, era lo que debía aguantar para subir a ese tren. Una vez hubiera llegado a mi destino, empezaría a 
trabajar duro y quizá podría volver a mi querido pueblo, Celino, siendo alguien importante y con más repu-
tación de la que tenía ahora. Y podría encontrar un trabajo digno en la ciudad. Mientras ya estaba vislum-
brando mi regreso triunfal tropecé con dos muchachos que estaban embobados mirando hacía alguna parte. 
Descubrí que estaban observando a dos muchachas que pasaban cerca del primer vagón del tren. Eran muy 
bonitas. Si hubiera tenido tiempo y más dinero, les habría pedido que posaran para que las pudiera retratar.

Caminé por la andana en busca de un vagón que no tuviera mucha cola para subir. Vi que el en el cuar-
to no había demasiada gente esperando en la escalera y me dispuse a ir hacía él. Antes de llegar a él me tope 
con otra persona. Esta vez era una chica con el pelo oscuro recogido en una cola, tenia su billete en la mano.

– Disculpe – me dijo y se puso en la hilera de personas para subir al mismo vagón en el que yo quería 
viajar también.

Primero subió al vagón un hombre de mediana edad que, a su vez, ayudó a subir a una mujer vieja 
con una maleta pesada. Luego llegó el turno de la chica con el pelo recogido, que había topado conmigo. 
Creía que entonces iba yo, pero dos personas más se me adelantaron antes de que pudiera subir al coche: un 
hombre con sombrero de copa y una mujer con un chal. Finalmente, fui uno de los últimos en entrar en el 
esperado tren.

Cuando entré, ya estaban casi todos los bancos ocupados y tuve que andar casi hasta el final del vagón 
para encontrar un asiento libre, al lado del pasillo, mirando hacía el final del tren. Dejé mi bolsa llena de 
polvo entre mis pies. No era mi sitio favorito para estar en el tren, pero tampoco me importaba, hubiera 
viajado en él igualmente aunque hubiera tenido que estar de pie.

Una vez bien aposentado en mi rincón del banco de madera observé a mi alrededor. A mi lado había 
un chico joven, quizá algunos años más joven que yo. Llevaba un paquete en su regazo y le estaba diciendo 
algo al chiquillo que se sentaba frente de él. De hecho, el chiquillo, que no llegaba al metro de altura, no es-
taba exactamente sentado. No paraba de moverse y parecía excitado con todo lo que le rodeaba. Luego miré 
por la ventana y vi como el paisaje empezaba a desplazarse: el tren ya estaba en marcha.

El chiquillo puso sus manos y su nariz en el cristal con un grito de emoción, ese gesto me hizo sonreír. 
Miré al joven de mi lado.

– Gedeón, haz el favor de estarte quieto… – dijo. Entonces se dirigió a mi – Perdone el ruido de mi 
hermano pequeño. Es su primer viaje en tren.

– No pasa nada – dije. Aunque me gustaba la tranquilidad, la alegría de un niño no era ninguna mo-
lestia.

– Sí, no se preocupe, el pequeño no molesta – dijo otra voz. Miré hacía delante y descubrí a la chica 
que estaba en el asiento frente a mí. Era una chica muy bonita, de piel oscura y tenía una larga trenza que le 
colgaba por el hombro. Me sonrió al verme.

En aquel momento decidí coger mi libreta de mano y mi lápiz y empecé a dibujar algunos garabatos.
– ¿Ha estado nunca en Tiarno? – preguntó la chica de la trenza. Nadie respondió y levanté la cabeza 

de la libreta.
– ¿Eh? ¿Se dirige a mi?
– Claro – iba responder a su pregunta pero se me adelantó a la hora de hablar. – Yo he estado un par 

de veces. Tengo familia allí. ¿Usted también va a ver a su familia de vez en cuando?
– Cuando puedo – le dije antes de que no me dejara responder. Volví a centrarme en mi papel cuando 

me habló de nuevo. No quería parecer maleducado, así que levanté una vez más mi vista de la libreta.
– Mi madre insiste en que vaya a ver a mis tíos a menudo. Yo lo hago con mucho gusto pero a veces 

una quiere hacer otras cosas en vez de ir a visitar a sus tíos…no cree?
Abrí la boca para decir algo pero, una vez más, mi opinión al respecto, a pesar de haberme pregun-

tado, no le parecía importante. Ella continuó hablando sobre su familia y su vida. Yo estuve unos minutos 
escuchándola pero al final perdí el hilo de lo que estaba diciendo y continué con mis garabatos. Pronto perdí 
la paciencia. Intentaba dibujar al chiquillo pero, entre que no paraba quieto y la voz de la chica hablando 
retumbando en mi cabeza, me di por vencido.

Estaba ya guardando mi libreta en el bolsillo cuando me fijé en los asientos del otro lado del pasillo. 
Reconocí a la mujer vieja que había subido poco antes que yo al tren. Estaba durmiendo. A su lado vi a la 
mujer de pelo recogido que había tropezado conmigo. Estaba mirando por la ventana y vi que tenía una 
expresión de alegría contenida. Su figura era impecable y refinada. Gracias a la luz del sol que entraba por la 
ventana descubrí que tenía unos preciosos ojos verdes.

No se por qué, volví a coger lápiz y papel y empecé a dibujarla. Me pareció una imagen muy bella y 
tampoco tenía nada mejor que hacer. Procuré no ser muy descarado a la hora de mirarla para plasmarla en 
el papel, no quería parecer grosero y que malinterpretara mis miradas furtivas. Bueno, de hecho, no había 
nada raro en mis acciones. Era parte de mi trabajo retratar con grafito lo que me pareciera más interesante. 
Aunque dibujar a esa chica se desviaba un poco de mis objetivos.
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Continuarà...




