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L'ARTISTA

L’Arnal Ballester diu d’ell mateix que és
il·lustrador gràfic i professor (jubilat fa poc)
de Narració Visual a l’escola Massana d’Art i
Disseny de Barcelona . Afegeix que ha
treballat en camps molt diversos com els
llibres, la premsa, la publicitat, el disseny,
l’animació... i que la seva professió és la de
comunicar i explorar en llibertat.

Per a mi, que em vaig topar per primera
vegada amb els seus dibuixos de casualitat,
va ser des del primer moment una d’aquelles
sorpreses que mai deixen de sorprendre’t.
Com a mestre del Màster de Llibres i
Literatura infantil i juvenil em va deixar en
herència (a mi i, estic segura, que també al
conjunt de persones que han escoltat les
seves paraules alguna vegada) aquella
sensació que només la revolució per una
causa justa pot despertar: passió, irreverència
i grans dosis de seriosa diversió . Potser per
una afinitat d’ànima les seves trapelleries
visuals han estat sempre motiu de molta
alegria, també pels infants a qui he mostrat
les seves obres. 
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Bona tarda Arnal, abans de res volia donar-te les
gràcies per haver acceptat aquesta proposta
sense saber gaire d’on venia tot plegat... És un
regal poder tenir-te avui davant. Comencem; el
primer que se’m va venir a la ment quan
repassava una mica les teves obres és el vincle
entre la raó, l’emoció i la intuïció, de fet aquest
tema de la intuïció m’interessa molt...

Ostres! Mmmm.... bé, no sé, el problema és que
la capacitat d'anàlisis del que fan els altres
normalment no l'apliques a tu mateix, és a dir,
faig reflexions sobre com funciono, però no sé si
he arribat a aquest desgranament que tu
planteges.

Suposo que la intuïció és allò que saps però que
no ets conscient que saps, són les coses que
captes de manera inconscient o per mecanismes
molt primaris i tot d’una flueixen i t’empenyen a
fer una cosa de determinada manera,
sense  saber gaire per què l’estàs fent; el cas és
que ho fas. Podria dir que sí que ocupa una part
molt important de la meva manera de   treballar
però no sé si podria establir llindars tan clars
entre raó-emoció-intuïció perquè el recurs de
l’inconscient, per exemple, a vegades el   faig
servir de manera força conscient. 

És cert que hi ha molts accidents, però també hi
ha les coses que ja eren allà, això sempre m’ha
interessat perquè a vegades apareixen coses
massa elaborades per tractar-se d’un accident,
però al mateix temps saps que no han sorgit de
manera volguda. Per mi és obrir les comportes i
que  les  coses vagin sortint.
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I, doncs, com obres aquestes
comportes?

Les comportes les obro dibuixant
perquè si em foto a pensar no les
obriria pas. El sistema que millor m’ha
funcionat és dibuixar molt. I qui diu
dibuixar diu manipular moltes
imatges, no necessàriament generar-
les a partir dels llapis o pinzells, a
vegades és agafant una fotografia i
utilitzant mitjans informàtics
començar-la a manipular...
sorprendre’s del que   surt de tot això.
Tinc sempre un quadern sobre la taula
i el vaig omplint de coses, és a dir,
que quan tinc un encàrrec o un
projecte personal em poso a dibuixar,
abans de pensar en l’estructura o en
qualsevol altra cosa per l’estil.

Aquest treball de dibuixar i potinejar
per mi és cabdal, el procés d’elecció i
selecció ve després.

Ho he explicat moltes vegades i és
cert: quan m’arriba un   text me’l
llegeixo, però després l’aparco en un
calaix i m’oblido absolutament que
existeix, perquè si hagués d’estar
pendent d’un procés simultani de
lectura i creació, o de decorar l’obra
d’un altre, em bloquejaria.



El treball a partir de textos d’altres persones
m’interessa, deu ser molt diferent de
treballar per un projecte totalment teu.

Sí, sí, és clar, però també depèn de la
concepció que tinguis de què és la
il·lustració. La meva idea de què vol dir
il·lustrar és la contrària d’altres maneres de
fer-ho... Per mi il·lustrar, en el sentit
d’acompanyar un text, no em resulta
interessant. En el treball d’il·lustrador   em
surt la vena de lector que interpreta el que
llegeix i ho reelabora. Crec que una   vegada
he llegit el text aquest ja es  defensa sol,  no
em necessita a mi precisament... tant  si   el
text és bo com dolent, el que està clar és que
a mi no em necessita. Si és bo perquè ja
funciona per si mateix, si és dolent perquè jo
no l’arreglaré [riures].

Els textos dolents, de fet, poden ser molt
productius, perquè no hi ha res que t’empenyi
a servir-los, no tens cap pressió, pots buscar
de donar-li la volta, apropiar-te de la trama i
després fer el que et doni la gana, fins i   tot
van bé per fer experiments amb una tècnica o
una manera de dibuixar, crec que se’ls hi pot
treure molt profit!

Els textos bons sovint són tan bons que dius
¡bueno!  I fa una mica més de respecte... però
hi pots aportar moltes coses. Una vegada
vaig voler que les il·lustracions fossin els
peus de pàgina del llibre, l’editorial en
qüestió no em va deixar dur la idea a la
pràctica però podria haver estat un exemple
d’estratègia diferent.

El que vull dir és que pots agafar el text per
allò que t’ha suggerit, el que has anat 

registrant i interpretant durant la lectura,
fent-lo teu. Crec que és aquest el valor de la
il·lustració, diu moltes més coses, va més
enllà. La il·lustració no serveix perquè els
nens aprenguin a llegir, sinó perquè observin
les imatges. A llegir s’hi arriba des
de l’oralitat, o almenys així vaig arribar-hi jo,
l’oralitat sense imatges et dota d’un 
imaginari que elabores a partir de la veu.

I en aquest treball amb textos quina és
habitualment la relació que es manté amb la
seva autora o autor?

Molt poca. No m’atreviria a dir que la
totalitat del que he il·lustrat ho he fet sense
tenir cap relació amb l’autor/a del text, però
sí un alt percentatge. La majoria ni tan sols
els conec o estan morts.

De fet aquest tema em va sorprendre molt
quan l’explicava la Irene Savino al Taller
d’edició d’Ekaré... Ella comentava que
l’editorial no posava gairebé mai en contacte
autor/a – il·lustrador/a, per mi era una cosa
bogíssima. Això em va venir molt a la ment
quan observava les teves imatges al compàs
dels versos d’Eduardo Polo... ben bé sembleu
dos amics! En aquesta ocasió el tàndem es
coordina totalment.

Però se’m va morir abans de coneixe’ns! A
l’Eduardo l’havia llegit com a Eugenio
Montejo, i m’agradava. Quan va arribar el
text amb el pseudònim no el vaig identificar,
va ser la Irene qui m’ho va dir, però ni tan
sols en aquell moment se’m va acudir posar-
m’hi en contacte. 

http://ekare.es/


De fet, en un primer moment vaig estar a punt de
dir que no a l’encàrrec, justament perquè el text va
agradar-me molt i me l’imaginava amb veu, amb
una peça d’àudio on es pogués apreciar tots els
jocs lingüístics. Això també m’ha passat, de dir; "és
un text massa bo perquè jo el merdegi... "

Bé, a les il·lustracions de Chamario hi veig com
molta música, s’ensuma aquest ritme propi que
també persegueixen moltes altres de les teves
obres...

Sí, segurament. M’agrada molt la música, tinc
ritme, m’agrada ballar... aquesta dimensió ha
d’aparèixer. També bec molt del cinema   i   el
cinema és ritme; la seva estructura és totalment
rítmica. I precisament la poesia és un dels gèneres
que permet trobar aquestes pulsacions. Moltes
persones il·lustren la poesia des de l’estàtic; no ho
critico però em resulta curiosa aquesta actitud
contemplativa quan la poesia et planteja sonoritat.
Crec que és important captar-la a través de la
imatge, perquè pots crear escenaris bonics i
metafòrics, però penso que és interessant no
congelar aquesta metàfora sinó fer-la evolucionar
amb pautes musicals.

Una altra cosa que m’agrada de Chamario és que té
l’estructura del joc infantil. Vaig escriure un
article   on el comparava amb aquell tipus de joc
que comences amb algú quan ets petit... jugar a
indis   per exemple, i arriba un moment en que
tothom va  a la seva bola! Tu ho has vist això?

I tant!

I   de sobte hi ha un moment on es torna a
agrupar,     i després es torna a dispersar... La
narrativa en aquests jocs no en té res de lineal,
són petites estances separades que de sobte estan
associades i després ja no, i després tornen a
estar-ho. És un  record  molt viu que tinc.



Sí, és ben bé això el que passa durant el joc
simbòlic, és increïble com s’entenen en un
llenguatge molt silenciós i molt sorollós
alhora, és tot un ball!

Clar! Em van entrar moltes ganes de fer
exactament això, de jugar amb l’Eugenio però
de manera en què en alguns moments ens
trobem i en altres no. Dubto que hi hagi una
millor estratègia que el joc, sobretot en poesia.
 
Quan veig les teves imatges sempre penso; Què
intel·ligents són! M’emociono perquè de sobte
miro i dic ¡Ostres! Com li ha donat la volta!

No ho podria fer d’altra manera. La il·lustració
que únicament descriu em cau de les mans,
inclús quan he treballat en premsa.

Mira, fa uns anys em va venir a buscar una
agencia americana, la més important en el
camp de la il·lustració de premsa, però vam
durar mig projecte, perquè la pressió i la
intervenció dels directors d’art dels EEUU és
molt   bèstia... i   de fet no és només això,
perquè entrar en conversa amb algú amb criteri
és molt enriquidor; però la cultura   americana
estàndard es centra molt en la descripció
literal, i a mi, què vols que et   digui,
m’avorreix, i si m’avorreix, ja l’hem cagat! 
Vaig   plegar   a mig treball i de moment no
m’han tornat a trucar [riures].

Ara has mencionat als editors d’EEUU però...
quina és la relació amb els editors i editores
d’Espanya?

Crec que aquest país té un problema, que ja
no sé si és cultural o històric... no sé com
dir-ho per no ofendre a  ningú
innecessàriament... El cas és que, en
general, hi ha poc criteri. Es   fabriquen 
molts llibres, masses. De fet el negoci està
a fabricar i editar, no en què la gent els
compri. És economia especulativa. Per   tant
hi ha poca atenció. Inclús petits editors que
en un moment determinat es fascinen per
un treball, després se n’obliden. Per altra
banda els grans editors el que volen és
treure al mercat el   seu   producte, i si es
ven, millor. La relació – inclús
contradictòria – entre qualitat i negoci   no
els importa. 

Durant molts anys no hi ha hagut la figura
del director d’art, no tenies tracte amb
ningú d’aquesta branca. Crec que això diu
molt del sector. 



Què els demanaries?

La veritat? Els demanaria que desapareguessin.
Almenys a moltes d’elles. I altres haurien de
deixar d’editar de manera compulsiva i, a partir
d’aquí, pensar què és el que volen. Hi ha com
una excitació que genera un fenomen
d’imitació: si veig que una cosa funciona jo
també la faig. Però coi! Edita una altra cosa!
Potser no et funciona però és l’única manera
de portar-te a un altre lloc.

Va en relació amb el sistema en què vivim. Fins
i tot petits editors que arriben amb moltes
ganes d’innovar acaben perdent el control.
Gent molt il·lusionada, amb idees clares però
que en poc temps ja ha entrat dins la roda.

Completament d’acord... A més a més aquesta
sobreedició comporta la desaparició d’arrels
literàries; els llibres queden oblidats molt
ràpidament, ni tan sols tenim temps per
degustar-los o compartir-los... i aquesta pèrdua
d’arrelament ens allunya del vincle amb la
cultura i l’art. Es necessitaria tornar-hi moltes
vegades i així és gairebé impossible. Fa
vertigen. M’agradaria dedicar-me algun dia a
l’edició, però a vegades miro el panorama i dic,
quina mandra! Perquè sembla que si no entres
a la roda ets mort.  

Totalment! Els únics que mantenen el tipus
són Media Vaca, després de vint anys tenen una
producció limitada, editen el que   els dona   la
gana i inclús hi ha certs aspectes editorials
artesanals...duen els exemplars als autors
personalment... És un plantejament que no
tothom pot fer, d’acord, però una mica més
d’aquesta actitud és totalment necessària. Si jo
hagués d’editar també   em   faria
molta mandra,  perquè a més a  més  hi  ha la 
distribució,   que condiciona enormement
l’arribada al públic.

Bé... Anirem veient com va el panorama... [riures]
Canviant de tema, diguem alguna cosa sobre
la famosa Inspiració que no sigui típic, si us plau!

Aviam, és que la inspiració és un mite, no  sé  si
el que acabo de dir és típic...segur que sí [riures].
És cert que hi ha alguna cosa... té relació amb el
que deies abans de la intuïció, del que parlàvem
sobre els processos inconscients que no deixen 
de ser reaccions a coses que  t’estimulen, però jo
prenc aquella frase tan sobada de Picasso que
diu que la inspiració arriba treballant.

Ara estic fent unes edicions a partir de petits
textos no estrictament literaris. Un d’ells és de
Vladimir Maiakovski, del seu poema ‘Conversa
amb un inspector fiscal sobre poesia’, i hi diu que
la poesia és com l’extracció del radi; per trobar
el radi necessites treballar tones i   tones   de
material, per trobar la paraula justa també. Amb
el dibuix passa el mateix. Hi ha tots els
moviments que es fan abans d’arribar al resultat,
els fracassos... i també la dimensió tècnica, les
teves pròpies capacitats de resolució. Hi ha coses
que no pots pensar si no t’has entrenat per mirar
diferent... La inspiració és una paraula que no té
gaire sentit, és millor el treball constant.

http://www.mediavaca.com/
https://docplayer.es/31730144-Conversacion-con-el-inspector-fiscal-sobre-poesia-vladimir-maiakovski.html


Per mi va haver-hi un abans i un després en la
relació amb els meus escrits, dibuixos i
fotografies el dia que vaig descobrir el que ara
has explicat. Una mestra que vaig tenir sempre
ens deia que no esborréssim ni llencéssim res,
al contrari, que ho utilitzéssim per anar més
enllà, per seguir, això se’m va quedar gravat i
és el que més m’ha ajudat a evolucionar, a no
quedar-me encallada.

Seguint amb el procés creatiu... un dels temes
que també em semblava important que
parléssim és La Identitat.  Crec que quan veiem
una de les teves il·lustracions tots/es podem
reconèixer-la i saber que és teva, em penso
que aquesta és una de les preocupacions dels
artistes. Com s’arriba a aquest punt? És una
qüestió de temps i experiència o és més aviat
intrínsec? 

Segurament això últim perquè no és quelcom
intencional. Sí que soc conscient que hi ha
alguna cosa que fa que se m’identifiqui
fàcilment però la veritat és que no m’agrada. 

No t’agrada?!

No! Perquè prefereixo l’anonimat. Sé que és
contradictori però és així; de fet he arribat a
fer algun collage sense cap element gràfic
dibuixat de la meva mà i trobar-me a algú que
em digui: "Arnal, has fet un cartell!" I jo mirar-
me'l com volent dir; no pot ser... [Riures]

A part de la forma gràfica i els elements
compositius és cert que hi ha moltes coses de
les quals no n'ets totalment conscient que et
posen davant el focus, però no sé ben bé per
què passa això. 

Penso que hi ha una manera molt xunga de
vendre la il·lustració, que podem trobar en
algunes revistes de   disseny  gràfic i escoles
online   on apareixen eslògans de cursos per
“trobar el teu propi estil”. Sembla que sigui el 
més   important... Jo als meus alumnes sempre
els dic que no es capfiquin en això perquè és
una mica com la cal·ligrafia, pots tenir-la molt
personal o molt impersonal.   Si   ho forces
empenys a la gent a fer contorsions gràfiques
que moltes vegades porten a resultats
penosos; o també pot passar que s’enfrontin a
aquesta recerca de l’estil com si es trobessin
en un gran supermercat on poguessin agafar
una mica de cada cosa; aquest poti-poti és just
el contrari a allò que podria portar-te a tenir
un estil... si creiem que tenir-lo és primordial,
és clar...

Crec que l’estil sorgeix d’allò que expliques,
de la capacitat de dir. No tens ni idea de com
ni per què però surt així. Hi ha gent que
s’identifica molt ràpidament i altre que és
absolutament funcional i prou, com tot a la
vida.

https://albaniescasswell.wordpress.com/dibujo/


Sempre has dibuixat? 

Aviam... sempre... defineix sempre.
 
Des de petit, vull dir.

Sí, de petit dibuixava molt, però   durant molts anys  no
va ocupar un lloc central a la meva vida perquè estava
immers en moltes altres coses. M’interessava la història 
i vaig ser molt actiu políticament, però el cert és que
sempre tornes a allò més primari... Penso que sempre
arriba un moment en que saps què és el que pots fer
realment. El dibuix és com casa per mi. Jo em defineixo
com a dibuixant, no com a il·lustrador, no és el mateix,
il·lustrar ho pots fer amb fotografies o altres tècniques. 

També hi ha èpoques en què no dibuixo. Abans les
portava molt malament, em sentia molt culpable, com si
hagués perdut l’ànima; i en canvi ara quan tinc moments
així em dic: si tens ganes de dibuixar, dibuixa, i sinó, no. 

Parla'ns d'aquests bloquejos. En el meu cas, quan estic
molt centrada a viure la vida no escric ni dibuixo, ja no
per falta de temps sinó perquè hi ha alguna cosa que em
diu: viu, i després ja faràs! Però sincerament a vegades
em genera molta angoixa perquè una part de mi no pot
deixar de pensar que hauria d’estar posant-m'hi.

Al principi es viu malament perquè l’entorn ens fa sentir
culpables de no ser productius. És un missatge tan
integrat que sovint ens autoboicotegem, amb molta
perversitat, posant-nos moltes expectatives. Amb el
temps decideixes ser indulgent, que no és el mateix que
complaent! Quan ets indulgent saps que ja vindrà si ha
de venir, i aquest pensament et calma. De fet, si algú es
defineix només per una activitat, està fotut. No vull dir
que no hi hagi gent que ho passa bé tota la   vida  fent
una única cosa, però si et defineixes només per ser
il·lustrador estàs mort. Hi ha moltes més coses a la vida.
És una ximpleria capficar-s'hi.



Això que deies de la vida em fa pensar molt en
què, a diferència d’altres companys de
professió, quan viatjo no dibuixo mai, a
vegades prenc apunts per a fixar una idea, però
el quadernisme no fa per mi, acaba sent una
religió. Veus a molta gent fent-ho no perquè
en tingui ganes sinó perquè es com una mena
de deure de l’artista. M’agrada anar badant pel
món!

Això sí, sempre que torno d’un viatge sento
que als meus treballs m’hi col·loco amb un
enfoc diferent, no perquè apareguin
representacions del que he viscut, sinó perquè
el distanciament m’ha donat una capacitat
d’associació i assimilació que em permet
arribar a resultats que d’altra  manera no
apareixerien.

També hi ha gent que realment necessita
dibuixar constantment allà on sigui i inclús
que viatge a través del dibuix, i és genial si és
realment el que necessites, però si hi ha una
obligació moral...

A més a més les coses les hem de deixar
refredar. Algunes només sorgeixen quan
realment els donem temps.

Donar temps és una de les coses que més ens
costa actualment... I parlant de temps, creus
que han evolucionat molt els teus dibuixos al
llarg dels anys?

Jo juraria que sí. 
La meva carrera ha tingut dues etapes: la
primera entre els 15 i els 20 anys, a partir
d’aquesta edat vaig passar molt temps sense
dibuixar. Crec que hi ha tot un món entre
aquesta etapa i la següent. Una diferència és
que se’m comença a reconèixer; també el fet
d’adquirir consciència del registre emprat... i
no estic parlant de separació dels lectors   per
edats, això realment m’ho he passat molt per
allà, sinó del registre de llenguatges, com el
còmic o el dramàtic. No pots explicar-ho tot
fent servir sempre les mateixes formes i
estratègies, hi ha una relació  entre   elements
de tipus estilístics i  l’expressivitat.  Aquest  és
un dels aprenentatges que he anat adquirint.

No sé, en realitat m’ho hauria de mirar més
[riures] perquè encara no ho he fet
seriosament. Fer la web em va servir per a
repassar la meva cronologia, i una de les coses
que volia fer   és   pujar treballs molt   antics
que  segur que   sorprendrien; alguns treballs
comercials   que   vaig utilitzar com
experiments...



Em mirava l’altre dia la teva Rínxols d’Or i la
comparava amb No tinc paraules. Aviam... és
cert que la Rínxols té aquell toc irreverent dels
cabells estarrufats, però no deixa de ser així
com... com molt maca...

[Riures] Sí, veus? Així m’agrada! Aquests dos
exemples em serveixen! M’ha agradat molt el
que has dit de la Rínxols, perquè precisament 
fer-la així va ser una decisió conscient. De fet
són dos llibres que no es porten tant de temps
(uns cinc anys). Junt amb aquest de la Rínxols
d’Or, en vaig fer altres per col·leccions
d’aquest tipus... Són llibres que detesto!

M'ho podia imaginar! 

Però va ser volgut, creu-me. [Riures]. Coses
així les he fet de tant en tant. No és que fos
una juguesca, és que un dia parlant dels
treballs comercials amb no sé qui vam 

comentar lo senzill que resultava fer un
producte. Hi ha com uns paràmetres que pots
posar en joc i converteixen allò en una cosa
comercial. Just en aquell moment em va arribar
l’encàrrec de la Rínxols d’Or, que per cert, ja és
un conte que detesto en si mateix.

Per algun motiu en especial?

No ho sé! Mai he tingut empatia amb   la
Rínxols, no l’entenc... He  llegit Bettelheim i el
seu anàlisis del conte és dels més interessants,
però mai he pogut encaixar aquesta història
amb el que jo entenc que és el funcionament
del conte popular. Segurament és perquè a mi
de petit aquest conte ja em tocava la pera... I
quan va arribar dic, òstia! La primera en la
frente! Perquè a més a més inauguraven la
col·lecció amb tres llibres per l’estil. Com que
havia mantingut aquella conversa que et deia
vaig acceptar i em vaig dir; anem a fer una
cosa comercial.



Amb els tres ossets ben bufons...

Amb els tres ossets... I fixa’t en el color; poques vegades em veuràs
fer servir el color rosa. Ja sé que és un prejudici però el tinc, no passa
res. També m’ho vaig passar bé fent-lo; el bosc amb aquest toc
Cézanne... És un dels llibres que més s’ha venut... és quan t’adones
que per bé o per mal aquestes coses funcionen, tot i que suposo que
algú deu notar la poteta negra, com això que has dit... algú s’hi deu
fixar i deu dir; "ostres quins cabells"... [Riure]

En aquests moments estic llegint una novetat editorial. Són relats
d’una escriptora que m’agrada molt però em penso que les
il·lustracions no acaben de funcionar, i això que és un il·lustrador que
fa coses molt ben fetes, però aquí sembla que hagi volgut sortir del
seu gènere i com a lectora puc notar que no acaba de trobar-se a
casa... Deu ser molt difícil fer una cosa que no acaba d’anar amb tu...

Sí, la fugida del gènere... li passa a molta gent. Vaig  tenir un alumne
que venia de formació de   pintura clàssica naturalista...   en això era
boníssim... i va voler fer el cicle d’il·lustració a Barcelona. Tot va ser
un   drama; ell  volia deixar enrere allò   que precisament sabia fer
millor. Era un paio que tenia prou tècnica perquè les coses
s’aguantessin, però en  aquest camp tot li quedava tou i desarticulat.
Durant el treball final de grau li vaig dir; “renuncia   a  voler  fer
aquestes ximpleries. Per què no et fixes amb il·lustradors que fan servir
tipus de llenguatges semblants al teu i intentes anar per aquí?  no fugis
del que et surt bé!”

En comptes de centrar-nos en allò que ja som volem ser algú altre...
aquesta també és una malaltia molt estesa.

Exacte. Sent qui ets potser acabes trobant dreceres diferents per
arribar on vols, però forçant una cosa que no t’és natural no s’arriba
enlloc perquè no connectes amb les teves capacitats reals.
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Per anar acabant m’agradaria molt que ens
parlessis una mica més de No tinc paraules o
algunes altres obres que t’agradin. Bé, em
penso que aquesta t’agrada.

Molt! Especialment. De tot el que he fet per a
nens és el que més m’agrada tot i que no
sembla que hagi tingut gran èxit. 

Dels quasi vuitanta llibres que he publicat n’hi
ha tres que m’agraden molt. Dels altres n’hi ha
que sí i n’hi ha que no m’agraden gens... Els
estimats són No tinc paraules que és meu de
cap a peus, la Rínxols... no, és broma, el
Chamario, En Faiqué i un de no infantil: El Gran
Zoo.

A part hi ha obres que tenint en compte les
circumstàncies en què els he fet també els
guardo afecte, com en el cas de Guillem Tell.



En concret No tinc paraules va ser un d’aquests
luxes que té la vida. En Vicente Ferrer, del qual
sóc molt amic, em va proposar fer un llibre per
obrir la col·lecció infantil. Una de les coses que
entrava en discussió és el sentit de  la  il·lustració 
en la lectura dels nens. Jo tenia molt clar que la
imatge es justificava per ella sola, no necessitava
cap text de cap escriptor famós, i li vaig explicar
una idea per un llibre sense paraules.   Sempre
m’havia interessat molt la narrativa sense paraules
dels anys   20-30   i   m’entusiasmava la idea
d’investigar sobre la capacitat transmissora de la
imatge, com a narradora. Ell hi va estar d’acord.

Un altre element sobre el qual no vam tenir dubte
va ser el color. Volíem deixar de banda el típic
tractament infantilitzant dels colors, de tons molt
brillants que sobre tot funcionen com a reclam.

De petits havíem tingut llibres a dues tintes i
a mi m’agrada molt el treball en blanc i
negre, amb pocs colors... De fet tota la
col·lecció de Media Vaca és a dues tintes.

Va ser un treball molt llarg, el feia fora
d’hores i m’hi vaig estar més d’un any. En
total són una cinquantena d’imatges. Hi ha
una primera versió que conté il·lustracions
que vaig descartar. No vaig emprar la tècnica
del dibuix automàtic perquè volia manipular
les il·lustracions de maneres diverses (va ser
la primera obra on vaig dibuixar algunes
coses directament sobre suport informàtic),
però la narració va sorgir sense que fes falta
una trama pre-establerta; jo només sabia que
havia de passar en un vaixell... res més.

A mi em recorda a la cabina dels Germans
Marx de ‘Una noche en la ópera’ on va passant
molta gent i moltes coses, cada una més
estrafolària!
 
[Riures] Ostres doncs pot ser! Sí, sí! Segur!
Aquest llibre té molt a veure amb això que
acabes de dir...



Saps? Tinc una anècdota...

Recordo que una vegada em van cridar d’una escola
de València per fer una xerrada i una exposició (i
no ho faig gaire això, evito tot el que puc aquest
tipus d’aconteixements escolars...) i vaig portar una
sèrie de reproduccions bastant grans de No tinc
paraules, cinc o   sis   imatges.   I tot d’una estava
explicant i m’adono que   un   nen feia estona que
em mirava molt fixament... era fins i tot inquietant!
Em   mirava   alternativament a mi   i al dibuix. Em
vaig començar a preguntar què devia estar pensant
i quan tots els nens havien fet les preguntes
tòpiques i els professors   també  havien fet les
altres preguntes tòpiques (ho sento, però és així), el
tio aixeca el dit i diu: per què has fet un lluitador
de lluita lliure mexicà? Em vaig quedar... llavors
vaig mirar el protagonista i vaig veure que tenia
tota la raó del món! No ho havia pensat mai! Em va
sorprendre perquè la lluita lliure mexicana
m’agrada de veritat, és tot un espectacle. És aquest
nivell inconscient al qual hem estat donant voltes.

Tot això té a veure amb el tercer experiment que va
suposar No tinc paraules.  . Volia posar a prova el
mite de que la imatge diu més que mil paraules. No
és que un llenguatge valgui més que l’altre, és que
en són dos amb funcionaments diferents.
M’interessava per tant fer una història que partís
d’un fil molt general per veure després que
n’interpretava la gent.

Hem d’anar acabant aquí, però volia donar-te de
nou les gràcies pel teu temps i la generositat amb
què has compartit tanta experiència!

A tu!
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