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Albert
Arrayás
Barcelona, 1990
Delicadesa en
els personatges i
un gran acolori-
ment, blanc in-
clòs.

Màriam Ben-Arab
La Roca del Vallès, 1983
Línia clara i simple per oferir una versió ac-
tualitzada de la vella escola.

Marta Altés
Barcelona, 1982
Simplicitat de traç amb les finestres obertes.

Paula Jarrin ha triat els 42 il·lustradors que
formaran part de l’exposició de la delegació de
Catalunya i les Balears al recinte firal de Bolonya.
Són 19 dones i 23 homes nascuts entre el 1960 i
el 1990. N’oferim una mostra de cada un

Els 42 
de Bolonya

CATALUNYA I LES BALEARS, A LA FIRA DE BOLONYA 

Albert
Asensio
Horta de Sant
Joan, 1974
Hiperrealisme
que accedeix
sense esforç fins
a les fibres sen-
sibles de la per-
cepció.

Mariona Cabassa
Barcelona, 1977
Color pla, fons ètic, desproporció creati-
va, expressió explosiva.

Agustín Comotto
Buenos Aires, 1968
Del surrealisme esquemàtic a la complexi-
tat del còmic més fosc.
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Aina
Bestard
Mallorca, 1981
Quan s’asso-
leix la com-
plexitat de di-
buixar com
quan s’és pe-
tit i fa bonic.

Armand
Barcelona, 1978
La tècnica del ‘collage’ amb una forta
càrrega expressiva.

Pep Boatella
Barcelona, 1983
Barroquisme de regust ‘vin-
tage’ i foscor de colors sen-
se por per a qui va dirigit.

Bernat
Cormand
Barcelona, 1973
Realisme inquie-
tant, dolç, que
ens porta a uns
sentiments d’ex-
trema sensibili-
tat.

Zuzanna Celej
Polònia, 1982
Elegància absoluta i capacitat
de transmetre sensacions de
calidesa a base de detalls.

Rocio Bonilla
Barcelona, 1970
Aconseguir trans-
metre simpatia
amb tonalitats
suaus de llapis de
colors.

Mercè
Canals
Badalona, 1970
Treball de fre-
dor digital que
parteix de l’es-
calfor elabora-
da del llapis.

Roser
Calafell
Horta de Sant
Joan, 1973
Escola de Pilarín
Bayés i Roser
Capdevila tot
mantenint la sol-
vència dels con-
tinguts quoti-
dians.
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Alba Garcia
Puig
Manresa, 1975
Delicades imat-
ges, jocs de
perspectives
originals i sen-
zillesa efectiva
d’ús dels co-
lors.

Liliana Fortuny
Barcelona, 1975
Una expressivitat efectiva que trans-
porta dels monstres més simpàtics a
la quotidianitat més personal.

Luis
Demano
València, 1976
La textura com
a base creativa
per definir els
contorns de les
imatges.

Lluís Farré
Barcelona, 1970
Delimitació de formes i figures amb el color i les
expressions basades en els ulls.

CATALUNYA I LES BALEARS, A LA FIRA DE BOLONYA

Víctor Escandell
Eivissa, 1989
Enriquidors registres estilístics
amb domini de textures i dibuix.

Àfrica Fanlo
Barcelona, 1972
Una combinació
de tècniques i
d’estils que apor-
ten emoció a la
figura humana i
a les d’animals.

Mercè
Galí
Barcelona,
1973
Vigorosa
combinació
de superposi-
ció de capes
de dibuix, tex-
tures i tra-
çats.
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Mercè López
Barcelona, 1979
Una altra artista amb llapis
virtuós i originalitat en el
plantejament gràfic.

Anna Llenas
Barcelona, 1977
‘Collage’ i traçat
d’aparença ma-
tussera que ama-
ga una magnífica
recuperació de
l’expressivitat pu-
rament infantil.

Òscar Julve
Barcelona, 1972
Versatilitat estilística
de línia clara que li
permet accedir a di-
versos estrats de pu-
blicació que van del
còmic al llibre de text
passant per l’àlbum
infantil i la novel·la
juvenil.

Pere Ginard
Mallorca, 1974
Imatges inquietants
amb tècniques de ‘colla-
ge’ i fals ‘collage’ amb
un bon ús de les trames.

Christian
Inaraja
Vic, 1972
Colors plans que
transmeten nete-
dat a uns dibuixos
hereus del grafis-
me pretèrit.Maria Girón

Barcelona, 1983
Hiperrealisme que transmet calide-
sa i una sensibilitat plena de dolçor
inherent al món infantil.

Francesc Grimalt
Palma, 1971
Dibuix ple de virtuosisme amb predomini
del blanc i el negre i els tons sèpia, ideals
per a textos de regust clàssic.
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Gustavo
Roldán
Buenos Aires,
1965
L’autor també és
escriptor i els
seus dibuixos
mostren un món
interior ben per-
sonal.

Sergi
Portela
Barcelona,
1975
Un altre dels
autors que
aposten per
una aparent i
efectiva senzi-
llesa.

Roger Olmos
Barcelona, 1975
Un dels autors amb una imaginació més
desbordant i un perfeccionisme més
gratament malaltís.

Cristina Losantos
Barcelona, 1960
La més veterana dels il·lustra-
dors triats, té un estil de línia
clara sempre identificable.

CATALUNYA I LES BALEARS, A LA FIRA DE BOLONYA

Pep Montserrat
Monistrol de Montserrat, 1966
L’autor s’està especialitzant cada cop més
en la il·lustració de grans clàssics literaris.

Rebeca
Luciani
Argentina,
1976
L’autora mos-
tra una di-
mensió icono-
gràfica forta i
carregada de
color.

Oriol Malet
Martorell, 1975
Estil adaptable a
cada franja
d’edat i a cada
format, amb una
habilitat magnífi-
ca pel que fa al
treball amb lla-
pis i a l’afegit de
textures mitjan-
çant el ‘collage’.
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Jordi Vila Delclòs
Barcelona, 1966
Un dels autors actuals més pro-
ductius amb un estil amarat
dels clàssics de sempre.

Jordi Sunyer
Barcelona, 1976
L’efectivitat de les seves il·lus-
tracions permeten a Sunyer
treballar per a diverses edito-
rials.

Sebastià Serra
Vilanova i la Geltrú, 1966
Un ús del color ben treballat
al qual s’afegeix en alguna
ocasió la fotografia de fons
amb un gran resultat.

Xavier
Salomó
Sabadell, 1976
Netedat de
plantejament i
d’imatge, ideal
per als més pe-
tits i per als lli-
bres de text.

Júlia Sardà
Barcelona, 1990
La joventut de l’autora no impedeix que hagi
assolit un nivell tècnic altíssim.

Gabriel Salvadó
Barcelona, 1966
Un especialista en dibui-
xar peixos, ocells i nens
amb el cap gros, entre
altres.

Bàrbara Sansó
Manacor, 1973
Els tons esmorteïts car-
reguen les il·lustracions
d’una melancolia que
s’adapta als textos.




