CURS CREACIÓ INTEGRAL D'UN ÀLBUM IL·LUSTRAT
2ª EDICIÓ (AMPLIADA I MILLORADA)
DESENVOLUPAMENT D’UN ÀLBUM IL·LUSTRAT A PARTIR D’UN CONTE PROPI
Presentació:

Cada cop és més creixent l'interès entorn l'àlbum il·lustrat. Una obra
literària que integra text i imatge a parts iguals en un diàleg inseparable
essent la il·lustració la que aporta el significat principal de la història.
El curs explorarà el procés d’elaboració d'un àlbum il·lustrat integrant la
creació literària i gràfica, i oferirà les bases per resoldre cada fase del procés
des de la idea inicial fins a la maqueta digital.

Objectiu:

Combinar la teoria i la pràctica per acompanyar a cada participant en aquest
itinerari de creació d’un conte per narrar-lo amb imatges atenent al concepte
d'àlbum il·lustrat, amb la coherència i qualitat necessàries per presentar-lo a
editorials, convocatòries de premis, o optar per l'autopublicació.

Temporització: 11 sessions de 3h cadascuna (33h)

4 sessions de 3 h dedicades al text
6 sessions de 3 h dedicades a la il·lustració
1 sessió conjunta de 3h dedicada a les opcions de publicació

Horari:

Dissabtes, del 3 d’abril al 19 de juny, de 11 a 14h.

Lloc:

Espai Cultura Fundació 1859

Programació:

1. El TEXT. Què volem explicar i com; què podem explicar amb paraules i què
podem mostrar amb imatges? Concepte i estructura. La idea.
(4 sessions de 3 hores)
Sessió 01 – Plantejament (Qui som i d’on venim)
Qui va inventar els contes? D'on neix la il·lustració infantil
Teoria sobre la creació dels contes i els seus elements principals
Els gèneres literaris
Com es crea un personatge
Com s’estructura el relat
Com es plantegen els conflictes
Els diàlegs
Sessió 02 – Nus (Com sortir del laberint )
Creació d’un conte col·lectiu amb final individual
Recursos creatius
Trucs per inspirar-se
Creació d'un conte propi
Sessió 03 – Desenllaç (I van ser feliços per sempre... )
Lectura dels contes, comentaris, suggeriments, replantejaments, …
Sessió 04 – Revisió
Revisió dels textos, modificacions, …
2. La IL·LUSTRACIÓ. El llibre-àlbum il·lustrat: definició. Parts: coberta i
contracoberta, guardes, portadella i cos/tripa.
(6 sessions de 3 hores)
Sessió 05 – Personatges. Com desenvolupar i traduïr gràficament la
personalitat i sentiments d'un personatge. Processos per conceptualitzar
personatges: fitxes descriptives, associacions animals, “taques” accidentals,...
Sessió 06 – Storyboard o graella gràfica. La planificació de la història en
vinyetes a partir d'una plantilla predissenyada. El ritme.
Sessió 07 – Storyboard (continuació). La composició.
Sessió 08 – Paleta cromàtica. Repàs de la teoria del color: cercle cromàtic,

propietats i gammes cromàtiques. Psicologia del color.
Tècniques gràfiques i materials. Seques: llapis de colors, pastels i ceres.
Sessió 09 – Tècniques gràfiques i materials (continuació). Humides:
aquarel·la, tèmpera/gouache, tinta xinesa, acríl·lic. Tècnica mixta. El
collage. Escollir amb quina tècnica o tècniques combinades finalitzar 3
il·lustracions a color atenent a la predominància de la línia o la taca.
Sessió 10 – L’art final i la maqueta digital
Nocions bàsiques d’escanejat i tractament de la imatge amb Photoshop.
Maquetació. Incloure el text en els dibuixos esbossats a llapis per muntar
una maqueta digital en pdf amb les 18 imatges que conformin un llibreàlbum de 32 pàgines i que consti d'una coberta i contracoberta, guardes,
crèdits i portadella, a més de les 12 pàgines dobles, de les quals mínim 3
aniran a color.
Sessió 11 – Opcions de publicació
Concursos, proposta editorial i vies d’autopublicació: autofinançat, coedició i
crowdfunding.

Destinataris:

Recursos i
materials:

El curs s'adreça a adults (a partir de 18 anys) que vulguin explorar i treballar
les seves capacitats artístiques per desenvolupar els seus propis àlbums
il·lustrats.
Mínim 12 alumnes
Cada participant haurà de dur una llibreta per prendre notes, fulls o un bloc
d'esbossos DIN A3 i el seu material habitual de dibuix.
Per aplicar color (a partir de la sessió 8) millor aquarel·la, tinta, llapis de
colors, ceres o collage que són tècniques més ràpides.
- Gouache o Tèmpera: 3 primaris (groc, magenta i blau cian), blanc i negre
en tub o en pot, marca TALENS o TITAN.
- Paper BASIC a partir de 250 gr. DIN A3
- Pot de vidre
- Paleta o plat de plàstic
- Drap o paper de cuina
- Pinzells de pèl sintètic, rodons i plans: 0, 2, 6, 10, 16,...

Professores:

Anna Fité Salvans
periodista, guionista i escriptora de literatura infantil i juvenil
Llicenciada en Ciències de la informació i Màster d’Escriptura per a Cinema i
Televisió.
Va començar la seva trajectòria literària el 1989 com autora de teatre
infantil, amb Blancaneus i la Reina Vanitosa i El Somni del Petit Turquesa. I
com a guionista, a Barri Sèsam, Los Lunnis i Leonart, a TVE.

Ha format part de l’equip de guionistes de sèries per a TV3 (Nissaga de
Poder, Laberint d’Ombres, El cor de la ciutat, Ventdelplà), i la mini-sèrie Olor
de Colònia, i ha escrit guions d’animació, reportatges, documentals...
També escriu cantates per a nois i noies (El músic eixelebrat, Un rei per a
Bretanya, La mare dels ous!, Al gorg d’Alzuna), espectacles musicals
(Zoomwatts, conte musical per emocionautes, On és el Rovelló?, Estrella
Delta, Dodie i els dàlmates) i també ha escrit i estrenat teatre per adults (Èlia
amb Rai, Amb doble intenció, Ve de nou –sobretot al principi-).
Té publicats nombrosos contes i novel·les infantils i juvenils com
Zoomwatts!!!, Xala, va! i Voilà! (Col·lecció Grumets de La Galera), la col·lecció
Ada i Max (Ed. Casals) i la col·lecció I SÍ...? que publica també a La Galera
(Sant Toni i el gat, La Ratolineta Pérez, El Pixaner, La Mare Noel, El Caputxet
Verd...).
Col·labora a la revista Cavall Fort amb la secció MiniMegaCracs, i també
col·labora en el programa de PictoEscriptura de VoxPrima, que comparteix el
procés de creació de contes col·lectius amb alumnes de nombroses escoles
públiques de Barcelona.
El 2016 va crear el festival de contes Vet Aquí Sabadell, per celebrar el
Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil, que ja va per la quarta edició.
Laia Codina
Il·lustradora i professora
Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i en l'especialitat
d’Il·lustració a l'Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona.
El CAP de Dibuix expedit a l'UPC, actual màster, l'ha capacitat per donar
classes a secundària desde l'any 2000 a més d'una dilatada experiència com a
tallerista d’activitats extraescolars de dibuix, manga (còmic japonès),
il·lustració, pintura i enquadernació.
Ha treballat per a l'estudi d'il·lustració Escletxa de Barcelona, Camaleón
Ediciones (actual Estudio Fénix), Gygno System Europe ltd., Norma Editorial,
Editorial Edebé i Hakabooks.
Actualment forma part activa de l'associació Bafarada! i col·labora a
diversos projectes i encàrrecs d’il·lustració infantil i juvenil.
Per a més informació: www.cucatraca.blogspot.com.es

Observacions:

Es recomana tenir aptituds mínimes de dibuix i interès per la LIJ (literatura
infantil i juvenil)

