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» La Sala Ciutat presenta un nou Altell Il·lustrat i presenta el llibre que recull les 
set versions murals creades per il·lustradors i il·lustradores. L’acte se celebra 
el dimecres 27 de març a les 18.00 hores, al carrer de la Ciutat, 2. 
 
  
» L’Altell il·lustrat és una instal·lació gràfica feta a les parets de la Sala Ciutat, 
llibreria de referència de la nostra ciutat, i que té l’objectiu de donar visibilitat 
als il·lustradors i il·lustradores.  
 
 
»El nou mural gràfic que es presenta és obra de Pau Gasol i Carles Murillo, i està 
inspirat en la reedició del llibre Barcelones, de Manuel Vázquez Montalbán. 
 
 
» L’Ajuntament de Barcelona publica l’Altell Il·lustrat, un llibre que deixa 
constància de les obres exposades i que mostra la qualitat de la il•lustració que 
es fa a Barcelona. 
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» Les intervencions artístiques de María Corte, Joan Negrescolor, Gina 
Thorstensen, Miguel Bustos, Lalalimola (Sandra Navarro), Lu_J_Son (Tomás 
Langarita), Pau Gasol i Carles Murillo, són les que es recullen en el llibre. 
  
» El llibre forma part de la col·lecció Carnet de Voyage, amb més de 30 títols al 
seu catàleg, on il·lustradors i il·lustradores de Barcelona interpreten els barris i 
el paisatge de la ciutat. Amb aquesta col·lecció, l’Ajuntament de Barcelona vol 
potenciar el talent dels creadors de la nostra ciutat. 
  

L’altell Il·lustrat és un espai obert que pertany a la Sala Ciutat, on 

s’exposa el talent dels professionals de la il·lustració i on també es 

potencia el talent emergent. 

 

A més de la il·lustració, la Sala és un espai literari, una llibreria on trobem 

les publicacions potenciades per l’Ajuntament de Barcelona, 

publicacions en coedió, o publicacions de museus i/o centres culturals 

de la ciutat. Una llibreria de ciutat que també neix amb el desig  de ser 

un aparador de referència pel que fa els il·lustradors i il·lustradores 

d’arreu però amb Barcelona com a eix central.  

 

Així doncs, l’Altell Il·lustrat te dos objectius, visualitzar la il·lustració que 

es fa a Barcelona i alhora revitalitzar l'espai de la Sala Ciutat com a 

llibreria de referència.  

 
La creació de l’Altell, l’any 2016, va néixer a partir de la manca d’espais i 

de suport on exhibir les obres d’artistes il·lustradors i il·lustradores, una 

disciplina fins aleshores oblidada. 
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Va ser concebut per donar visibilitat als i les artistes que treballen a 

Barcelona, així com que esdevingués una plataforma d’impuls i 

reconeixement. Per fer la selecció dels artistes a exposar, es va establir un 

sistema de convocatòria semestral obert a tots els professionals de la 

il·lustració, els quals presentaven els seus dossiers a una comissió que 

avaluava les propostes creatives i seleccionava els autors o les autores que 

exposarien a l’Altell Il·lustrat. Aquesta comissió es reunia dues vegades 

l’any i estava formada per representants de l’Associació Professional 

d’Il·lustradors de Catalunya (APIC), de l’Associació de Directors d’Art i 

Dissenyadors Gràfics - Foment de les Arts Decoratives (ADG-FAD) i de la 

Direcció de Comunicació de l’Ajuntament de Barcelona, així com el 

guanyador o la guanyadora de l’edició anterior de l’Altell Il·lustrat.  

 

L’espai canvia d’imatge dos cops l’any, és a dir, cada sis mesos un 

il·lustrador assumeix la tasca d’il·lustrar l’Altell i aquesta nova creació 

romandrà oberta al públic. 

 

Aquest original format, on els artistes han de pensar i crear la seva obra per 

les parets de l’Altell il·lustrat, representa una experiència diferent i molt 

enriquidora alhora que és també un aparador i una plataforma per donar a 

conèixer els seus treballs artístics. La bona qualitat de les propostes 

exposades fins a les hores, ha fet que alguns/es autors/es hagin tingut 

premis per aquest treballs. 

 

Per l’Altell il·lustrat de la Sala Ciutat han exposat artistes com María Corte, 

Joan Negrescolor, Gina Thorstensen, Miguel Bustos, Lalalimola (Sandra 

Navarro), Lu_J_Son (Tomás Langarita), Pau Gasol i Carles Mur. 

 



 4 

DOSSIER DE PREMSA 
27 de març de 2019 

 

 

 



 5 

DOSSIER DE PREMSA 
27 de març de 2019 

 

MARÍA CORTE 

«Vaig voler representar una Barcelona plural, colorista, positiva i heterogènia. Una escena festiva 

en què no podien deixar d’aparèixer certs elements icònics lligats intrínsecament a la nostra 

ciutat: Dona i cel, la Sagrada Família, els panots que trepitgem cada dia, la catedral i, per 

descomptat, el mar». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Corte va estudiar il·lustració a l’Escola Massana de Barcelona, on es va graduar el 2009. 

Ha col·laborat amb editorials i publicacions àmpliament reconegudes arreu del món. Destaquen 

les feines per a mitjans com The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post 

o la col·laboració mensual amb el rotatiu italià Il Sole 24 Ore. L’any 2014 va publicar el seu primer 

llibre, un abecedari de jazz per a nens distribuït a tots els països de parla anglosaxona. Pel que 

fa a la naturalesa de la seva obra, hi predomina l’interès per la descomposició de l’espai a través 

de l’ús creatiu de la geometria i la ruptura de les convencions clàssiques de representació del 

cos humà. La seva recerca formal es combina amb una sensibilitat cromàtica particular, 

caracteritzada per la cura extrema en l’aplicació de textures singulars. La base, però, sempre 

consisteix en el lligam d’idees diferents en una imatge que, si escau, adoba amb un refrescant 

toc d’humor. 
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JOAN NEGRESCOLOR  

 

«El procés creatiu va partir de «llistes». En primer terme, una llista de llocs: un parc, un moll, un 

barri obrer, un barri alt, el port, una avinguda, botigues, una rambla, una plaça, unes obres, un 

mercat, un concert, un circ, una ronda, un barri nou, un de vell, terrasses, balcons, una porteria, 

un passeig. Després una llista de coses o accions que fa la gent o que passen a la ciutat: una 

manifestació, passejar gossos, un accident, una festa, una baralla, curses, una graellada, un 

«botellón», intercanvi, mercadeig, discussió, soledat, companyia, reunió, educació, concert, ball, 

revetlla, dol...Finalment una llista de frases. La ciutat no és un desert. La ciutat és una jungla. La 

bellesa del caos. Les persones són la cuitat. La ciutat és convivència. La convivència comporta 

conflicte. Cossos travessats per cotxes. Edificis travessats per persones». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Negrescolor, il·lustrador de professió, amb arrels en els moviments socials de Barcelona, 

es va formar a l’Escola Massana. Els seus dibuixos es caracteritzen per la força i contundència de 

les formes i el domini dels colors, amb un estil molt peculiar. Un imaginari interminable, ple de 

personatges que bufen saxòfons i trompetes, que agafen objectes amb tremendes mans. En la 

intervenció ofereix part del seu bestiari personal, entre l’humor i la crítica, que frega la paròdia 

però que aporta colors vibrants a la seva multivisió cosmopolita. 

Com a il·lustrador, el Joan treballa per a publicitat, premsa, llibres infantils i de text, i fins i tot 

ha fet joguines. Realitza animacions i és autor de nombrosos cartells i estampats per a samarretes 
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Assegura que en cadascun dels encàrrecs s’aprèn alguna cosa interessant sobre l’ofici. 

Ha estat guardonat els últims dos anys amb el premi Junceda, en les categories d’Edició (2015) 

i Divulgació i Ciència (2016); seleccionat per a l’exposició de la Bologna Children’s Book Fair 

2016 i reconegut per ser un dels autors de la col·lecció de llibres «Libros para Mañana», de 

l’editorial Media Vaca (València), premiada amb el prestigiós primer premi de la categoria de 

no-ficció dels Bologna Ragazzi Awards d’enguany. 

 

 

GINA THORSTENSEN 

«Vaig començar aquest projecte amb molta alegria i amb ganes d’expressar la meva visió 

personal de Barcelona. M’inspirava en els meus records de la ciutat i en les experiències de la 

vida en els diferents barris en què he viscut, treballat i fet canyes. La ciutat no deixa mai de 

sorprendre’m i, després de deu anys, encara hi descobreixo coses noves. Sempre tinc curiositat 

per veure què s’amaga darrere de la cantonada. Això és el que volia reflectir en el mural. Volia 

que el públic que visitava la Sala Ciutat tingués la mateixa sensació quan mirés l’obra i que 

construís els seus propis recorreguts visuals per descobrir-hi elements nous en cada ullada». 

 

Gina Thorstensen és una il·lustradora noruega establerta a Barcelona des del 2001. Va estudiar 

el grau universitari a l’Escola Massana i es va graduar el 2005. El 2008 va guanyar el primer premi 

al Certamen de Còmic i Il·lustració Injuve. Des d’aleshores la seva feina ha estat premiada i s’ha  
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mostrat en exposicions, publicacions i festivals de cinema arreu del món. Dins l’àmbit de la 

il·lustració, ha treballat en projectes i camps molt diversos, com ara la il·lustració infantil i 

editorial, el packaging, l’animació o la realització de murals per a hotels, restaurants i institucions 

a Copenhaguen, Oslo, Berlín 

i Barcelona. En els últims anys ha dirigit diversos videoclips de caràcter experimental. Les seves 

animacions combinen dibuix, tridimensionalitat i interès per la matèria. 

El 2016 va inaugurar «Brotan», una exposició individual a la Galeria Cromo, a Barcelona, 

amb una sèrie d’il·lustracions, escultures i animacions. 

 

MIGUEL BUSTOS 

«La intervenció feta per a l’Altell Il·lustrat de la Sala Ciutat pretenia, en principi, mostrar diferents 

vessants de la ciutat de Barcelona. Així, vaig optar per il·lustrar una escena de gran format que 

mostrés una festivitat. Una desfilada del seguici popular de la ciutat on gegants, capgrossos i 

bèsties tenien un gran protagonisme (..) 

Malauradament, durant el procés de creació de les il·lustracions, es va produïr l’atemptat de la 

Rambla. Arran d’aquest moment, una altra Barcelona es va fer ben visible i va sortir als carrers. 

La Barcelona del «No tinc por» doncs, havia de quedar plasmada dins el mural». 
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Miguel Bustos es defineix a si mateix com a «dissenyador gràfic de formació i il·lustrador per 

deformació». Nascut el 1984 a la Sénia, actualment complementa la seva feina com a il·lustrador  

exercint de mestre de taller a l’escola Eina de Barcelona, al taller de gravat i serigrafia. L’interès 

per l’autoedició l’ha portat a il·lustrar i produir les seves pròpies publicacions. Ha participat en 

diverses fires i festivals d’autoedició, entre els quals l’Small Publishers Fair de Londres o els 

barcelonins Gutterfest, Graf i Give Print a Chance. 

L’any 2013 va publicar el seu primer còmic, El senyor Romaní  (EDT), amb guió de Carme Pons, 

pel qual va ser mereixedor d’un premi Junceda el 2014. Posteriorment ha publicat altres llibres: 

Catalunya triomfant  (Roca Editors, 2016) i Mogollón  (Mosquito Books, 2017). També dibuixa 

acudits que ell descriu com a «molt dolents» publicats sota el nom d’«Humor se escribe con 

lápiz». 

La capacitat narrativa de Miguel Bustos està a cavall de l’humor i la contundència visual. Els seus 

treballs mostren una coherència que fa del conjunt de la seva obra un tot recognoscible que 

conjuga còmic, il·lustració i composició. 

 

 

LALALIMOLA (Sandra Navarro) 

 

«Vaig triar el parc de la Ciutadella de Barcelona perquè, com va dir Josep Fontserè, el mestre 

d’obres que va dissenyar el parc, «els jardins són per a les ciutats el que els pulmons són per al 

cos humà». Atesa la rellevància que va tenir com a primer parc públic de la ciutat un cop es va 

haver enderrocat la fortificació militar, per acollir l’Exposició Universal de Barcelona de 1888 i 

per ser el camp de proves del Modernisme. Gràficament, el parc va ser un pretext per jugar amb 

la natura i els personatges que donen vida a l’espai, a la ciutat. 

Sandra Navarro, o el seu alter ego Lalalimola, ja fa temps que treballa amb un estil d’il·lustració 

que, sense caure en la recreació, s’inspira en l’estil dels anys cinquanta. Entre Ray Patin i Saul 

Steinberg, navegant dins de l’imaginari del newyorker, la Sandra s’ha creat un espai propi en el 

panorama internacional. 
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Lalalimola és el pseudònim de la il·lustradora valenciana Sandra Navarro. Va començar 

la seva trajectòria en el sector de la publicitat i el disseny gràfic, i uns anys després va reorientar 

la seva carrera professional cap a la il·lustració, la seva vocació. 

Des de llavors, desenvolupa projectes per al sector editorial, literari i publicitari, tant en l’àmbit 

nacional com en l’internacional. Entre els seus treballs hi ha el cartell de la propera Fira del Llibre 

de València, il·lustracions editorials per a Scoop Magazine i El País, àlbums il·lustrats per a 

Penguin Random House i Oxford University Press, i altres il·lustracions per a UNICEF i Santillana. 

Amb un estil senzill, espontani i fresc, l’obra de Lalalimola es caracteritza per la seva sensibilitat 

i dinamisme i pel fet d’aportar un toc d’humor. Els seus dibuixos evoquen l’esperit de la 

il·lustració clàssica dels anys cinquanta. Els traços transformen els paisatges urbans en escenaris 

narratius per teixir històries entre personatges diversos i quotidians. Les il·lustracions de 

Lalalimola prenen forma i s’enlairen davant els ulls de l’espectador per revelar el costat més 

emocional de les persones. 

Lu_J_son (Tomás Langarita) 

 

«L’obra exposada consta de nou imatges, de les quals tres són balcons (icona de la meva 

obra). El primer dona la benvinguda a la Sala, és senzill i desenfadat; els altres dos balcons 

tanquen junts la sèrie, i són més complexos. D’un d’aquests en penja una senyera. La part 

central de la composició l’ocupa un nen que aboca un cubell d’aigua al mar, un joc innocent 

i infantil que fa que tota la imatge esdevingui global. Al centre hi trobem el monument a  
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Colom i la silueta urbana de la ciutat, i acte seguit un altre balcó, tot i que aquest darrer és 

d’estil gaudinià-modernista, tan representatiu de la ciutat. Com a última imatge, trobem 

quatre noies: tres d’elles estan assegudes a la platja de Barcelona amb els peus dins l’aigua, 

i simbolitzen els poders polítics espanyols i els seus colors: blau, vermell i blanc; la quarta 

noia és dins l’aigua, i representa l’independentisme amb un banyador groc. La composició 

de l’obra acaba amb falsa simetria amb un altre nen idèntic al que jugava a abocar aigua al 

mar amb el cubell. 

 

Tomás Langarita és un artista saragossà conegut pel pseudònim de Lu_J_son. Actual 

urbanita barceloní, el Tomás va estudiar belles arts a la Universitat de Salamanca, on es va 

especialitzar en escultura. Va ser a Barcelona, però, on va connectar amb la seva vocació 

per la pintura i on va començar a fer acrílics en quadres de gran format. L’obra de Lu_J_son 

neix de la seva admiració per l’art minimalista, el pop art, el cubisme i l’expressionisme 

abstracte, unes influències que respiren les formes geomètriques dels seus quadres i 

il·lustracions. Dels entramats de línies gruixudes emergeixen les formes que l’ull de 

l’observador desxifra, amb un impacte visual que sorgeix de la contundència esquemàtica. 

La seva obra està farcida d’un significat arquitectònic que, sumat a la força dels colors plans, 

porten l’espectador a un lloc on el temps s’atura. 
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PAU GASOL i CARLES MURILLO 

«Allò que hem après del llibre de Vázquez Montalbán és que la ciutat de Barcelona s’escapa 

a tot intent de reduir-la a una sola cosa. D’aquí ve el plural del títol: no hi ha una única 

Barcelona, la ciutat s’ha anat construint en el temps entre les múltiples ciutats que 

coexisteixen. Malgrat l’ordre i la revolta, malgrat la planificació i l’espontaneïtat, cap ideal 

o ideologia han reeixit a l’hora d’imposar-se. El text celebra la temptativa fracassada de 

donar-ne un sol perfil, una sola imatge: la ciutat és allò que resta dels atacs de la història. 

Barcelona és la ciutat que resisteix ». 

 

Per a la darrera intervenció a l’Altell es va triar un homenatge al llibre Barcelones, de Manuel 

Vázquez Montalbán, a partir de les il·lustracions i fragments del text que ha reeditat 

recentment l’Ajuntament de Barcelona. Es va encarregar el mural al dissenyador Carles 

Murillo i a l’il·lustrador Pau Gasol, els quals, després d’estudiar l’obra de Montalbán a fons, 

van arribar a la conclusió que qualsevol intent de rellegir-la o reestructurar-la difícilment 

seria fidel a l’ànima del llibre. Per això van apostar més per mostrar que no pas per 

reinterpretar. 

 

Els dos autors van decidir posar en valor la reedició de Barcelones i fer un homenatge al 

llibre com a objecte. Així, tant el paper com el llibre (com a suport físic) hi són presents, i 

juntament amb les il·lustracions i els textos configuren el mural. Les il·lustracions surten del 

llibre, les pàgines se superposen i els textos es mostren de manera fragmentada i lliure, en 

diferents mides i sense un ordre de lectura lògic ni cronològic de lectura. El resultat és un 

collage d’històries i fragments il·lustrats. 
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Pau Gasol – Vaig néixer a Barcelona l’any 1978 i he viscut bona part de la meva vida a la 

Garriga, al Vallès Oriental. Vaig estudiar Belles Arts a la UB i anys després vaig cursar dos 

postgraus especialitzats en il·lustració a l’escola Eina, moment en què vaig recuperar el gust 

pel dibuix. Comparteixo la feina d’il·lustrador amb la docència en un centre de secundària 

al Masnou. Actualment visc al barri de Vallcarca de Barcelona. Com a il·lustrador, m’agrada 

pensar que puc il·lustrar per a tota mena de públics i canals. Intento explorar diverses 

tècniques, materials i suports, tot i que sovint recorro a l’aquarel·la, als llapis de colors i als 

retoladors. 

M’esforço a ser versàtil i evito tancar-me en un sol estil o fórmula, una condició útil en un 

sector tan precari com aquest, especialment al nostre país. Això m’ha permès optar a 

encàrrecs diversos: portades de novel·les, articles sobre la cultura del cafè a Austràlia, 

petites peces sobre la moda de les barbes i altres coses igualment supèrflues. També he 

il·lustrat un text de Vázquez Montalbán sobre la història de la ciutat de Barcelona. Considero 

el dibuix un luxe i una passió, i la il·lustració un ofici que, si bé se sotmet a les exigències de 

mercat, permet, amb alguns enganys i cops de sort, espais per a la creació, probablement 

com qualsevol altra feina. 
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Carles Murillo – (Barcelona, 1980) És dissenyador gràfic, editor, director d’art i creatiu 

independent especialitzat en projectes de l’àmbit cultural. El 2002, després de finalitzar els 

estudis a l’escola Eina, s’incorpora a l’equip del prestigiós estudi Bisdixit, i durant tretze anys 

exerceix de director de projectes i dissenyador en cap de la seva seu barcelonina. 

El seu treball ha estat guardonat en diverses ocasions amb premis tant nacionals com 

internacionals (Laus, Daniel Gil Awards, Art Directors Club de Nova York, Art Directors Club 

d’Europa, Tokyo Type Director’s Club, etc.) i s’ha editat en nombroses publicacions de 

referència dins el sector. L’any 2005 edita i cofunda Papermind. The After Eight Fanzine, 

una publicació artzine autoeditada i independent amb més de vint-i-cinc números publicats 

arreu del món. El 2010 és guardonat en la vuitena edició dels ADC Young Guns, un 

reconeixement internacional a la feina de professionals creatius menors de trenta anys, a 

càrrec de l’Art Directors Club de Nova York. L’any 2012 crea Pescao Fresco, un noticiari 

il·lustrat d’opinió sobre l’estat de l’actualitat, amb una forta càrrega de crítica social i política. 

Des de 2015 col·labora com a director d’art, dissenyador gràfic i coeditor amb la revista 

colombiana YUCA, un projecte de Juliana Gómez i Lina Rincón. Des de 2012 imparteix 

classes de grau, postgrau i màster a l’IDEP Escola Superior d’Imatge i Disseny, i puntualment 

participa en xerrades, conferències, tallers i classes magistrals en escoles com Eina, Elisava 

o Pau Gargallo. Darrerament ha creat amb l’estudi Workship la campanya de Nadal 2019 

de l’Ajuntament de Barcelona, ha dirigit i dissenyat el llibre Barcelones, de Manuel Vázquez 

Montalbán (amb il·lustracions de Pau Gasol), s’ha encarregat juntament amb 

Pensandoenblanco del redisseny de la mítica marca Loreak Mendian i està treballant en la 

campanya de comunicació dels premis Laus 2019, entre d’altres. 

 

Per a més informació: 

http://ajuntament.barcelona.cat/barcelonallibres/ 

Laura Santaflorentina / Tel. 699061244 / E-mail: laurasantaflorentina@gmail.com 

 

 


