
IL·LUSTRACIÓ DE POESIES 
 
El Treball consisteix en crear una il·lustració o imatge a patir d'una poesia. 
Aquest treball ens servirà per a commemorar el dia del llibre, 23 d'abril. 
Vos adjunt: 
1. Word amb les poesies que heu d'il·lustrar. 
2. Document on explic en que consisteix el treball 
3. Exemples d'il·lustracions d'altres anys. 
 
IL·LUSTRAR UN POEMA 
Bàsicament consisteix a posar imatge a un text, en aquest cas concret, a un poema. 
 
Per on començar: 
Primer has de triar una de les poesies del document adjunt que t’inspire. 
L’important és llegir unes quantes poesies o totes i triar una que te faci crear una 
imatge, idea o sensació. Normalment la primera idea és la que ve del subconscient, 
la que no està tan pensada per a després treballar sobre aquesta idea i analitzar-la. 
 
Analitza: 
No sempre tenim una idea a la primera que ens ve a la ment. 
 
En aquest cas, sempre ens queden algunes eines d'anàlisi que ens ajudaran a 
forçar una mica la imaginació. Una de les coses que funcionen és rellegir el poema i 
subratllar les paraules que són coses concretes que es podrien dibuixar. Per 
exemple, un objecte o color. Descartant o deixant en segon lloc paraules abstractes 
més difícils de plasmar, com emocions o estats d'ànim. 
 
Amb aquest conjunt de paraules, intenta fer relacions entre elles. Això ajuda la ment 
a crear imatges més concretes d’objectes coneguts. 
 
No cal que utilitzis tots els conceptes, de vegades amb 2 o 3 és suficient. Crec que 
és important que hagin pocs punts d'atenció, perquè així el missatge sigui més clar i 
directe. Menys sempre és més. 
 
Pàgines on pots veure exemples d'il·lustracions: 
http://poemasilustrados.blogspot.com/  
https://www.flickr.com/photos/andreadaquino/  
Exemples d’altres anys: 
https://www.youtube.com/watch?v=twa0_IsK0hc&feature=emb_logo 
 
El material a utilitzar és llibre, pots fer textures, tempera, aquarel·la o tècnica mixta.  
Com a suport pot usar una làmina mida DIN A 4. 
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