
 

 
 
BOSCOS 

 
Laboratori de lletres i imatges  
Sessió del 22 d’octubre 2011 
 
El bosc amb ulls de naturalista 
Sessió a càrrec de l’artista resident a l’Espai d’Arts Raül Salvatierra  

[visió del bosc realista] 

 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ  
 

Objectius 

- Presentar llibres de la temàtica del bosc per a commemorar l’Any Internacional 

dels Boscos. 

- Mostrar en directe la feina d’un il·lustrador professional per donar a conèixer el 

procés creatiu a l’hora d’il·lustrar un llibre. 

- Veure com dins de totes les intencions i vies comunicatives dels creadors, hi ha 

artistes que trien la via documental, és a dir, mostrar la realitat de la manera 

més fidel possible, com si fessin una fotografia.  

 

 

Descripció 

1a PART  
La sessió començarà a la sala infantil, just a l’espai del bosc, al costat de l’arbre.  

Allà hi haurà recollits tots els llibres sobre el bosc que vulguem ensenyar en aquesta 

sessió.  

Els llibres que mostrem en aquesta primera part són llibres que apareixen a la Guia de 

boscos editada per la biblioteca: Les mil cares del bosc. 

 

2a PART  
Presentarem en Raül Salvatierra, com a artista resident a l’Espai d’Arts. 

A partir dels originals del seu treball, explicarà com és la feina d’un il·lustrador i, en 

concret, com va ser el procés del seu projecte sobre el bosc.  

Veuran tot el procés, des dels esbossos fins al llibre il·lustrat, passant per les proves de 

color, les còpies sense ombres (abans del retoc amb ordinador, etc.). 

 

3a PART 
Taller de dibuix dirigit per en Raül i creació d’un mural conjunt a partir d’un dibuix 

previ del bosc realitzat per en Raül. 

Les famílies disposaran de llibres sobre animals del bosc per poder ajudar-se a trobar 

els animals propis del bosc mediterrani.    

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Necessitats 

  
La Biblioteca hi posa: 

- dacs 

- llapis, colors de fusta  

- pintura plàstica (si cal) 

- cola 

- paper gruixut blanc (tipus làmines de dibuix) 

- selecció dels llibres sobre el bosc i sobre animals del bosc  

 

En Raül portarà: 

- mural preparat sobre el bosc 

- originals del llibre   

  

La sala d’actes estarà preparada amb taules i cadires perquè hi puguin treballar les 

famílies. 

A les parets de la sala d’actes penjarem originals dels dibuixos d’en Raül, les primeres 

impressions del llibre i alhora, a través del projector anirem mostrant les il·lustracions 

un cop el llibre s’ha acabat.   

 

 


