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LOCALITZACIÓ
LOCATION
El primer esborrany el vaig fer en
un dels meus quaderns de viatge,
però ja no recordo on... Després,
vaig realitzar la il·lustració final a
Barcelona.
I did the first sketch on one of
my travel notebooks, but I can’t
remember where… I then made the
final illustration in Barcelona.

EL CONTEXT
THE CONTEXT
En aquesta ocasió em vaig proposar fer quelcom diferent respecte els meus
anteriors treballs. Va ser la primera vegada que vaig dibuixar més des de la
reflexió i l’empatia que des del llapis. Aquesta il·lustració pertany a una sèrie
sobre el drama de la immigració. La meva intenció també era establir un diàleg,
donar peu a la interpretació perqu a que cadascú acabi el dibuix amb la seva
pròpia reflexió.
This time I decided to do something different to my previous work. It was the
first time I drew more out of reflection and empathy than pencils. This illustration
is part of a series about the drama of immigration. My goal was to establish
a dialogue and give room for interpretation, so that each person finishes the
drawing with their own reflections.

LA IL·LUSTRACIÓ
THE ILLUSTRATION
En realitat, aquesta composició és una síntesi d’una il·lustració més àmplia. Tot i que,
en aquest nou enquadrament es mantenen els elements més importants i l’essència del
missatge. És un retrat senzill, amb una mica de dolçor, traços subtils que, paradoxalment,
permeten reflectir una realitat molt dura.

This piece is actually a synthesis of a larger illustration, even though the most important elements
and the essence of the message are still kept in this new frame. It’s a simple portrait, with
some sweetness and subtle lines that, paradoxically, reflect a very harsh reality. This piece is
actually a synthesis of a larger illustration, even though the most important elements and
the essence of the message are still kept in this new frame. It’s a simple portrait, with
some sweetness and subtle lines that, paradoxically, reflect a very harsh reality.

EL MISSATGE
THE MESSAGE

L’IL·LUSTRADOR
THE ILLUSTRATOR

Aquesta il·lustració mostra un moment del drama vivencial
que suposa travessar aquesta trampa mortal que pot arribar
a ser el mar: la frontera que separa Àfrica d’Europa. A la part
superior, l’embarcació –emmarcada dins la lluna- fa referència
al periple que s’acosta, a l’anhel d’arribar al destí. Els peus
descalços simbolitzen la lluita per un futur més digne i la
vestimenta colorista parla de la seva pròpia cultura i identitat.
Per altra banda, aquesta il·lustració bé podria plantejar-nos la
següent pregunta: Pot una persona considerar-se il·legal per
haver nascut on ha nascut?
This illustration shows a moment of existential drama that
is crossing that deadly trap that can be the sea: the border
separating Africa from Europe. At the top, the boat –framed
within the moon– makes reference to the difficult journey
ahead and the desire to reach the destination. The bare feel
symbolize the struggle for a better future, and the colorful
clothes speaks of their own culture and identity. On the other
hand, this illustration could very well ask the question: Can a
person be considered illegal just for being born where they
were born?

