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ISBN 978-84-8464-295-4. Primers lectors.

Inquieta i curiosa, la petita Matilde treu el nas d’amagatotis
a l’estudi d’un artista i fuig ràpidament amb un dels seus pinzells,
amb el qual decideix dibuixar un drac. Per la seva sorpresa
-i la dels lectors- la criatura dibuixada salta de la paret
i inicia un recorregut per la ciutat, fins que es desentén
de la nena i comença a fer de les seves. Afortunadament,
el pintor apareix en el moment més oportú i de màxim suspens

■ Temàtica: la imaginació, la creativitat.

per ajudar a la Matilde, i tornar a la normalitat.

■ Edat recomanada: a partir de 6 anys.
■ Aspectes destacables: llibre visual, sense text;

Tot transcorre en una ciutat grisa i avorrida, on la gent camina
amb el cap cot i aliens a tot allò que succeeix als voltants.
La presència del color -que adquireix un valor simbòlic- es redueix

art, dibuix, l’ofici artístic; estudi i ús
simbòlic del color, llenguatge de banda
dissenyada, estil cinematogràfic.

a la figura de la protagonista, al taller de l’artista i als personatges
que surten dels pinzells, alguns dels quals també habiten
lliurement els carrers.

SOZAPATO (Sofía Zapata Ochoa)
(Quito, 1984)

Es tracta d’una història visual, sense text, que posseeix
una estudiada narrativa: està estructurada en grups de vinyetes
i en escenes a doble pàgina i inclou representacions d’estil
cinematogràfic pròpies del llenguatge de la banda dissenyada,
que reforcen el caràcter dinàmic del relat.
Sofía Zapata presenta una història actual evocadora d’una antiga
llegenda sobre un pinzell màgic. Així, “Matilde” tracta sobre
el poder de la imaginació i la creativitat; un poder inclús indòmit,
si qui el manega no sap controlar-lo. En aquest sentit, s’aprecia
una clicada a l’ullet a l’ofici artístic i al paper del mestre com a guia.
L’obra, amb un final obert, no s’esgota en una primera aproximació,
sinó que permet descobrir nous detalls i personatges ocults

Llicenciada en Arts Plàstiques per la Universidad
Central de l’Equador i graduada en Disseny Gràfic
en l’Instituto Metropolitano de Diseño de Quito, ha
completat la seva formació amb un Master de llibre
infantil il·lustrat en la Escuela i con i, de Madrid.
Com a il·lustradora, ha treballat amb editorials de
l’Equador, Xile, Colòmbia i Espanya. Ha guanyat
diversos premis de dibuix, pintura i disseny. El seu
primer llibre com a autora, “Colorín colorado”, va
ser seleccionat per representar l’Equador en la llista
d’honor IBBY 2014. També ha estudiat arts
escèniques en el laboratori Malayerba i en El Teatro
del Cronopio, especialitzant-se en teatre-clown.
Actualment forma part del col·lectiu teatral
espanyol-equatorià El Gran Ticlop.
http://sozapato.blogspot.com

en successives lectures.
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