
 

 

La il·lustradora Roser Capdevila dibuixa la felicitació de Nadal 
del Centre Cultural Terrassa 

 

La felicitació s’ha presentat aquest dimecres en un gran plafó i es podrà visitar 
al vestíbul de l’equipament durant tota la temporada d’espectacles de Nadal. 

 

Els Reis Mags d’Orient navegant en un mar ple d’esperança ha estat una idea original creada                

per la coneguda il·lustradora de Les tres bessones , Roser Capdevila, per la felicitació de              

Nadal del Centre Cultural Terrassa. El dibuix es pot veure en un photocall al vestíbul de                

l’equipament, es pot agafar també en paper en el mateix equipament i compartir per              

internet en format virtual, un vídeo breu on es mostra tot el procés de creació, des de                 

l’esbós fins al dibuix final a l’ordinador.  

 

En el seu inconfusible estil, podem veure a Ses Majestats en tres barques davant d’un fons                

blau que és el mar. ‘És una història bonica ubicada en un mar on els reis pesquen alegries en                   

comptes de pescar la desgràcia i la mort a la que ens estem acostumant massa a veure cada                  

dia en el nostre mediterrani’, explica Capdevila. En els peixos que envolten les tres barques               

es poden veure escrites paraules que fan referència a aquests desitjos que pesquen els Reis               

Mags: alegria, esperança, il·lusió, diversió , etc. A més a més, veiem altres peixos que porten               

escrit tot allò que podem trobar al Centre Cultural: dansa, circ, exposicions, concerts,             

cultura. ‘ En definitiva, he representat un mar de bones notícies’. 

 

Els Reis Mags estan representats també d’una manera diferent a la història tradicional. ‘A              

part de no anar amb camell, el Rei Ros és qui porta el carbó i es solidaritza amb el Rei Negre                     

que sempre ha tingut connotacions racistes, em semblava cruel. I el Rei Blanc porta paquets               

de cartró en comptes de regals embolicats perquè hi han nens que demanen regals de               

l’Amazon’ . 

 

La relació entre l’artista i el Centre Cultural Terrassa neix de la bona amistat que va sortir                 

arran de l’exposició que va fer al Centre l’any 2012, una mostra d’il·lustracions que              

formaven part del recull de contes Unes bèsties molt poc animals . 

 

https://youtu.be/dXGyr3fatj4


Tot i estar al corrent i seguir els procés de transformació digital que ha viscut el món de la                   

il·lustració, ha explicat que no vol abandonar el paper ni l’aquarel·la. Tots els originals, uns               

30.000 dibuixos, estan custodiats per la Biblioteca de Catalunya.  

 

El públic podrà gaudir i fer-se fotos en aquest photocall durant tota la temporada              

d’espectacles de Nadal que engloba la dansa Estrelles del Royal Ballet (17 desembre), el              

Concert de Sant Esteve (26 de desembre), el Circ de l’Any (8 de gener) i El Trencanous (14                  

gener). 

 

 

Felicitació virtual 
 

 
Capdevila davant del photocall 

https://youtu.be/dXGyr3fatj4

