Curset de dibuix basat en el llibre
ELS BRONS A LES FONDALADES TENEBROSES, de Dolors Garcia Cornellà

Presentació:
Hola! Sóc en Quim Bou, el dibuixant que ha fet les il·lustracions dels brons. Us han
agradat? Espero que sí… Jo, si més no, sí que m’ho he passat molt bé dibuixant
aquests éssers menuts i trapelles. I pensant com devien ser les seves cases, la
libèl·lula, etc., etc. És molt divertit, això de dibuixar!
I com que sé segur que a molts de vosaltres també us agrada, he pensat que podríem
fer un minicurset per a ajudar-vos a dibuixar els brons.
Us hi animeu?

Petits i capgrossos?

Cos A

Doncs sí, així són els brons. Fixeu-vos en el
“Cos A”.
Però anem a pams. Un primer consell que us
vull donar és que, abans de posar-vos a
dibuixar la cara o les mans, feu primer allò
que els dibuixants en diem l’”esquema”. Ho
veieu? Es tracta només de fer rodonetes,
palets i quadradets abans de dibuixar res
més. Amb aquest “esquema”, els dibuixants
ens assegurem que anem pel bon camí. I
sobretot… ens assegurem que el dibuix cap
a dins del paper! No us ha passat mai, que a
mesura que anàveu dibuixant s’acabava el
paper?

Bé. Continuem: veieu el dibuix de l’esquema? Amb una rodoneta aixafada (com si
fos un ou) faig l’esquema del cap, amb un rectangle faig el cos, i amb quatre palets
l’esquema dels braços i cames.
Si ho trobeu molt fàcil de fer… mireu de dibuixar l’esquema del bron de costat! I si
ho trobeu molt difícil de fer… podeu imprimir aquesta plantilla i dibuixar-hi a sobre.

Cos B
El següent pas, el del dibuix “Cos B”, ens
permet veure com comencem a definir el
dibuix. Unes rodonetes ens serviran per a
definir les espatlles i les mans… i uns
triangles per a fer els peus. Fixeu-vos que si
fem el mateix bron de cara i de costat,
podem fer línies rectes que ens ajudin a
igualar el personatge. Així, si el nas és molt
llarg quan el dibuixem de cara, també ho
serà quan el dibuixem de costat.

I ara sí! Ara que ja hem fet l’esquema amb el llapis sense pitjar gaire, ara podem
repassar el dibuix pitjant més amb el llapis o bé amb un retolador de punta fina.
Veieu? És el dibuix “Cos C”. I no us preocupeu per si no surt exactament igual que el
meu: hi ha molts i molts brons! I tots són diferents!
I ja només quedar pintar el bron que haguem fet, “Cos D”. Ja veureu com una vegada
pintat, encara queda millor!

Cos C

Cos D

Cares, carones i carotes

Ara farem el mateix que el que acabem de fer amb el cos sencer, però només
dibuixant la cara. Mireu el dibuix “Cara A”. Fem una rodona aixafada pels costats,
com un ou dret. Fem una línia que la talli pel mig: és per dividir la cara en dues parts.
Sobretot ens serveix per quan, al costat, girem la rodona aixafada. Ara, la línia del
mig de la cara, queda completament al costat. I en canvi, la línia que estava al costat,
ara queda gairebé al mig.
Mireu ara el “Cara B”. Ja hem començat a definir els ulls, les celles, el nas, la boca…
i, seguint la línia, també sabem a on seran quan dibuixem la cara de costat.

Cara A

Cara B

Una pista: fixeu-vos que les orelles sempre es dibuixen situades entre el nas i els ulls!

Cara C

Cara D

Tants caps, tants barrets
Oi que no fa la mateixa cara un avi que un nen petit? Ni en Superman que en
Doraimon? És clar! Perquè cada personatge té una cara diferent! I com podem fer
cares diferents? Ara ho veurem!

Us recordeu que començàvem dibuixant un “ou” per fer la cara? Doncs depèn
d’aquesta forma: si la feu molt prima, us quedarà un bron tot secall. Si la feu molt
rodona, us sortirà un bron molt golafre. També li heu de canviar el tipus de nas: prim i
llarg, petitó i rodonet, etc. Voleu fer un exercici? Mireu les “Cares A”: són els
esquemes de quatre brons que coneixeu molt bé. Us atreviu a dibuixar-hi a sobre, per
veure si sabeu qui és qui?
I si ho trobeu massa difícil… en comptes d’imprimir el “Cares A”, feu el dibuix a
sobre del “Cares B”! Hi he afegit una mica d’ajuda!
Cares A

Cares B

Altres exemples
Què voleu dibuixar? Mireu, hi ha coses molt fàcils de dibuixar, com una pilota, o el sol, i
d’altres més difícils, com per exemple, una libèl·lula. Però us puc ensenyar una cosa que
us ajudarà… Abans de començar a dibuixar, i fins i tot abans de començar a fer
l’esquema… Hem de pensar! Pensem en allò que volem dibuixar: a quina forma
s’assembla? Sembla una rodona, un quadrat, un triangle? O potser un triangle amb una
rodona enganxada?
Per exemple: per fer un globus aerostàtic… només cal fer una rodona grossa, i a sota, un
quadrat petit. L’ajunteu amb algunes ratlles… i ja teniu l’esquema del globus fet!
Mireu-vos els dibuixos de “Coses_A”, “Coses_B”, “coses_C” i “Coses_D”.

Coses A

Coses B

Coses C

Coses D

És clar que hi ha coses molt i molt complicades de dibuixar… Amb una mica de
paciència, però, podem fer dibuixos molt bonics!
De fet, amb una mica d’imaginació, fins i tot podem dotar de vida pròpia un objecte
com un llapis.

I per acabar...
Tinguem present que quan veiem un dibuix acabar potser no ens ho sembla, però fins a
deixar-lo enllestit del tot han calgut una colla de passos previs. No us faci mandra fer-los!
Tornem als brons. Mireu, per exemple, aquest dibuixos ja quasi acabats i compareu-los
amb la versió definitiva que se n’ha publicat al llibre.

Podeu veure el dibuix
acabat a la pàg. 19 del
llibre

Podeu veure el dibuix
acabat a la pàg. 41 del llibre

Podeu veure el dibuix
acabat a la pàg. 59 del llibre

Uns dibuixos preparatoris per al llibre dels brons...

I uns altres...

I ara, a practicar!

