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La vida en paper
el còmic i la il · lustració com a eines

de sensibilització 



La vida en paper 

Sovint la vida mateixa supera la ficció. 
En el nostre cas la vida ens va portar una 
història inesperada que ens va fer abo-
car-la al paper. El 2003 va néixer la Laia, 
la nostra primera filla. Va néixer sense 
problemes, però un dia i mig més tard de 
la seva arribada, una trombosi li va pro-
vocar un vessament que va de rivar en una 
paràlisi cerebral. De sobte, la vida que ha-
víem imaginat es va capgi rar i no vam 
tenir més remei que apren dre a anar per 
aquell camí. I, com diu el poema, «es fa 
camí en caminar», i tot caminant desco-
brim tantes coses, que sentim la necessi-
tat d’explicar-les. Sobretot perquè, mal-
grat el terrible dubte inicial («hi ha una 
probabilitat entre mil que se’n surti?...»), 
ha estat i continua sent una història d’es-
perança, la d’haver d’aprendre a reinven-
tar-nos, una his tòria de murs infranqueja-
bles, de reptes constants i fites assolides. 
El fet d’abocar tot el que sentíem sobre 
el paper va ser una autèntica catarsi, i la 
resposta dels lectors, una injecció cons-

tant d’e ner gia que ens ajuda a mirar cap 
endavant cada dia. 

Però la vida va continuar i ens vam em-
barcar en el procés d’adopció de la nos-
tra segona filla. El procés d’adopció és un 
procés llarg, complicat i laberíntic. D’aquí 
va sorgir la nostra segona novel·la gràfi-
ca, que narra gairebé tres anys i mig del 
procés. Ara aquests dos llibres han estat 
reeditats en un únic volum titulat Una po-
sibilidad (Astiberri Ediciones).

Sempre havíem pensat que el còmic i la 
il·lustració eren eines de sensibilització 
molt eficaces i potents, però després de 
tot el que s’ha esdevingut a partir de la 
publicació del llibre Una posibilidad, n’es-
tem totalment convençuts. Dibuixar no 
no més és la nostra professió, sinó que 
en tenem que és una part fonamental del 
nostre compromís. Per aquesta raó, la ma-
 joria dels nostres treballs sempre tenen 
un fort component social i cerquen donar 
visibilitat i veu a qui no en té.

En aquesta mostra podreu veure pàgi nes 
dels nostres còmics i algunes il·lus tra cions, 
a les quals afegirem imatges inèdites del 
nostre proper llibre, que veu rà la llum 
d’aquí a uns mesos. En aquestes obres, a 
més de parlar de diversitat funcio nal i 
d’adopció, parlem també de cooperació, 
d’igualtat, d’acció social… de la vida, al cap 
i a la fi. La vida en paper.

Cristina Durán i Miguel Á. Giner Bou

InauguracIó

Dijous 26 d’octubre de 2017

18.00 h: inauguració de la mostra a la sala d’exposicions Isadora Duncan. Dins del 
cicle d’exposicions «L’esperit de l’il·lustrador».

18.30 h: col·loqui amb la presència de Cristina Durán i Miguel Á. Giner Bou, autors 
de còmic i il·lustradors, i Gusti i Elenio Pico, il·lustradors i coordinadors del cicle 
d’exposicions «L’esperit de l’il·lustrador».
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Cristina Durán i Miguel Á. Giner Bou

Autors de còmic i il·lustradors, tots dos són lli-
cenciats en Belles Arts i des de fa més de vint 
anys es dediquen a dibuixar i a explicar històries 
des de LaGRUAestudio, el seu estudi de Bene-
tússer (València). Han il·lustrat nombrosos lli-
bres, han treballat per a la premsa i han publicat 
diverses novel·les gràfiques, per les quals han 
rebut diversos premis i nominacions. Giner ac-
tual ment és president de l’APIV (Associació Pro-
fessional d’Il·lustradors de València) i professor 
de guió i narració gràfica del Màster en Disseny i 
Il·lustració de la UPV i de l’ESAT. Actualment es-
tan treballant, juntament amb la periodista Laura 
Ballester, en la seva nova novel·la gràfica titulada 
El dia tres, projecte guanyador del Premi Ciutat 

de Palma de Còmic 2016. Aquesta obra està ins-
pirada en el llibre d’aquesta periodista que es ti-
tula Lluitant contra l’oblit (Sembra Llibres), que 
narra el llarg camí recorregut per les víctimes 
de l’accident de metro de València.

Entre els còmics que han publicat, hi ha els tí-
tols Una posibilidad. Edición integral (Astiberri), 
Una posibilidad entre mil (Sinsentido), Cuando 
no sabes qué decir (Salamandra Graphic), La má-
quina de Efrén (Sinsentido), El segle d’or valencià 
(Biblioteca Valenciana) i Viñetas de Vida (àlbum 
col·lectiu) (Oxfam Intermón - Astiberri).

www.lagruaestudio.com
www.unaposibilidadentremil.com
facebook.com/LaGruaEstudio
behance.net/CristinaDuranLaGRUA

http://www.lagruaestudio.com/
http://www.unaposibilidadentremil.com/
http://facebook.com/LaGruaEstudio
http://behance.net/CristinaDuranLaGRUA


La vida en paper 

Sovint la vida mateixa supera la ficció. 
En el nostre cas la vida ens va portar una 
història inesperada que ens va fer abo-
car-la al paper. El 2003 va néixer la Laia, 
la nostra primera filla. Va néixer sense 
problemes, però un dia i mig més tard de 
la seva arribada, una trombosi li va pro-
vocar un vessament que va de rivar en una 
paràlisi cerebral. De sobte, la vida que ha-
víem imaginat es va capgi rar i no vam 
tenir més remei que apren dre a anar per 
aquell camí. I, com diu el poema, «es fa 
camí en caminar», i tot caminant desco-
brim tantes coses, que sentim la necessi-
tat d’explicar-les. Sobretot perquè, mal-
grat el terrible dubte inicial («hi ha una 
probabilitat entre mil que se’n surti?...»), 
ha estat i continua sent una història d’es-
perança, la d’haver d’aprendre a reinven-
tar-nos, una his tòria de murs infranqueja-
bles, de reptes constants i fites assolides. 
El fet d’abocar tot el que sentíem sobre 
el paper va ser una autèntica catarsi, i la 
resposta dels lectors, una injecció cons-

tant d’e ner gia que ens ajuda a mirar cap 
endavant cada dia. 

Però la vida va continuar i ens vam em-
barcar en el procés d’adopció de la nos-
tra segona filla. El procés d’adopció és un 
procés llarg, complicat i laberíntic. D’aquí 
va sorgir la nostra segona novel·la gràfi-
ca, que narra gairebé tres anys i mig del 
procés. Ara aquests dos llibres han estat 
reeditats en un únic volum titulat Una po-
sibilidad (Astiberri Ediciones).

Sempre havíem pensat que el còmic i la 
il·lustració eren eines de sensibilització 
molt eficaces i potents, però després de 
tot el que s’ha esdevingut a partir de la 
publicació del llibre Una posibilidad, n’es-
tem totalment convençuts. Dibuixar no 
no més és la nostra professió, sinó que 
en tenem que és una part fonamental del 
nostre compromís. Per aquesta raó, la ma-
 joria dels nostres treballs sempre tenen 
un fort component social i cerquen donar 
visibilitat i veu a qui no en té.

En aquesta mostra podreu veure pàgi nes 
dels nostres còmics i algunes il·lus tra cions, 
a les quals afegirem imatges inèdites del 
nostre proper llibre, que veu rà la llum 
d’aquí a uns mesos. En aquestes obres, a 
més de parlar de diversitat funcio nal i 
d’adopció, parlem també de cooperació, 
d’igualtat, d’acció social… de la vida, al cap 
i a la fi. La vida en paper.

Cristina Durán i Miguel Á. Giner Bou

InauguracIó

Dijous 26 d’octubre de 2017

18.00 h: inauguració de la mostra a la sala d’exposicions Isadora Duncan. Dins del 
cicle d’exposicions «L’esperit de l’il·lustrador».

18.30 h: col·loqui amb la presència de Cristina Durán i Miguel Á. Giner Bou, autors 
de còmic i il·lustradors, i Gusti i Elenio Pico, il·lustradors i coordinadors del cicle 
d’exposicions «L’esperit de l’il·lustrador».

BIBlIografIa

ABADIA, Ximo
El viaje de Jan. La bipolaridad del chocolate; 1
Madrid: Diábolo, 2011

DURÁN, Cristina; GINER, Miguel Á.
La máquina de Efrén
Madrid: Sinsentido, 2012

DURÁN, Cristina; GINER, Miguel Á.
Una posibilidad entre mil
Madrid: Sinsentido, 2009

GALLARDO, Maria; GALLARDO, Miguel
María cumple 20 años
Bilbao: Astiberri, 2015

GALLARDO, Maria; GALLARDO, Miguel
Maria i jo
Barcelona: La Galera, 2008

GUSTI
Mallko y papá
Barcelona: Océano Travesía, 2014

 

KARASIK, Judy; KARASIK, Paul
El viaje juntos. Una historia conmoverdora  
de hermanos y autismo
Barcelona: Ediciones B, 2009

LANG, Noël; GARCÍA, Rodrigo
Downtown
Madrid: Dibbuks, 2012

ÖBERG, Helena; LIDSTRÖM, Kristin
Es tu turno, Adrián
Barcelona: Ekaré, 2017

TANIGUCHI, Jiro; MORVAN, Jean-David
Primavera
Rasquera: Ponent Mon, 2009

ZIDROU; IBÁÑEZ, Roger
¿Quién le zurcía los calcetines al rey de 
Prusia mientras estaba en la guerra?
Barcelona: Norma, 2013

el còmic i la il · lustració com a eines de sensibilització

BIografIes

Cristina Durán i Miguel Á. Giner Bou

Autors de còmic i il·lustradors, tots dos són lli-
cenciats en Belles Arts i des de fa més de vint 
anys es dediquen a dibuixar i a explicar històries 
des de LaGRUAestudio, el seu estudi de Bene-
tússer (València). Han il·lustrat nombrosos lli-
bres, han treballat per a la premsa i han publicat 
diverses novel·les gràfiques, per les quals han 
rebut diversos premis i nominacions. Giner ac-
tual ment és president de l’APIV (Associació Pro-
fessional d’Il·lustradors de València) i professor 
de guió i narració gràfica del Màster en Disseny i 
Il·lustració de la UPV i de l’ESAT. Actualment es-
tan treballant, juntament amb la periodista Laura 
Ballester, en la seva nova novel·la gràfica titulada 
El dia tres, projecte guanyador del Premi Ciutat 

de Palma de Còmic 2016. Aquesta obra està ins-
pirada en el llibre d’aquesta periodista que es ti-
tula Lluitant contra l’oblit (Sembra Llibres), que 
narra el llarg camí recorregut per les víctimes 
de l’accident de metro de València.

Entre els còmics que han publicat, hi ha els tí-
tols Una posibilidad. Edición integral (Astiberri), 
Una posibilidad entre mil (Sinsentido), Cuando 
no sabes qué decir (Salamandra Graphic), La má-
quina de Efrén (Sinsentido), El segle d’or valencià 
(Biblioteca Valenciana) i Viñetas de Vida (àlbum 
col·lectiu) (Oxfam Intermón - Astiberri).

www.lagruaestudio.com
www.unaposibilidadentremil.com
facebook.com/LaGruaEstudio
behance.net/CristinaDuranLaGRUA

http://www.lagruaestudio.com/
http://www.unaposibilidadentremil.com/
http://facebook.com/LaGruaEstudio
http://behance.net/CristinaDuranLaGRUA


Si tens el carnet de Biblioteques de 
Barcelona i vols rebre informació  
de les activitats de la teva biblioteca, 
dóna’t d’alta al butlletí electrònic a  
www.mesbiblioteques.cat.

Si vols saber més coses de  
totes les activitats i novetats de 
Biblioteques de Barcelona, entra a 
www.barcelona.cat/biblioteques 
o descarrega’t l’app mòbil 
BibliosBCN.
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