
Biografia de Mercè Llimona 

4 dades bàsiques per a explicar als infants qui era Mercè Llimona  

 

Mercè Llimona neix a Barcelona el 16 d’abril de 1914, ara fa 100 anys. 

Mor a Barcelona l’any 1997. 

Filla del pintor Joan Llimona, i neboda de l'escultor Josep Llimona.  

Va créixer envoltada d’un ambient artístic, gràcies al fet que la família tenia una fàbrica 

tèxtil, de velluts, i econòmicament es va poder permetre una educació com cal, tot i 

que la Mercè era la vuitena filla de Joan Llimona.  

 

A quinze anys assistia a les classes de pintura de la Llotja, però li agradava més el 

dibuix, així és que va completar la seva formació a una acadèmia i sobretot, a l'estudi 

del seu oncle, l'escultor Josep Llimona.  

 

A divuit anys va començar a donar classes de dibuix a l'escola Blanquerna. 

I de seguida va començar a il·lustrar a ploma molts contes recollits per Valeri Serra i 

Boldú en les Rondalles populars, editades per Políglota.  

 

En esclatar la guerra va marxar cap a París primer i després a Sant Sebastià.  

Allà va publicar les seves primers obres, en castellà, és clar: La princesa Risita (1938) i 

col·labora en les revistes infantils: Mis Chicas i Flechas y Pelayos.  

 

L'any 1939 torna a Barcelona i comença a treballar amb les editorials Juventud i 

Hymsa. Va escriure i il·lustrar més de cinquanta llibres per a infants. El primer va ser 

Blancanieves (1940)! 

 

L’any 1943 es va casar i va tenir 5 fills i onze néts.  

Gairebé als 40 anys Mercè Llimona va començar a patir una malaltia crònica que li 

afectava la mobilitat de mans i peus. Això va ser un cop molt fort, però malgrat tot, i 

gràcies al seu esperit optimista, no va deixar mai de lluitar ni d’il·lustrar.  

 

L’any 1960 col·labora amb les revistes Cavall Fort i La infantil (després Tretzevents) 

En l'àmbit internacional, als anys 80 del segle passat, va col·laborar amb Random 

House de Nova York, i amb l'editorial francesa Les DeuxCoqs D'Or de París.  

 

Va col·laborar en el naixement de l’APIC, la primera associació d’il·lustradors catalana, 

que era una manera de reconèixer el treball dels il·lustradors de forma professional. 

 

Pel que fa a les seves il·lustracions:  

En alguns llibres era més contemporània al seu temps, però en general li agradava 

mirar enrere i seguir la tradició anglesa del segle XIX, en especial l’obra de Kate 

Greenaway: ambients idíl·lics, nenes amb còfies d’estil country, estampats...  

Als anys 70 i 80 del segle XX es van tornar a posar de moda. 

 

Era molt optimista i li agradava molt el món infantil. Dibuixava sempre infants jugant, 

jardins, escenes alegres i plenes de rigor, però també d’humor.  


