
 

 
 
100 espelmes per a la Mercè  
(En el centenari del naixement de Mercè Llimona) 
 
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ del dissabte 18 d’octubre de 2014 
 
Objectius 

- Conèixer la figura de Mercè Llimona 
- Conèixer les principals il·lustradores catalanes que han seguit el seu camí  
- Entendre el concepte de “traç”, com a identificatiu de cada il·lustradora 
- Reconèixer diferents estils d’il·lustració i com reflecteixen moments històrics 

 
Bibliografia de la sessió  

Llibres per a la presentació inicial:  
CASTILLO, Montserrat. Mercè Llimona. Biblioteca de Catalunya, desembre 2007. 
Biblioteca de Catalunya, 2007. [ catàleg de l'exposició] 
LLIMONA, Mercè. Jocs i cançons: per als infants. Hymsa, 1984 
  
Llibres que es tindran al llarg del laboratori:  
Il·lustrats per Mercè Llimona: 
ANDERSEN, Hans Christian. La donzelleta de la mar. Hymsa, 1987 
ANDERSEN, Hans Christian. El soldadet de plom. Hymsa, 1986 
ANDERSEN, Hans Christian. La princesa del pèsol. Hymsa, 1992 
ANDERSEN, Hans Christian. El libro de los cuentos de Andersen. Ediciones B, 2003 
BARRIE, J. M.  Peter Pan i Wendy. Destino, 1994 
Cinc faules d'animals. Hymsa, 1990 
MOLIÈRE. El malalt imaginari. Proa, 1990 
PERRAULT, Charles. El Libro de los cuentos de Perrault. Ediciones B, 2003 
 
Escrits i il·lustrats per Mercè Llimona: 
LLIMONA, Mercè. Bibí i la tardor. Hymsa, 1984 
LLIMONA, Mercè. Bibí i la primavera. Hymsa, 1984 
LLIMONA, Mercè. Bibí i l'estiu. Hymsa, 1982 
LLIMONA, Mercè. El meu àngel de la guarda. Edebé, 2007 
 
Biografies:   
LLIMONA, Mercè. Han passat els anys i més apunts. Destino, 1996 
LLIMONA, Mercè. No m'oblidis: diari d'una col·legiala. Destino, 1996 
 
Llibres per a la presentació a la sala de tallers: 
LLIMONA, Mercè. Tic Tac: les hores del dia d'una nena. Hymsa, 1986 
LLIMONA, Mercè. Tic Tac: les hores del dia d'una nena. Associació de Mestres Rosa 
Sensat, 2012 
 
 
 



 

 
 
 
Descripció: 

1a PART  
El laboratori vol retre homenatge a la il·lustradora catalana Mercè Llimona, justament 
ara que es compleixen cent anys del seu naixement. Per aquest motiu, iniciem la sessió 
al voltant d’una petita taula parada d’aniversari i expliquem a les famílies qui era 
Mercè Llimona. A les mans tenim un catàleg i l’anem consultat, a mesura que 
expliquem on va néixer, etc. Prèviament ens hem preparat un resum de la seva vida i 
obra, i hi hem destacat aquelles coses que poden interessar més als infants i les 
expliquem, com si improviséssim.  
 
CASTILLO, Montserrat. Mercè Llimona. Biblioteca de Catalunya, desembre 2007. 
Biblioteca de Catalunya, 2007. [ catàleg de l'exposició] 
 
A la taula parada, al costat de les espelmes, tenim una plata amb uns retoladors i a 
mesura que parlem de Mercè Llimona, aquells qui vulguin poden aixecar-se i escriure 
al vidre (o mural) allò que trobin interessant. 
 
[Consulteu quatre ratlles de la seva biografia i obra al document annex.]  
 
Al vidre, penjades dins de plats, com si es tractés de quadres, hi ha algunes 
il·lustracions de la Mercè que fan referència a jocs infantils.  
Les comentem i mostrem el llibre d’on surten: 
LLIMONA, Mercè. Jocs i cançons: per als infants, Hymsa , 1984 
 
A continuació, repartim unes invitacions per assistir a l’àpat de celebració. Són 
fotocòpies de noies il·lustrades per Mercè Llimona, extretes del llibre que acabem 
d’ensenyar.  
 
2a PART 
Quan entrem a la sala d’actes, ens trobem les taules parades en forma d’U, com si fos 
un casament.  
A les taules, un paper d’embalar blanc fa d’estovalles i sobre un petit tovalló hi ha uns 
coberts ben especials: un llapis, un bolígraf i un retolador. Al mig de la taula, hi ha 
plates amb colors de fusta i papers de magdalena amb gomes i maquinetes.  
Damunt de la tarima, hi ha també una taula parada amb unes plates, però que de 
moment no es faran servir. 
 
La segona activitat de la tarda consisteix en un petit passeig per la història de les 
il·lustradores catalanes més importants de casa nostra. 
Es tracta d’un PowerPoint ordenat cronològicament per dècades, amb imatges de les 
il·lustradores més significatives.  
 
El visionat es fa a un ritme lleuger i intentem donar informació divertida i amena, però 
significativa.  



 

 
 
De les pioneres Lola Anglada i Mercè Llimona, vam anar seguint dècada a dècada: 
anys 30: Roser Capdevila, Fina Rifà, Maria Rius… 
anys 40: Mercè Arànega, Pilarín Bayés, Violeta Denou, Carme Peris, Gemma Sales, 
Eulàlia Sariola, Carme Solé i Vendrell… 
anys 50: Marta Balaguer, Anna Clariana, Àngels Comella, Montserrat Ginesta, 
Montserrat Tobella… 
anys 60: Cristina Losantos, Imma Pla, Maria Espluga, Juliet Pomés Leiz… 
anys 70: Mariona Cabassa, Sílvia Cabestany, Mercè Canals, Àfrica Fanlo, Anna Llenas, 
Mercè López, Àngels Ruiz, Carmen Segovia… 
anys 80: Txell Darné, Màriam Ben-Arab, Marta Altés, Anna Obón, Paula Bonet… 
 
 
3a PART 
Per poder fer la propera activitat ens fan falta plats i com que l’organització no n’ha 
posat, convidem als assistents a dibuixar-se plat, got i tot allò que puguin necessitar 
per menjar.  
Un cop els plats estan fets, passem un carretó de la biblioteca ple de llibres i en deixem 
un parell a cada plat.  
Què tenen de particular aquests contes? Tots ells estan dibuixats per algunes de les 
il·lustradores que acabem de conèixer.   
Ah! Però amb cinta adhesiva hem tapat els noms de la coberta i la portada, de manera, 
que només si ens fixem en el traç podem endevinar qui és l’autora d’aquelles imatges.  
 
L’exercici no és fàcil, segurament perquè hem posat massa noms i hauríem hagut de 
fer el joc només amb cinc o sis il·lustradores i no pas amb dotze! Però és que totes ens 
semblaven molt importants.  
 
Aquestes són les diferents autores dels llibres que hem repartit: 
LOLA ANGLADA 
MERCÈ LLIMONA  
ROSER CAPDEVILA  
FINA RIFÀ 
MARIA RIUS 
MERCÈ ARÀNEGA  
PILARÍN BAYÉS 
VIOLETA DENOU 
CARME SOLER VENDRELL 
MARTA BALAGUER 
MONTSERRAT GINESTA 
CRISTINA LOSANTOS 
 
 
 
 
 



 

 
 
Els assistents es poden ajudar entre ells i un cop creuen saber el nom de la il·lustradora 
es poden aixecar i apropar-se a la gran taula que hi ha a la tarima. En aquesta taula hi 
ha una plata per cada il·lustradora i només cal deixar-hi els llibres corresponents.  
 
Un cop acabat el període de lectura, de mirar els contes i un cop estan classificats i 
comprovats, tornem a les taules per engegar la darrera activitat.  
 
4a PART 
Ara que ja estem entrenats i tenim clara la riquesa d’estils que hi ha dins la il·lustració 
catalana, de quantes dones s’han dedicat a casa nostra a il·lustrar, tornem a Mercè 
Llimona. 
I ho fem presentant dues versions d’un dels seus llibres més populars:  
 
Tic Tac: les hores del dia d’una nena. Hymsa, 1986 
Tic Tac: les hores del dia d’una nena. Associació de Mestres Rosa Sensat, 2012  
 
Ambdós llibres presenten algunes diferències curioses i les comentem amb el públic. 
Com per exemple, en una de les versions les hores del rellotge no corresponen al text 
o com uns angelets de la darrera pàgina perden les ales i els canvien els colors dels 
cabells... 
Curiositats que no resten mèrit a un llibre preciós que es dedica a explicar què fa una 
nena des de les vuit del matí fins a les deu del vespre. 
 
Doncs bé, l’exercici artístic que convidem a fer comença amb el repartiment de petits 
rellotges fotocopiats dels que encapçalen cada una de les pàgines del Tic-tac.  
Es tracta de fer una nova versió del llibre: cada assistent dibuixarà una escena 
protagonitzada per un infant i que s’ha de correspondre a l’hora del dia que li ha tocat.  
Els dibuixos es pengen dins uns plats i sobre unes cartolines blaves de quadres, iguals 
que les cobertes d’una de les versions del Tic-tac. 
I el resultat final s’exposa als vidres de l’entrada de la biblioteca.  
 
Valoració i possibles canvis en un futur 
La part del PowerPoint va ser amena, però era molta informació i costava de pair tants 
noms. Sobretot va ser difícil la part de reconèixer posteriorment totes les 
il·lustradores. 
Per a una propera vegada, es pensen tres possibles solucions per fer més fàcil 
l’exercici:  

1. Incorporar menys il·lustradores al PowerPoint o, com a mínim, a la part del joc 
d’endevinar les autores dels llibres . 

2. Anar passant el PowerPoint de forma automàtica mentre es fa la part del joc, 
de manera que es puguin anar refrescant els noms i les autores. 

3. A les plates de sobre la taula de la tarima, a banda dels noms de les autores, es 
podria posar una il·lustració escanejada de mostra del traç i faria més fàcil la 
classificació. 

 


