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Tan sols començar, Isidro Ferrer ens diu que ell no és il·lustrador ni dissenyador, 

sinó que es dedica a la il·lustració i al disseny, així com a moltes altres activitats 

dins el territori de la imatge. Un és molt més d’allò a què es dedica. Tota una 

declaració d’intencions.  

 

Tot seguit, Ferrer explica el significat i la importància del joc en la nostra societat. 

Segons ell, encara que vivim en un context capitalista que propicia l’hedonisme 

i la superficialitat, la nostra cultura judeocristiana ha demonitzat el plaer fins a 

convertir-lo en quelcom pecaminós. A conseqüència d’aquesta penalització del 

plaer, jugar —que és plaer en estat pur— és considerada una activitat totalment 

inútil. Només es permet jugar als infants, ja que s’entén la infància com una fase 

de discapacitat transitòria que serveix per arribar a l’edat adulta, seriosa i 

productiva. Ara bé, Ferrer explica que, tal com diu Huzinga al seu assaig Homo 

ludens, el joc és essencial en el desenvolupament dels humans. El joc és 

necessari per aprendre a relacionar-nos amb el món; el joc ens permet viure 

anticipadament qualsevol situació, sense conseqüències; el joc és la forma més 

elemental de projectar possibles realitats; mitjançant el joc ens expressem i 

evolucionem.  

 

Isidro Ferrer apunta que ell entén l’activitat creativa com una manera elaborada 

de jugar. El fet de jugar no elimina els dubtes o la por del fracàs i també comporta 

la tensió emocional que acompanya tots els actes creatius, però el plaer que se 

n’obté és el seu combustible per seguir buscant, obrint portes i trobant solucions 

inesperades. El joc funciona com a principi activador de la creació.  

 

*** 



 
 

 

Abans de mostrar-nos com això es pot veure els seus propis treballs, Isidro 

Ferrer ens parla sobre alguns referents que per ell són importants i que 

reflecteixen molt bé l’activitat lúdica que comporta el fet de crear. Ens parla de: 

 

 Pablo Picasso, capaç de transformar-ho tot amb el joc. 

 René Magritte, un mestre de la paradoxa que canvia el significat de les 

coses a partir de l’humor. 

 Ramón Gómez de la Serna, a qui Ferrer considera el gran jugador de la 

paraula. 

 Joan Brossa, un referent pel que fa al joc vinculat a la poesia que 

treballava amb la ironia i la mordacitat. 

 Joaquín Torres García, que va posar en marxa l’universalisme constructiu.  

 Aleksandr Ródtxenco i Varvara Setpànova, artistes que s’aproximen al 

món infantil sense el manierisme i l’infantilisme que sovint està present en 

moltes obres amb aquest destinatari. Ferrer apunta que sovint volem 

tancar els nens i les nenes en un espai estètic massa restringit.   

 Calder, amb el seu Circ com a referència. 

 Munari, que amb els Prelibri posa en relleu la idea que el llibre no és 

només per llegir, sinó que també és un objecte que provoca sensacions. 

El llibre ha d’estimular l’infant.  

 Franciszka Themerson, que amb la vinculació de la il·lustració i les 

avantguardes buscava constantment les regles del joc.  

 Saul Steinbeg, que Ferrer defineix com un gran mestre perquè va agafar 

tots els moviments artístics del seu moment i va ser capaç de triturar-los, 

digerir-los i portar-los a un públic massiu.  

 Fredun Shapur que, més enllà de ser conegut com a il·lustrador, va ser 

un autèntic experimentador i dissenyador de jocs.  

 Paul Cox. Amb aquest autor Ferrer aprofita per presentar-nos Fotokino, 

un estudi obert dedicat a les arts visuals que es troba a Marsella.  

 

https://fotokino.org/


 
 

 Alejandro Magallanes, que ha generat una biblioteca de llibres 

impossibles.  

 Antonio Santos, vinculat a l’art ingenu, el corrent naïf i l’art brut.  

 Arnal Ballester, que Ferrer ens presenta a través de la seva obra Una 

pierna, creada amb Grassa Toro i editada per A Buen Paso.  

 Elena Odriozola, de qui en destaca l’obra Ur: Libro de lluvia, creada amb 

Juan Kruz Igerabide i editada per Cénlit.  

 

*** 

 
Ara sí, Ferrer ens comença a parlar sobre els seus projectes perquè puguem 

observar com el fet d’experimentar de manera juganera el porta per camins 

creatius fascinants.  

 

 

1. Cahier de vacances 

 

L’Ajuntament de Marsella li fa aquest encàrrec el 2013, quan és la capital 

europea de la cultura. Li demanen fer la imatge gràfica dels continguts de les 

activitats infantils que celebren —cartells i altres elements promocionals— i 

també el catàleg d’activitats que han de repartir. La premissa és que aquest 

catàleg sigui un joc com el d’un quadern de vacances. 

 

Per fer-ho, ell fa una anàlisi sobre com són aquests quaderns i se n’adona que 

no vol fer un llibret didàctic i formatiu, sinó que vol fer quelcom lúdic i recreatiu. 

Amb aquesta idea clara, desenvolupa jocs impossibles: jocs que no porten enlloc 

i que tenen tantes respostes com infants s’han d’enfrontar-hi. Aquí podeu 

conèixer la proposta.   

 

Després, aquest encàrrec s’acaba convertint en un llibre amb textos de Grassa 

Toro i publicat primer per Tragaluz i després per Libros del Zorro Rojo. 

https://graffica.info/cahier-de-vacances-isidro-ferrer/
https://www.tragaluzeditores.com/libros/cuaderno-de-vacaciones/
https://librosdelzorrorojo.mitiendanube.com/productos/cuaderno-de-vacaciones/


 
 

2. La regle et le jou. 

 

Es tracta d’una exposició comissariada per Olivier Douzou —organitzada per al 

Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Montreuil i després a la Fira del Llibre infantil 

de Bolonya— que proposa a diferents il·lustradors europeus, entre ells Isidro 

Ferrer, que exposin el seu treball jugant amb una estructura de quatre panells 

molt concreta. A partir d’aquesta premissa, ell decideix crear un llibre gegant, 

amb textos de Grassa Toro, amb el qual els infants poden jugar. Després es va 

autoeditar el llibre amb serigrafia.  

 

 
3. Col·laboració amb Luzifer (LZF) 

 

En aquest moment Isidro Ferrer ens presenta una experiència creativa fascinant, 

en què gràcies a concebre el procés creatiu com un joc d’exploració que no té 

un resultat final clar, acaba obtenint diferents productes d’allò més interessants.  

 

Tot sorgeix de l’encàrrec que li fa Luzifer (LFZ), una empresa que es dedica a la 

fabricació de làmpades.  Inicialment, l’empresa només demana a Ferrer que 

dissenyi la imatge de comunicació per a una temporada. Es tracta d’un encàrrec 

molt obert i arriscat, en què li deixen fer el que vulgui. Ell decideix jugar. Primer 

analitza cadascuna de les làmpades i en reprodueix les seves formes més 

elementals amb fusta tornejada. Després de tres mesos de feina, obté les 

diferents formes de les làmpades. No sap ben bé què en farà. De sobte, en una 

de les formes hi veu clarament una formiga. A partir d’aquí comença a afegir 

elements a totes les formes per convertir-les en l’animal que li recorden.  

 

En principi, aquests animals només serveixen per elaborar la imatge de 

l’empresa i aparèixer en els diferents productes de difusió. Tanmateix, quan els 

presenta a l’empresa els proposa convertir-los en unes joguines.  

 



 
 

Es tracta de Funny Farm. Però això no acaba aquí, ja que l’empresa acaba 

demanant-li a Ferrer que converteixi alguns dels animals en làmpades.  

 

D’aquí neixen Smelly Fant i Walking Fish. Ferrer destaca que va gaudir molt del 

projecte perquè comportava explorar un nou terreny. El fascina el canvi 

d’orientació que pateix el projecte gràcies a deixar-se endur pel joc. Després 

acaba creant dues làmpades monumentals anomenades Big Bird. 

 

El següent pas amb Luzifer és l’intent d’entrar en el terreny de la decoració. Li 

demanen un element decoratiu que tingui a veure amb la llum. Aquí és quan 

pensa que un dels objectes més fascinants per un nen és una llanterna, ja que li 

permet convertir-se en explorador. Aleshores dissenya un jocs de llanternes.  

 

4. Le petit théatre. Suisse. 
 
De nou, un encàrrec es transforma en molt més del que es podria haver imaginat. 

Le Petit Théâtre de Lausanne li demana que dissenyi la imatge gràfica del teatre 

i que canviï respecte al registre anterior que havia proposat Haydé Ardalán. 

Aquesta il·lustradora iraniana havia jugat amb la imatge del gat i Isidro Ferrer 

decideix fer una transició a gradual i seguir jugant amb els animals. A partir 

d’aquí, comença a dissenyar la imatge gràfica amb el gos com a protagonista. 

Construeix uns animals de fusta, els deixa al seu net perquè adquireixin un 

aspecte desgastat i en fa les fotografies corresponents. Amb això crea el cartell 

de temporada, el calendari i altres elements de difusió. 

 

Per fer créixer la idea, Ferrer els proposa que les entrades del teatre tinguin 

diferents gossets i es converteixin en un joc de cromos. Com que els infants hi 

van diferents vegades, poden col·leccionar entrades diferents i intercanviar-se-

les a la sortida.  

 

 

 

https://ffshop.lzf-lamps.com/
https://lzf-lamps.com/products/elephant/
https://lzf-lamps.com/products/fish/
https://lzf-lamps.com/products/big-bird/


 
 

5. Enciclopedia visual de los sonidos 
 
Finalment, Isidro Ferrer ens parla de l’Enciclopedia visual de los sonidos, un 

projecte que sorgeix de la col·laboració amb el museu Nivola i l’editorial A Buen 

Paso. Tot plegat neix durant la pandèmia, poques setmanes després que 

s’imposessin les restriccions de mobilitat. Li truquen i li demanen fer alguna cosa 

per als usuaris, ja que no poden anar-hi i han hagut de cancel·lar tota la seva 

programació. Ferrer arriba a la conclusió que cal fer quelcom aprofitant la 

precarietat i la singularitat del moment. Se li acut que pot fer quelcom amb tots 

aquells sons que durant la pandèmia han adquirit importància, però que abans 

restaven ocults. Ell vol jugar amb la sinestèsia i la representació gràfica i proposa 

als usuaris una activitat amb tres fases: 

 

 Plasmar sons d’animals jugant amb la tipografia.  

 Escriure sons més abstractes, sons no codificats.  

 Representar sons inaudibles: una carícia, la brisa... 

 

D’aquest projecte neix un llibre editat per A Buen Paso.  

 

 
*** 

 

Per acabar, a partir d’una pregunta, Isidro Ferrer ens parla de La Cala, un centre 

de creació i investigació artística. Aprofita l’avinentesa per fer una crida a 

desvincular els fets culturals de les grans ciutats i ens convida a sortir-nos dels 

marges: «Trenquem els límits fronterers que marquen la correcció». 

 

 

https://www.abuenpaso.com/libro/enciclopedia-visual-de-los-sonidos/
https://lacala.es/

