
  Número 30, gener de 2009

Entrevista

Ester Romero
Avui tenim el plaer d'entrevistar  l'Ester Romero, 
alumna de l'IES Lliçà de 4t d'ESO, que ha guanyat el 
Concurs Josep Escobar de Còmic.

                         

Ens podries explicar en què consisteix el concurs 
Josep Escobar?

El concurs Josep Escobar de còmic, es realitza cada 
any  des  de  fa  nou  anys.  És  un  concurs  que 
l'organitzen els Ajuntaments de Granollers i Parets 
per  promoure  els  dibuixants  de  còmic  perquè 
mostrin les seves habilitats. A més, es fa memòria 
de  Josep  Escobar,  un  gran  dibuixant  de  còmic, 
creador de Zipi i Zape. Aquest mateix Nadal es va 
publicar  un  recopilatori  d'historietes  seves  en un 
nou llibre, celebrant així el seu centenari. 

Quan es va celebrar aquest premi?

El dijous 4 de desembre del 2008 es van atorgar els 
premis de l' última edició del concurs. 

Les bases del concurs s'exposen a principis d’estiu a 
les biblioteques de Granollers i  Parets, així  ja ho 
sabeu si hi ha algú que n'estigui interessat.

En quina categoria vas participar i quin premi vas 
guanyar?

A la categoria de 12 a 15 anys, amb la historieta 
“Salvatges”. Vaig  aconseguir el premi a la millor 
il·lustració, dotat amb material de dibuix ( tintes 
xines,  pintures,...)  i  també  vaig  aconseguir  el 
premi a la millor obra, el qual estava dotat amb un 
curs a l'Escola Joso...

Explica'ns de què tracta la teva obra.

La meva obra “ Salvatges” està ambientada en un 
paisatge  de  la  selva  on  uns  llenyataires  estaven 
buscant  arbres  per  tallar.  Només  en  entrar  a 
escena, aquests són atacats per un grup d'indígenes 

de la que acaben matant als forasters per salvar la 
seva selva. 

La meva obra, encara que sembli una mica bèstia, 
vol fer que la gent reflexioni sobre una pregunta: 
quina de les dues societats és la més salvatge, la 
gent de la selva o la gent de la ciutat? I crec que 
ho vaig aconseguir.

Com et vas sentir en rebre aquest guardó?

He d' acceptar que els moments previs a l'entrega 
no sabia on mirar, i només entrar al teatre de Can 
Rajoler de Parets, on es va fer el lliurament dels 
premis, i veure com era de gran, em vaig quedar 
sense paraules. Estava tan nerviosa que preferia no 
dir  res  i  que  ningú  em digués  res  a  mi.  Em va 
sorprendre molt perquè vaig ser la primera en sortir 
a  l’escenari  com  a  guanyadora.  Allà,  dreta,  no 
podia    estar-me  quieta,  perquè  les  cames  em 
tremolaven  exageradament.  A  més,  em  van 
demanar que fes un petit  discurs per al  públic, i 
això  va ser potser  el més difícil  d’aquella  tarda, 
perquè vaig dir tantes coses sobre el meu còmic, i 
totes  tan  ràpidament,  que vaig  tenir  la  sensació 
que ningú va entendre res, ni tan sols jo mateixa.

L'Ester riu... i conclou: Però ha valgut la  pena tot 
el treball fet!

Cal afegir que, totes les obres guardonades, seran 
editades per Brau Edicions per Sant Jordi.

Ester, des de l'equip de la revista ELI et felicitem 
amb molt d'afecte!

                          L'obra premiada


