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Entrevista

Camila Josterbäck, alumna 
de 4t d'ESO de l'Ins Lliçà i 

dibuixant de Manga

Hola Camila!!

1. Quan vas començar a dibuixar?

Als 10 anys vaig començar a dibuixar, tot i que els 
dibuixos que feia eren conills, gats, plantes.  Però 
més endavant vaig començar a dibuixar manga que 
és el més m'agrada.

2. Perquè t'agrada dibuixar?

Quan començo a dibuixar no puc parar! M'apassiona 
tenir  reptes.   Cada  cop  busco  fer  dibuixos  més 
difícils  per millorar-me.

3. Has escrit alguna vegada una història amb els  
teus dibuixos?

Sí,  vaig  escriure dos  textos.  “Pink Energy”,  que 
s'inspira en la meva vida, i  “M.T.R erizo 11”, en 
aquest em vaig inspirar en el valor de l'amistat, i el 
valor que té, es tracta d'una història d'aventures.

4. On vius? A Caldes de Montbui.

5. On publiques els teus còmics?

Els penjo en un web:

 w  ww.cjseries.webnode.com  

6. Des de quan tens aquest web?

Doncs farà uns 3 anys que faig la pàgina web, amb 
els meus amics Arnau i Javier i amb la meva amiga 
Maria.

7.  T'agradaria  que  alguna  editorial  publiqués  
algun còmic?

M'agradaria  que  publiquessin  el  “Pink  Energy” 
perquè està basada en fets reals

8. Has parlat alguna vegada amb algun autor o  
autora o dibuixant perquè t'ajudessin ?

No,  però  m'agradaria  molt  parlar  amb  algun 
dibuixant  perquè  em donés  consells  i  tècniques, 
però  per  l'altra  banda  m'agradaria  conèixer  un 
autor per poder dibuixar-li alguna història.

9.Quin són els teus còmics preferits? El detectiu 
Conan, Inoyalla, Naruto Uzumaqui...    

10.Què en fas dels teus dibuixos? Has pensat en  
dedicar-te a dibuixar?

Me'ls  guardo per tenir-los més endavant, però  
també els penjo al Facebook perquè  els meus  
amics els puguin mirar.  En el futur encara no he  
decidit  què  faré,  però  m'agradaria  seguir  
dibuixant.

I dedicar-me  a alguna cosa però encara no ho  
sé.    

11.T'has presentant a  algun concurs? 

Sí,  aquest  any  em  vaig  presentar   a  dos  
concursos i en els dos vaig quedar segona.  Em 
sento molt satisfeta.     

12.Voldries seguir els teus estudis tot millorant  
la teva tècnica? 

Sí. Encara que encara no sé què faré.  

Aquest és un dels seus magnífics dibuixos mangues. 
Ens l'ha regalat per a la revista!!

http://Www.cjseries.webnode.co/

