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Pràctiques professionals cicle d'Il·lustració. 

 
Encàrrec d'il·lustració:

Retrats d'escriptors en llengua castellana (a)

Personatges a retratar

• Francisco Umbral   (1932-2007) Doc: Umbral a arxiu RTVE Umbral a arxiu 
RTVE (2) 

• Jaime Gil de Biedma   (1929-1990) Doc: Gil de Biedma a arxiu RTVE 

• Miguel Delibes   (1920-2010) Doc: Delibes a arxiu RTVE 

• Antonio Buero Vallejo   (1916-2000) Doc: Buero Vallejo a arxiu RTVE 

• Juan Carlos Onetti   (1909-1994) Doc: Onetti a arxiu RTVE 

• Roberto Bolaño   (1953-2003) Doc: Bolaño a arxiu RTVE 

• Max Aub Mohrenwitz   (1903-1972) 

• Gonzalo Torrente Ballester   (1910-1999) Doc: Torrente Ballester a arxiu RTVE 

Concreció de l'encàrrec

Escollir entre 5 i 7 personatges a retratar. 

Després d'una fase inicial de documentació es concretarà l'encàrrec a elaborar, els retrats  
a fer i la forma de presentar-los; conjuntament amb el tutor de l'escola i el tutor d'Amical.

Si la documentació disponible ho permet intentar retratar els personatges en la seva etapa 
de més projecció pública.

Referents

Pots veure alguns retrats que ja s'estan utilitzant a Viquipèdia a:
www.viquimedia.cat/viqui/WikiArS/Ref/Retrat 

Possibles fonts de documentació
Arxius  gràfics  de  premsa  (digitals  o  físics),  arxius  de  televisió,  hemeroteques, 
anuaris. Vegeu-ne un llistat a:
http://www.viquimedia.cat/viqui/WikiArS#tab=Recursos#On_documentar-se 

Per alguns autors veure arxiu audiovisual RTVE
http://www.rtve.es/archivo/escritores-en-el-archivo 

No fer obres derivades
En fer un retrat d'una persona que no es pot veure en viu es corre el risc que el dibuix es 
pugui considerar obra derivada d'una foto que no és lliure. Cal evitar caure en això. El 
retrat NO es pot basar en una sola imatge en concret. Cal veure'n vàries, millor si són 
enregistraments audiovisuals, fins a fer-te teus els trets del personatge i ser capaç de fer 
una imatge nova diferent. 
Si d'un dels personatges no trobes més que una imatge de referència millor no retratar-lo i buscar-ne un altre.

Formats
Si es crea la imatge primer en paper:

• Format mínim recomanat en paper: A5 apaïsat. No fer foto si no és en estudi. 
Escanejar amb qualitat, sense desenfoc i a una resolució alta.

• Arxiu digitalitzat en format PNG, sense compressió.
Per fitxers de mapa de bits:

• Mida orientativa  mínima del  fitxer  a  publicar:  1800 x 1270 píxels  (més de 
2Mpx). Pes màxim: 100 Mb

En cas de fer una imatge vectorial (preferible) utilitzar el format SVG estàndard.
Orientacions sobre com es visualitzarà:

• Mida orientativa en que es visualitzarà a la pàgina de descripció: 718 x 500 
píxels

• Mida orientativa en que es pot visualitzar en un article a Viquipèdia: 500x348 
píxels

Cal tenir en compte les mides orientatives de visualització per fer una il·lustració que 
tingui un nivell de detall adequat al seu context de publicació.

Amical Wikimedia http://viquimedia.cat

Tutor de pràctiques per Amical: David Gómez
<xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx> / Usuari a Viquipèdia: Dvdgmz
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A la pàgina anterior: model de fitxa d'encàrrec utilitzada per un estudiant en pràctiques. Aquesta és la informació inicial que va rebre per començar a treballar.

RESULTATS:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Retrat_de_l%27escriptor_Torrente_Ballester_%281910-1999%29%22.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Retrat_de_l%27escriptor_Miguel_Delibes_%281920-2010%29%22.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Retrat_de_l%27escriptor_Jaime_Gil_de_Biedma_%281929-1990%29%22.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Retrat_de_l%27escriptor_Antonio_Buero_Vallejo_%281916-2000%29.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22Retrat_de_l%27escriptor_Juan_Carlos_Onetti_%281909-1994%29%22.png

Realitzat per Núria Martínez (Nuria nml), estudiant de Llotja (professora: Alícia Gallego).
Publicat: Maig 2013
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