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Des de fa força temps elegim i 

decidim la Nostra Portada seguint 

la norma de dedicar les quatre por·

tades corresponents a un any a una 

temàtica similar. Així, hem consa·

grat diferents grups de portades a 

les obres  esportives d’escultors o de 

pintors catalans, a treballs arquitec·

tònics de Gaudi, a  distints aspectes  

de la pluralitat d’activitats de Leo·

nardo da Vinci i, durant el darrer any, 

hem presentat quatre cartells de la 

col·lecció de la Biblioteca de l’Esport. 

Per primera vegada, la Nostra Por-

tada ha estat encarregada a una co·

neguda i prestigiosa il·lustradora, la 

qual ha realitzat un dibuix original, 

destinat especialment a la monogra·

fia que publiquem sobre “L’esport 

als espais públics”. Amb això hem 

seguit la Gran Enciclopèdia Catala-

na que  defineix l’il·lustrador com a 

“Aquella persona que basant-se en el 

text d’una obra, tria la il·lustració més 

idònia per a complementar-la o en-

riquir-la”. 

L’artista creadora de la comen·

tada portada, Cristina Losantos i 

Sistach, és una barcelonina (1960), 

llicenciada en Belles Arts per la Uni·

versitat de Barcelona que, després 

d’exercir de professora de dibuix 

entre 1980 i 1984, es va dedicar 

professionalment i totalment a la il·

lustració des de 1984. Ens atrevim a 

definir·la com una excel·lent artista 

autodidacta, de formació universi·

tària,  amb màxima il·lusió pel seu 

treball. Ens interessa  la seva àm·

plia obra, perquè hem assistit a la 

seva evolució i l’hem comprovada, 

una obra que actualment l’ha si·

tuat com una de les més importats 

il·lustradores catalanes i, a més a 

més, perquè existeixen boniques 

i perfectes imatges esportives en 

molts dels seus treballs. Els seus 

personatges són inconfusibles, tant 

per les característiques facials, que 

expressen molt bé la situació, gene·

ralment còmica, com per la perfec·

ció de les seves més inversemblants 

posicions dins l’espai, igual com pel 

traç sempre segur i la coloració  de 

tonalitats pures i adequades. Cada 
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vinyeta és una escena emmarcada 

en un ambient on es troben curosa·

ment representats  tots els detalls. 

Són situacions que per ser enteses 

no necessiten paraules, sinó que, a 

l’inrevés, moltes vegades les parau·

les del text són compreses a través 

de les imatges.

Com dèiem, a l’obra de Cristina Lo·

santos s’hi troben amb certa freqüèn·

cia imatges de temàtica esportiva. 

En aquesta faceta possiblement hi 

ha influït el seu esperit esportiu, de·

senvolupat des de l’infància. Juga a 

tennis des dels 11 anys i ha practicat 

altres esports de pilota·raqueta, com 

el frontó i especialment el badminton, 

en què va estar federada i va jugar 

competicions oficials. Aquests dibui·

xos d’esport són sempre contemplats 

des d’un punt de vista còmic amable, 

encara que en tots els casos les ca·

racterístiques dels estils i dels estris 

esportius són excel·lents. El 1988 va 

il·lustrar un llibre anomenat “Olimpis-

me. Guia de lectura”, orientat als Jocs 

de 1992. La portada, la contraporta·

da i les 144 pàgines de l’obra estan 

adornades amb una sanefa inferior de 

dibuixos que representen una munió 

d’atletes corrent una prova de marató, 

envoltats de senyals de circulació, de 

càmeres de televisió, motos i automò·

bils de l’organització. La cursa s’inicia i 

s’acaba a l’Estadi de Montjuïc, després 

de recórrer els carrers de Barcelona, 

passant pel davant dels edificis més 

emblemàtics de la ciutat (Palau Nacio·

nal, Parc de la Ciutadella, la Casa Bat·

lló, el Monument a Colom, l’Obelisc de 

la Plaça del “Cinc d’Oros”, etc.). Durant 

el passat mes de març, vuit mil atletes 

han tornat a córrer la Marató de Bar·

celona i ens han recordat les imatges 

que ens ofereix la Cristina al llibre que 

hem esmentat. Creiem que és agrada·

ble reproduir en aquest article alguns 

d’aquells dibuixos. Un bon exemple 

d’il·lustració esportiva, en aquest cas 

aliena a la temàtica del llibre, és el que 

va fer en un volum de Matemàtiques 

d’ensenyament primari. Totes les pà·

gines del text estan il·lustrades amb 

imatges esportives molt diverses, que 

participen indirectament i de forma 

discreta en els processos matemàtics 

elementals del llibre, cosa que facilita 

als joves estudiants la resolució diver·

tida de les operacions plantejades. És 

una evident col·laboració pedagògica 

de la il·lustració amb l’ensenyament a 

través de l’esport.

Hem d’assenyalar que durant el  

2006, Cristina Losantos va guanyar el 

Primer Premi del concurs organitzat 

per la Fundació Catalana per a l’Es·

port i la Fundació FIATC, destinat a 

dibuixos dedicats a l’humor esportiu. 

El mes de novembre del proppassat 

2007, va presentar amb gran èxit una 

exposició individual a la Sala Rovira de 

Barcelona.

Cristina Losantos ha treballat per 

a les editorials més importants del 

país. Segons ella, els dibuixos més 

destacats els ha dedicat a llibres de 

literatura infantil, com ara “Canço-

ner de Nadal”, “El flautista d’Hame-

lin” (aquest llibre fou guardonat, 

el 1998, amb el 2n Premi Nacional 
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 d’Il·lustració), “Ton i Guida” i “La Bella 

i la Bèstia”, tots ells de la col·lecció 

“Populars” de La Galera. “Els somnis 

de l’Aurèlia” i “L’Aurèlia i el Robaom-

bres”, de l’Editorial Cruïlla, “El vai-

xell de vapor”, “La platja”, “El circ”, 

“La neu”, “El parc d’atraccions”, “Els 

campaments” i “El zoològic” de la col·

lecció La Galera Espais. D’aquesta 

última, són impressionants uns di·

buixos de grans dimensions dedicats 

al tema principal del llibre, on tots i 

cadascun dels centenars de perso·

natges representats estan tractats en 

color i amb minuciositat, igual com el 

seu entorn, en els més petits detalls. 

Una de les últimes obres publicades, 

també de La Galera, és la titulada “I 

ara què ve?”. En aquest llibre es passa 

revista –amb un text i una imatge– a 

les setze festes tradicionals catalanes 

més importants de l’any, encadena·

des totes elles per la pregunta que es 

fa al títol, la qual, anecdòticament, la 

il·lustradora atribueix a la seva filla. 

Com diu Salvador Cardús, “Es tracta 

d’un veritable costumari que des·

criu els nostres estils de vida, sempre 

amb el punt de distància que hi afe·

geix el seu humor amable”.

En un camp totalment diferent, la 

Cristina Losantos realitza setmanal·

ment, els divendres, una col·laboració 

a les pàgines de diàleg del diari Avui. 

És un dibuix dedicat  a l’article que 

el mateix dia publica Salvador Car·

dús. Son articles politicosocials que, 

com explica l’autor, la Cristina “ha 

matisat, insistit, interpretat i, en de·

finitiva, completat, allò que jo volia 

explicar [...] també aquí, l’humor i la 

ironia, són el contrapunt necessari a 

la temptació de fer dramatisme amb 

les paraules”. 

Aquesta és una breu semblança de 

l’autora de la Nostra Portada i de la 

seva visió gràfica d’una activitat es·

portiva a la Nostra Ciutat.

Mercat 
del Born

Arc 
del Triomf


