3a EDICIÓ DEL CONCURS DE DIBUIX DE SANT JORDI 2022.
CASAL CATALÀ DE MUNIC

Reunit el jurat de la 3a edició del CONCURS DE DIBUIX DE SANT JORDI,
format per:
Magali Wilhelm, apassionada de l’art i de la història,
Montse Vives, apassionada de l’art i de la història, i
Montse Cervera, apassionada de la literatura infantil.
Com a jurat coincidim en què ens han agradat tots els dibuixos presentats i
el més important, és agrair-vos als participants l’esforç i la dedicació que
heu mostrat en els vostres dibuixos.
Les membres del jurat, per unanimitat, hem escollit els següents dibuixos:

En la categoria de 0-3 anys:
DRACS DEL FUTUR.
El Cuc Poruc.

El color i la força que hi ha el dibuix impacta, hi ha moviment, hi ha textura,
utilitza diferents recursos pictòrics. Sembla que està fet sobre fusta i en
alguns punts s’hi pot veure el fons. A més, ha emprat diversos mètodes,
com els dits, i ha aplicat objectes que semblen els ulls del drac.

En la categoria de 4-8 anys:
FAMÍLIA DE DRACS.
La papallona estrellada.

La idea original de presentar aquesta família de dracs aconsegueix mostrar
una nova cara de la història de la llegenda de Sant Jordi. Mostra dedicació
i esforç per part de l’autor i el colorit aporta molta vida a la imatge, fet que
podem relacionar amb el dia ben viu que representa la Diada de Sant Jordi.
S’aconsegueix molt bé la proporció del dibuix entre tots els elements que
s’hi presenten.
Una nova visió del drac, està pintat sobre fusta. Hi ha pintat una família o
un grup de dracs. Fa diferència de mesura dels dracs: un de més gran, un
altre de mitjà i quatre de molt petits. Tots treuen foc per la boca. Hi ha volum
i també hi aplica objectes, que són els ulls dels dracs. Aquí no hi ha princesa
ni cavaller, hi ha núvols, sol i un castell que queda lluny. Sembla que els
dracs hi estiguin anant.
En la categoia de 9 a 12 anys:
UNA MORT.
QQ7.

Un títol literari, una signatura enigmàtica. Dibuix amb llapis i llapis de colors,
un drac que vola, un altre enorme que l’estan matant, un mort al costat
esquerre que sembla que té una llança i que està o damunt de núvols o
damunt de matalassos. Hi ha un rei que l’ha ratllat, no li deuen agradar els
reis. També hi ha una reina amb bikini, a aquesta no l’ha ratllat. Bé, pot ser
que siguin un rei i una reina per la corona. Sembla que el drac gran està en

una cova, hi ha estalactites i estalagmites i hi cauen gotes. Els dos dracs,
el que vola i el que està al terra, treuen foc pels queixals.
El dibuix explica una història completa. Cada minut que passa mentre te’l
mires, hi observes més detalls. Al final et quedes amb la història de Sant
Jordi, en el moment que maten el drac.

Signat a Munic el 22 d’abril de 2022
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