
Paula Bonet va començar pintant 
quadres a l’oli però, des de fa uns 
anys, la seua trajectòria artística 
ha virat cap a la il·lustració. «Els 
retrats són l’eix de la meua obra. 
Són el lloc en què més còmoda 
em trobe bolcant emocions i pen·
saments. Els rostres no s’acaben 
mai, pots pintar la mateixa cara 
en anys diferents i ni aquesta ni 
tu sereu la mateixa», confessa.

Aquesta reconeguda il·
lustradora va nàixer a Vila·real 
(Castelló) i allí és on va començar 
a pintar i a fer les seues primeres 
exposicions. «Gràcies a les veï·
nes i els veïns que em compraven 
obres podia viatjar a Itàlia a mi·
llorar tècniques de gravat, tindre 
un taller de pintura mitjanament 
decent al barri del Carme de 
València, comprar bons llenços 

Paula Bonet, il·lustradora
«El valencià és el que som, 
allò que ens fa únics i ens 
enriqueix»

o confiar més en mi i en el meu 
treball», relata.

Recorda el seu avi patern 
amb molta estima, «era un gran 
narrador, aconseguia que tots 
els xiquets del carrer volgueren 
vindre a ma casa a escoltar·lo. Ell 
contava molts contes, quasi tots 
d’invenció pròpia. Alguns parla·
ven de germans que havien de 
separar·se i lluitar contra dracs, 
tampoc s’oblidava d’incloure 
animals que raonaven com les 
persones». Li hauria agradat 
treballar amb ell i enquadernar 
totes les seues històries en una 
cuidada edició en valencià, i ser 
fidel al vocabulari que ell empra·
va, de la Serra d’Espadà perquè 
«el valencià és el que som, allò 
que ens fa únics i ens enriqueix. 
És la nostra llengua i qualsevol 
moment és bo per a reivindi·
car·la», conclou.

www.llegirenvalencia.org

Paula Bonet va nàixer a Vila·Real i actualment viu a Barcelona.

©
 L

ol
a 

Ze
hí
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“ Els retrats són 
el lloc en què més 
còmoda em trobe 
bolcant emocions 
i pensaments. ”
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De pintora a 
escriptora
Paula Bonet es va llicenciar en 
Belles Arts a la Universitat Po·
litècnica de València i va com·
pletar la seua formació a San·
tiago de Xile i Nova York. La 
seua obra ha sigut exposada a 
ciutats com Barcelona, Madrid, 
Miami o Mèxic. El 2013 publicà 
el seu primer llibre, Qué hacer 
cuando en la pantalla apare-
ce the end, un llibre personal 
sobre aquelles coses o situaci·
ons que s’acaben quan menys 
ho esperem. «La meua obra 
sempre ha estat vinculada a 
la paraula. Un llibre és un lloc 
perfecte per a poder contar 
una història, per a bolcar inqui·
etuds i pensaments». 

La il·lustradora considera 
«Llegir en valencià» com una 
iniciativa «indispensable» per 
a fomentar la lectura. La cam·
panya arriba aquest cap de set·
mana al final amb El Toll Blau, 
de Vicent Usó i Un tresor de 
paraules, d’Esperança Camps. Si 
heu completat tots els cupons 
podreu aconseguir l’audiollibre 
«Les nostres contalles» gratis.  


