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mineral beneficiosa per a la salut o per prevenir malalties, amb propietats com ser antisèptiques, antioxidants, 

cardiovasculars, respiratòries, post-traumàtiques, per pal·liar dolors, augmentar defenses, lluitar contra 

l’estrès...etc 

La selecció d’aquestes plantes va ser elaborada per l’etnobotànic Daniel Climent Giner,  que em va ajudar durant 

tot el treball, proporcionant-me amplia informació de cada tipus de planta. Les seues descripcions detallades 

m’han sigut de gran utilitat i estic molt agraït per el seu suport. El procés de treball que he seguit ha sigut 

investigar i documentar-me de la forma més exhaustiva i minuciosa possible, posant especial atenció a cada part 

de la planta, ja siga el tipus de tija, pètals, pistils, estams o el tipus de fulla. 

 

                         

 

 

 

 

 

L’exposició recull les 20 il·lustracions originals elaborades per 

al cartell de Plantes Aromàtiques de la Diputació de València.  

En aquesta exposició trobarem les plantes més comuns del 

nostre territori, conegudes per el seus usos medicinals, culinaris 

i aromàtics. A més, per la seua importància durant la nostra 

història i la seua presencia cultural i social en diferents àmbits. 

Aquest cartell té una funció divulgativa on s’inclou la 

terminologia en denominació científica, el nom estàndard més 

estès i una altra denominació secundaria, menys coneguda però 

que es segueix utilitzant en algunes zones de la nostra 

comunitat.  

Des del romer, fenoll, timó, orenga, a diferents variants de 

menta, passant per la pebrella, l’alfàbega o la murta. Totes elles 

tenen un gran valor i el seu origen etimològic és d’especial 

rellevància ja que han format part de les nostres tradicions, 

costums o literatura. Cadascuna també ha tingut una simbologia, 

ja que inclús s’han utilitzat per els seus poders “màgics”, 

curatius o religiosos. Més enllà de les característiques 

ornamentals, han sigut altament apreciades per seua riquesa  

El meu interès per la botànica naix des de menut on ja sentia molta curiositat 

per observar en deteniment cada planta, quedant-me fascinat per elles. Amb el 

pas dels anys quasi de forma inconscient i bastant natural vaig començar a 

dibuixar sobre temàtica floral, incorporant-la a les meues il·lustracions com a 

motius o patrons ornamentals, tenint com a forta inspiració a William Morris i 

el moviment Arts and Crafts. 

 

Vaig començar a interessar-me per la il·lustració botànica a la seua vesant més 

científica gràcies a Katie Scott, amb el seu estil tant personal al meravellós 

llibre Botanicum. Poc a poc vaig descobrir artistes actuals com Carolyn 

Jenkins, Irina Mockuviene, Carrie Di Costanzo, Anna Mason, Dianne 

Sutherland o Giacomina Ferrillo. També m’inspiren il·lustradors que mesclen 

la botànica amb un toc més imaginatiu i de fantasia com Jessica Roux, 

Georgina Taylor, Amy Rose i Anton Seder. Encara que un dels meus principals 

referents en quant a concepte i enteniment de la il·lustració és Ernst Haeckel, 

amb les seues espectaculars i imponents composicions. 

 



Pense que la il·lustració botànica té la qualitat d’unir disciplines, l’art i la ciència, dos àmbit que pareixen distants 

vistos des de fora, però que es complementen a la perfecció. Antigament no es podien entendre un sense l’altre, 

ja que tots els manuals d’anatomia, fisiologia, herbaris i inclús bestiaris necessitaven de la il·lustració per una 

representació neta i rigorosa i eren molts els científics que aprenien a dibuixar per esta necessitat. Pense que la 

il·lustració científica encara té un futur molt prometedor i que la fotografia no podrà substituir-la per complet, ja 

que el dibuix arriba a representar d’una forma clara i precisa allò que ens interessa veure de la planta o animal en 

qüestió. La representació és quasi de forma idealitzada ja que té la propietat de destacar allò més important. La 

fotografia en canvi pot mancar d’açò i també té les seues pròpies limitacions. 

Aquest cartell aniria destinat a les herboristeries, farmàcies, centres culturals o inclús escoles i instituts, per la 

seua qualitat didàctica. 

 

 

 
 

 

 
A més, la pràctica d’aquesta és un mitjà ideal per educar des d’una perspectiva ecològica i de respecte cap al 

nostre entorn. En una societat cada vegada més urbanitzada ens estem allunyant de la natura, el seu origen i 

passat. Aquest desconeixement sobre ella pot ser molt perillós, ja que la pròpia ignorància de l’entorn que ens 

envolta, ens pot fer més indiferents i poc empàtics cap aquest. Per això, mitjançant la il·lustració botànica 

aprendríem ja no sols la branca més tècnica de la biologia, sinó una sèrie de valors que van molt més enllà.  

 

 

  

 

 
Podeu seguir la meua obra a les xarxes socials: 

             

@joan_llopis_illustrations 

 Joan Llopis Doménech Illustrations     

    www.joan-llopis-domenech.tumblr.com 

 

 

Precisament per açò pense que la il·lustració botànica és una eina ideal per dur-

la a les aules, ja que té la virtut de ser transversal i enriquidora en molts àmbits. 

No és únicament dibuixar la planta de forma superficial sinó que van implícits 

una sèrie de valors que poden aprendre els alumnes durant el procés. En primer 

lloc, fomenta la paciència i la cura. Al dibuixar del natural es concentren en cada 

detall de la planta i aprenen a tindre una visió molt més enllà de la que es pot 

tindre en un ull poc entrenat. D’aquest mode es valorarà cada exemplar fixant-se 

en els seus aspectes, ens ajudarà a mantenir l’atenció i apreciar allò diminut, allò 

amagat que pot passar desapercebut per a moltes persones. La il·lustració és per 

tant, una disciplina que ens fomenta una actitud activa i més sensible, qualitats 

que podem aplicar en altres aspectes de la vida. 

Respecte al meu recorregut com il·lustrador, em vaig graduar a Belles Arts per la 

Universitat Politènica de València al 2015. Des d’eixe moment he treballat en 

encàrrecs com a il·lustrador freelance, ja siga en projectes per al món editorial, 

clients individuals, portades de llibres, publicacions en revistes, artwork per a discs 

de música o cartells per a concerts. A més, he participat en diferents exposicions, 

fires i festivals d’il·lustració. L’any passat vaig quedar entre els 40 finalistes de 450 

participants del concurs d’il·lustració científica Illustraciencia, a Barcelona. A partir 

d’ací he pogut donar a conèixer un poc més la meua obra, ja que es va organitzar una 

exposició col·lectiva dels artistes seleccionats del concurs i aquesta ha anat viatjant 

per diferents llocs d’Espanya. Actualment compagine el meu treball com il·lustrador 

amb el màster d’educació secundaria. 

 


