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UNA EXPOSICIÓ D’AUTOR1

– Martín Giménez Laborda –

Músic, pintor, electricista  
i persona humana.

Saragossa

Coneixedors 
de la seva 

obra, el Consell 
Editor d’eipea 
vam demanar 
al Martín Gi-
ménez Labor-
da, a través de 

la Cristina, la seva mare, la seva 
col·laboració per il·lustrar la porta-
da del present número de la revis-
ta. La seva resposta, positiva i entu-
siasta, va ser immediata i ens van 
fer arribar un seguit d’obres d’entre 
les quals va ser molt difícil seleccio-

nar-ne només una. D’aquesta difícil 
tria, va sor-gir una nova proposta: 
poder oferir als lectors una visita 
guiada virtual per la seva obra que 
oferís un doble llenguatge, la imat-
ge i la paraula, presentada pel ma-
teix Martín. Aquest és el resultat.

“En Martín va néixer a Saragos-
sa l’any 1999. Des de ben petit li 
agrada molt dibuixar, una activitat 
que l’enganxa i el relaxa.

Li agrada viatjar, dissenyar ru-
tes i conèixer llocs nous. Més tard, 
arreplega en imatges els llocs que 
visita, les persones que l’acompan-
yen i situacions que van sorgint 
durant els trajectes. En aquests 
dibuixos i pintures, en Martín es-
devé un fidel reporter gràfic. A 
més a més, realitza retrats de fa-

miliars i amics. Amb traç enèrgic i 
colors llampants, en Martín aporta  
una mirada singular dels seus  
personatges. Capta els seus trets 
físics i de caràcter i, a la manera 
d’un còmic, va sumant vinyetes per 
a mostrar-nos els seus gustos i afi-
cions, ficant enmig d’elles les seves 
de pròpies, en especial la música. 
D’aquesta manera, entre sirenes i 
altres perso-natges, de llibres o pe-
l·lícules, treuen el nas amics amb 
els que toca la guitarra o els seus 
grups i artistes favorits.

Avui dia, l’electricitat, activitat 
que de vegades desenvolupa amb 
el seu pare, i la música omplen gran 
part del seu temps.

No se’n podria estar, ni un sol 
dia, sense tocar algun dels seus ins-
truments favorits.”2 l
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1  Traducció realitzada de l’original en castellà per l’Equip eipea. 
2  Presentació de l’autor que es troba al llibre commemoratiu de l’exposició organitzada per TEAdir Aragón “El mundo en 
singular. I encuentro de jóvenes creadores con el autismo”.

MARTÍN LUTHER KING: Un cavall, un Hipster, un senyor 
fumant com José Antonio Labordeta, la clau de Sol, la Gui-
tarra Espanyola i el Fantasma. 

ULLS D’INSECTE: L’ull està format per parts com el con. Verd fosc.
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MARTÍN: Els llocs on he estat a les Grans ciutats d’Europa i d’Espanya. CERVELL: El cervell està format per tot arreu. Lletres negres de les 
escoles que he estat a la  Romareda. 

ALBERTO ZAPATER: Alberto Zapater, Arthur Mas i Gejo. Perquè 
anaven amb les tres Guitarres i eren els Beatles. 

BARBES: La barba està creixent molt, moltíssim. Negra fosca. 
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CARLOS: És una persona Humana, és el meu pare i porta el 
Nas, la boca, els ulls, les celles, el cabell, bigoti i pera. 

PÈLS: Aquest pèl està format en dos parts, a l’esq i a la dreta.  El pèl 
es de color marró. 

SARAGOSSA: Aquest paisatge és els Pirineus, El Moncayo, la 
vall de l’Ebre i les planes de Cuarte de Huerva. Són Muntanyes 
grans, mitjanes i petites. LES SABATES: Unes botes, sabatilles, les cames i són botes per anar a 

l’Hort. 


