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Els dos llops
A partir d’una llegenda dels indis cherokee

Explica una llegenda dels indis cherokee que 
cadascun de nosaltres porta a dins un llop bo 
i un llop dolent. «Quin dels dos guanyarà?», 
li pregunta la petita índia a l’avi. La resposta 
del vell indi serà sorprenent…

La llegenda dels dos llops s’explica de maneres molt diferents des de fa 
molt de temps. Aquesta és la versió de l’autor, que l’ha ampliat i trans-
format en un relat més detallista, capaç de generar molta complicitat 
en els nens.
 Les il·lustracions són del mateix autor del text i estan creades amb 
aquarel·les i retocs digitals. S’inspiren en els còmics i confereixen un 
gran dinamisme i caràcter a cadascun dels llops, representats amb co-
lors i aspectes molt diferents, fàcilment reconeixibles en cada cas.
 Es tracta d’un conte que serveix per parlar de les emocions posi-
tives i negatives que ens neixen a dins, de com podem controlar-les i 
passar a alimentar el llop que volem que guanyi, el llop bo. 

Wilfred (Guillermo Gil Schröder)
Vaig néixer en un calorós agost del 1991, a Barcelona, i he crescut en una casa plena 
d’amor i de llum enmig de la natura. Els meus veïns eren les guineus i els senglars, i aviat 
vaig a aprendre a distingir el cant dels mussols. La meva imaginació volava lliure i amunt 
com les àligues sobre el Montseny i passava els dies omplint folis, llibretes, llibres de 
matemàtiques i taules de classe amb dibuixos i històries.
     Vaig decidir estudiar arts gràfiques, còmic i il·lustració, el que m’apassiona. He viatjat 
pels cinc continents i he viatjat també des de la meva taula de dibuix fins a les valls 
del desert més llunyà. M’inspira la pròpia vida i la bellesa infinita que ens rodeja. Som 
afortunats.
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