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CONCURS DE CÒMIC
I D’IL·LUSTRACIÓ
JORDI MACABICH

BIOGRAFIA
MACABICH (Jordi Macabich i Potau)
(Barcelona 1925 - L’Hospitalet 2015)
Firmes: MACABICH / J M. MACABICH
Dibuixant de formació autodidacta, cap a 1946 va començar a treballar en còmics unitaris
del segell Ameller; després, en col·leccions d’aventures d’aquest mateix segell (El halcón
de acero), de Toray (Capitán Coraje) o de Marco (Bing Colt), tot alternant aquestes tasques
amb historietes destinades a revistes humorístiques de final dels anys quaranta, com TBO,
PBT, Carcajadas de miedo o Pulgarcito.
El seu treball a la revista de Bruguera, Pulgarcito, va començar sent en qualitat d’il·lustrador
de seccions didàctiques, però després va col·laborar en historietes d’una sèrie que faria
que la seva signatura fos molt popular: Inspector Dan. Al cap de poc esdevindria un dels
dibuixants que donaria vida als guions de González Ledesma i Víctor Mora per a la col·lecció
pròpia d’Inspector Dan, que va arrencar el 1951.
Macabich va fer tota mena d’historietes en els anys cinquanta i va treballar per a diversos
segells: va participar en còmics romàntics com Celia (Bruguera) o Claro de Luna (IMDE); o
d’aventures, com Històries (Bruguera) o Gran Oeste (Ferma), i també va arribar a col·laborar
en còmics com Marfisán, Pirulete, Bisonte gráfico, Tigre, TBO, Aventures il·lustrades, etcètera.
En la seva obra dibuixada aviat va demostrar un fort caràcter i un gran domini de la composició i del traç, molt influït pels grans mestres americans en l’enquadrament i pels de
l’animació en el que es refereix als treballs per al públic infantil. Potser el més destacat del
seu estil és l’entintat, generós i llaminer, que conferia vigor a l’escena i fortalesa als personatges, gràcies al seu hàbil domini dels contrastos.
Passat l’equador del segle XX, l’any 1957, amb l’ajuda de Barry Coker, va fundar l’agència
Bardon Art, que servia obra d’autors espanyols (historieta i il·lustració) als mercats europeus, amb Barcelona i Londres com a centres d’operacions. Des d’aquesta agència va
representar molts espanyols que van publicar al Regne Unit, Països Baixos, Alemanya
i Dinamarca, entre altres països (també ho va intentar als EUA), fins al 2010, que va ser l’any
del tancament oficial de l’agència.
Durant tot el temps que va treballar com a agent no va perdre el contacte amb els professionals que va representar. De fet, a Barcelona, durant anys, va mantenir reunions i àpats
molt freqüents amb dibuixants i teòrics. El seu últim treball signat va ser un text que comentava l’obra de Jordi Bernet, un dels seus autors representats, que es va publicar el 2009 en
un llibre d’Antoni Guiral, de la col·lecció “Magnum”.
Al maig de 2009 li van atorgar el Premi Ciutat de L’Hospitalet de les Arts i la Cultura per la
seva tasca com a dibuixant.

BASES DEL CONCURS
PRESENTACIÓ
L’objecte d’aquest concurs és fomentar el còmic i la il·lustració entre la població i contribuir
al reconeixement d’un dels dibuixants de còmic més reconeguts de L’Hospitalet i del barri
de Santa Eulàlia: JORDI MACABICH.

PARTICIPANTS
Podran participar en el Concurs de Còmic i Il·lustració Jordi Macabich les persones més
grans de 18 anys. En el cas del còmic, hi podran participar un guionista i un dibuixant, o un
autor complet; en el cas de la il·lustració, la participació és a títol individual.

MODALITATS
El concurs consta de dues modalitats: còmic i il·lustració. Com a màxim, cada participant
hi podrà presentar dos dibuixos, un per cada modalitat.

QUÈ CAL FER?
Molt fàcil. S’ha de crear un dibuix original i inèdit, bé de còmic o bé d’il·lustració, amb els
materials que més us agradin. La mida de l’obra ha de ser DIN A3.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
Els treballs es presentaran acompanyats de la documentació següent:
• Sol·licitud de participació, que inclou les dades personals.
• Fotocòpia del DNI juntament amb una declaració jurada de l’autor o l’autora que certifiqui
que l’obra és inèdita.
• El període de presentació dels treballs és del 2 al 31 de maig de 2016, al Centre Cultural
Santa Eulàlia, carrer de Santa Eulàlia, 60.
Podeu consultar les bases del Concurs de Còmic i Il·lustració Jordi Macabich als enllaços
següents: http://xurl.es/jmacabich2016, o al Centre Cultural, presencialment.

EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS DIBUIXOS PRESENTATS
Tots els dibuixos presentats i admesos pel jurat seran exposats al Centre Cultural del barri
durant la Festa Major de Santa Eulàlia.

ENTREGA DE PREMIS
El lliurament de premis es farà el dissabte 4 de juny, a les 12 hores del migdia, al Centre
Cultural Santa Eulàlia.

PREMIS
1r premi al millor còmic: 400 euros i trofeu
1r premi a la millor il·lustració: 400 euros i trofeu
2n premi al millor còmic: 200 euros i trofeu
2n premi a la millor il·lustració: 200 euros i trofeu

Jurat
El jurat estarà integrat per un representant de cadascuna de les entitats organitzadores, un
familiar de Jordi Macabich, persones relacionades amb el còmic i la il·lustració i un representant de l’Ajuntament.
Si, en opinió del jurat, els treballs no reunissin la qualitat suficient, els premis podran ser
declarats deserts. Els participants estan sotmesos a la decisió del jurat, decisió que es
donarà a conèixer en el lliurament de premis.

CESSIÓ DE DRETS DE L’OBRA
Les entitats organitzadores seran les propietàries dels drets d’explotació de les obres premiades, i els seus autors i autores conservaran els drets que confereix la legislació de
propietat intel·lectual.
Els guanyadors i guanyadores, de manera total i gratuïta, cedeixen en exclusiva tots els
drets de reproducció il·limitada en temps i lloc. En cas d’utilitzar en tot o en part la seva
obra premiada, en la dita obra hi haurà de constar expressament la reserva dels drets que
corresponen a les entitats organitzadores, d’acord amb el que estableix la legislació de la
Llei de propietat intel·lectual.
Els treballs no premiats a partir de la decisió del jurat quedaran a disposició de les entitats
organitzadores, les quals en podran disposar de la manera que considerin oportuna.

soL·licituD d’inscripcióPRESENTACIÓ
1r concurs de cÒmic i iL·lustració jordi macabich
1. DADES DE L’AUTOR O L’AUTORA
Nom i cognoms

Domicili

Població

Codi postal

NIF

Lloc i data de naixement

Telèfon

Adreça electrònica

ORGANITZADORS I COL·LABORADORS

2. Modalitat

Aquest concurs ha estat organitzat per l’Associació Andalusa Centre Cultural i Recreatiu
Amics de Santa Eulàlia i Drac d’Or. L’Ajuntament i les entitats de L’Hospitalet han col·laborat
i han donat suport voluntàriament a la realització del concurs.

3. títol de l’obra

La participació en aquest concurs comporta la plena acceptació d’aquestes bases.
Les inscripcions podran formalitzar-se per correu electrònic a les adreces següents:
j.calvi@telefonica.net
dracdor@hotmail.es
ccultural.santaeulalia@lh.cat
O bé personalment al Centre Cultural Santa Eulàlia, carrer de Santa Eulàlia, 60, amb les
dades següents:

4. DADES DE L’OBRA
Número de pàgines

Observacions

Nom, telèfon, adreça electrònica i fotocòpia del DNI. També s’hi ha de fer constar
l’acceptació de les bases del concurs.

5. Documentació que s’hi adjunta

DUBTES I ACLARIMENTS

• Fotocopia del DNI

Si voleu obtenir més informació relacionada amb el concurs, truqueu als telèfons:
625 13 56 65 / 629 34 11 95 / 93 403 61 90.
També a les adreces electròniques j.calvi@telefonica.net / dracdor@hotmail.es / ccultural.
santaeulalia@lh.cat

• Declaració jurada conforme l’obra és original i inèdita
L’Hospitalet, _______ de ____________________ de 2016

Declaració jurada conforme l’obra és original i inèdita

Jo,

____________________________________________________________________________,

amb DNI núm. _____________________________, declaro sota jurament / pel meu honor,
que l’obra titulada _______________________________________________________________
i presentada al Concurs de Còmic i Il·lustració Jordi Macabich, convocat per les entitats
Associació Andalusa Centre Cultural i Recreatiu Amics de Santa Eulàlia i Drac d’Or, és
original i no ha estat publicada ni editada en cap suport de difusió.

Cosa que declaro a

L’Hospitalet, _______ de _______________________ de 2016

Signatura

ORGANITZADORS

COL·LABORADORS

AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA EULÀLIA

Centre Cultural Santa Eulàlia

Presentació de dibuixos:
Del 2 al 31 de maig de 2016
Entrega de premis:
Dissabte, 4 de juny de 2016, a les 12 h
Exposició de dibuixos:
Durant la Festa Major de Santa Eulàlia

Dipòsit Legal: B.00000-2016

Carrer de Santa Eulàlia, 60 (plaça interior)
08902 L’Hospitalet
Telèfon: 93 403 61 90
Metro L1: Santa Eulàlia

