EXPOSICIÓ

“ L’A R T D E L
Del 20 de febrer al 5 d’abril de 2020

El Museu de L’Hospitalet té el goig de presentar una
exposició antològica de l’obra de Jordi Macabich —en
col·laboració amb la família i les amistats de l’artista i
l’entitat Drac d’Or—, que es podrà visitar a l’edifici de
L’Harmonia.
Aquest artista pluridisciplinari i agent cultural incansable
va participar en molts i diversos àmbits de la vida ciutadana
especialment al seu barri de Santa Eulàlia on ha estat tot
un referent, sempre vinculat a Drac d’Or.
L’obra de Jordi Macabich abasta una reconeguda i
àmplia trajectòria com a dibuixant de còmics, també
com a il·lustrador, pintor, escultor i fins i tot creador de
capgrossos... El seu reconeixement artístic ha arribat
arreu mitjançant l’agència de dibuixants Bardon Art i les
seves col·laboracions amb Bruguera i altres editorials
nacionals i internacionals.
Amb aquesta exposició la ciutat vol recordar la seva figura
com a artista i veí de Santa Eulàlia, amb força originals de
la seva obra que mostren la seva cara més polifacètica i
que han estat cedits especialment per familiars i amics.
És un orgull per a mi —com a alcaldessa de la seva
ciutat, però també com a admiradora de l’artista— que
es faci aquesta exposició que permet el coneixement i el
reconeixement de la seva obra, que és un important actiu
en la rica i diversa realitat artística i cultural hospitalenca.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

“L’a r t d e l M acabich”

Del 20 de febrer al 5 d’abril de 2020
Jordi Macabich (1925-2015) va ser un artista i un home
compromès amb la seva família i el seu barri de Santa
Eulàlia, a L’Hospitalet.
Va desenvolupar una llarga trajectòria com a historietista,
il·lustrador, pintor, dissenyador de capgrossos i, fins i tot,
com a gerent de l’agència de dibuixants Bardon Art.
Aquesta exposició vol recordar la seva figura com a artista
i com a persona, amb originals de la seva obra en totes les
seves facetes artístiques, així com publicacions impreses
d’obres realitzades per ell.
Al mateix temps, aquesta mostra aporta originals de
diversos col·laboradors de Bardon Art i recorda també la
figura de dues artistes i familiars molt properes a Macabich:
Violeta Suárez i Julia Sánchez.
Com a dibuixant de còmics, va col·laborar activament amb
editorials com Bruguera (Inspector Dan, Historias), Ferma
(Aventuras ilustradas) o Semic (Historias para no dormir), i va
treballar per mercats com el britànic (War Picture Library,
Commando) o l’alemany (Buffalo Bill), i amb Barry Coker
va fundar l’agència Bardon Art que va aportar historietes
i il·lustracions de molta qualitat a diverses editorials
estrangeres.
Tanmateix, va ser un destacat il·lustrador i pintor, escultor,
així com un dels fundadors del Saló del Còmic de Barcelona.
Molt lligat al barri de Santa Eulàlia, va ser un actiu
col·laborador de Drac d’Or i, sobre tot, va ser una persona
entranyable.
Antoni Guiral, divulgador de tebeos

Donants: Jordi Ballart, Manel Ballart, Montserrat Ballart,
Marc Longarón, Àlex Sánchez, Susana Sánchez i Drac d’Or.
Col·laborador: José Calvillo.

In a u g u r a ció
Dijous,
20 de febrer,
a les 19 h

A cti v i t ats
p ar a l . le l e s :
Dijous, 5 de març,
a les 20.30 h
Visita guiada a càrrec
d’Antoni Guiral,
comissari
de l’exposició.

Tel. 93 403 61 10
cultura.museu@l-h.cat

L’Harmonia
Pl. de Josep Bordonau i Balaguer, 6. Tel. 93 403 61 10

Horari de visita a les exposicions:
De dimarts a divendres, de 17 a 20 h
Els dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h
Els dilluns, tancat
Accés lliure

Més informació: www.museul-h.cat
Facebook: MuseuLH
Twitter: @MuseuLH
Instagram: @MuseuLH
Canal: MuseuLHospitalet
ISSUU: museudelhospitalet

