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31 SALÓ INTERNACIONAL DEL CÒMIC DE 
BARCELONA 

 

El 31 Saló Internacional del Còmic de Barcelona se celebra enguany 
de l’11 al 14 d'abril al Palau 8 de Fira Barcelona Montjuïc. El certamen 
organitzat per FICOMIC comptarà amb la participació de destacats autors 
de còmic nacionals i estrangers, a més de nombroses activitats culturals i 
lúdiques com exposicions, conferències, tallers o signatures d'autors. 
També serà el marc de trobades professionals d'autors amb editors 
estrangers i nacionals. 
 

El Saló afronta els reptes d'un món en permanent canvi amb el gran 
objectiu de promocionar el còmic entre el gran públic, alhora que pretén 
satisfer als afeccionats i ser un espai de trobada per als professionals del 
còmic. La gran assistència de públic, l'excel·lent participació d'empreses i 
entitats expositores i l'enorme repercussió als mitjans de comunicació fan 
del certamen un gran esdeveniment de la cultura popular, amb una 
creixent participació de la indústria audiovisual i de l'oci interactiu. 
 

Un dels eixos temàtics del Saló aquest any és la presència del gènere del 
Western en el còmic. Per un grapat de còmics és el títol d'una exposició 
que mostrarà alguns dels escenaris clàssics del Western en el còmic, on 
els cowboys, soldats, indis, malfactors i justiciers de paper viuen grans 
aventures. La mostra comptarà amb 233 pàgines originals de còmics i 
il·lustracions d'autors de diferents nacionalitats. En l'apartat d'exposicions 
destaquen les mostres antològiques dedicades als 75 anys de Superman, 
el popular personatge creat per Jerry Siegel i Joe Shuster i Junts però no 
barrejats: La Patrulla-X i Los Vengadores, dues sèries creades per Stan 
Lee i Jack Kirby i que celebren enguany el seu 50 aniversari. 
 
Però el 31 Saló Internacional del Còmic de Barcelona també comptarà 
amb una exposició dedicada als Quaderns de viatge, on nombrosos 
dibuixants s’han dedicat als darrers anys a explicar tot el què els hi 
passava quan sortien de viatge. A més, el Saló dedicarà una mostra 
retrospectiva al creador gràfic d’El Capitán Trueno i El Jinete Fantasma, 
Ambrós, amb motiu del seu centenari. El certamen també dedicarà una 
exposició d’homenatge a l’editor Josep Maria Berenguer, que va morir al 
2012. Per si tot això fos poc, el Saló oferirà la oportunitat de comprovar 
com els humoristes gràfics i dibuixants han reflectit els efectes de la crisi 
amb la mostra L’humor no es retalla. 
 
També tindrem les exposicions dels guanyadors dels premis de la 
passada edició, com la del Gran Premi del Saló del Còmic 2012, que va 
ser per a José Ortiz, i la de José Domingo, que va guanyar el premi a la 
Millor Obra del passat Saló per Aventuras de un oficinista japonés. 
L'alacantina Lola Lorente, premi a l'Autor Revelació, guardó patrocinat 
per la Fundació Divina Pastora, i el fanzine Usted, Premi al Millor 
Fanzine, també tindran sengles exposicions. El certamen també acollirà 
les exposicions de diversos concursos com ara La Tira Jove que organitza 
l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitast de Catalunya, els 
guanyadors de la convocatòria d’Injuve i del Concurs de Còmic de 
Cornellà. Les exposicions tenen al reconegut estudiós i divulgador del 
còmic Toni Guiral com a comissari general. 



 

 

La llista de convidats estrangers confirmats inclou reconeguts autors com 
el creador de Les Tortugues Ninja, Kevin Eastman; l’actual dibuixant de 
La Cosa del Pantano, Yanick Paquette; el francès Manu Larcenet (Tim 
Oruno, Los combates cotidianos); la italiana Lorena Canottiere, 
responsable de la novel·la gràfica Personitas; Liniers, autor considerat un 
dels millors exponents del nou humor gràfic argentí, el també argentí Ariel 
Olivetti; el noruec Jason; el nordamericà Gilbert Shelton, el britànic Paul 
Grist, l’alemany Ralf König i el reconegut dibuixant de súper herois nord-
americà Adam Hughes (Wonder Woman, Batgirl). Aquesta llista també 
compta amb el canadenc Guy Delisle, autor de les premiades novel·les 
gràfiques Shenzhen, Pyongyang i Crónicas de Jerusalén i els francesos 
François Corteggiani i Michel Blanc-Dumont, guionista i dibuixant d’11 
àlbums de La juventud de Blueberry. 
 
Per últim el 31 Saló Internacional del Còmic de Barcelona inaugura un 
nou espai anomenat el Saloon del Còmic, un espai multiusos on tindran 
lloc classes magistrals, concursos de Cosplay de Superherois i de 
Cosplay del Far West, presentacions, i a on una banda amenitzarà als 
visitants amb música provinent del Far West. 
  
El Saló té el suport del Departament de Cultura la Generalitat de 
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, el Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esports i la Diputació de Barcelona. El certamen se situarà en el pavelló 8 
del recinte de Fira de Barcelona, on ocuparà uns 19.000 metres quadrats. 
Aquest és el novè any consecutiu que el Saló se celebra en Fira de 
Barcelona. 
 

 

 

 



 

 

LLISTAT DE CONVIDATS ESTRANGERS 
 
 
Adam Hughes (Atlanta, Georgia, EE.UU. 1967) 
Autèntica estrella del món del còmic, és un d'aquests autors que no 

necessita presentació, però serveixin aquestes línies 
com un succint repàs a la seva trajectòria 
professional: bregat en l'editorial independent còmic, 
el seu talent va començar a destacar quan va 
substituir Kevin Maguire com a dibuixant de la Liga 
de la Justicia Internacional. Arran d'aquest encàrrec, 
la seva participació va ser requerida per les més 
importants editorials americanes, però el cert és que 
aquella amb la que més s'ha prodigat ha estat DC 
Comics. Especialitzat com a portadista, destaquen 
les realitzades per Wonder Woman, Batgirl o 
Fabulosas, el seu treball l'ha fet mereixedor de 

premis tan prestigiosos com els Eisner, Harvey o Inkpot. Recentment, ha 
reprès tasques com a dibuixant de pàgines interiors a la minisèrie Antes 
de Watchmen: Dr. Manhattan. Adam Hugues assisteix al Saló del Còmic 
gràcies a la col·laboració d'ECC Ediciones. La pàgina oficial de l'autor és 
www.justsayah.com. 
 
 
Ariel Olivetti (Buenos Aires, Argentina. 1967) 
Ariel Olivetti Va estudiar Disseny Gràfic a la Universitat de Buenos Aires. 
Inicialment, va publicar en la popular revista 
argentina Fierro, compartint espai amb la família 
Breccia, Juan Sasturain i Carlos Trillo, entre 
d'altres. Al costat de tres dibuixants, Mauro 
Cascioli, Claudio Ramírez i Jorge Lucas, va crear 
la sèrie Cazador de Aventuras, un còmic per a 
adults destacat per la seva obscenitat i la seva 
capacitat de retratar tot allò desagradable. El 
1995, va publicar el seu primer treball per Estats 
Units, de la mà de Marvel Comics. Va ser La 
última historia de Los Vengadores, amb guió de 
Peter David. De seguida, va ser contractat com a 
dibuixant de Daredevil, per a Marvel Comics (1997-1998), amb el 
guionista Joe Kelly. El 1998, va participar de la modernització de la sèrie 
X-Men, iniciada per Warren Ellis, amb textos de Steven Grant. També va 
col·laborar en els títols de Marvel Comics: Mística y Dientes de Sable 
(1996), Alpha Flight (1997) I What If? (1997). Contractat per DC Comics, 
va treballar en JLA: Paradise Lost (1998), Haven: The Broken City (2002), 
Green Lantern (2003) o Batman: Leyendas del Caballero Oscuro (2006). 
Actualment, publica en diverses editorials nacionals i internacionals. Aleta 
Ediciones, editorial que ha col·laborat per fer possible la presència de 
l'autor, presenta al 31 Saló Internacional del Còmic de Barcelona el 
llibre Ariel Olivetti, life and artwork, on a través de les paraules del propi 
autor coneixerem tant la seva carrera com la forma de treballar que l'ha fet 
mundialment conegut. 
 
 



 

 

Ciro Nieli (Londres, Reino Unido. 1974) 
Ciro Nieli va passar la seva infància a Filadèlfia atenent les trucades de la 

pizzeria del seu pare. Des de molt tendra edat va 
manifestar un gran interès pel dibuix, els còmics, i 
els dibuixos animats el que sens dubte va marcar la 
seva trajectòria futura. Graduat a The University of 
The Arts, Nieli també té un BFA. La pel·lícula que 
va rodar com a tesi es va projectar en festivals com 
el Chicago Underground Film Festival i el Medicine 
Wheel. El 1999, després d'anys de fer classe a 
nens, animar anuncis de cotxes d'ocasió i fins i tot 
fer un videoclip per Wu-Tang, es va traslladar a 
Hollywood, veritable bressol de l'animació. 

 
La seva carrera a Hollywood va començar com a corrector de guions de 
Padre de Familia. Més tard va obrir el seu propi estudi, Nebulous Films. 
Ocasionalment va seguir treballant en televisió, dirigint Teen Titans 
(Warner Bros i Cartoon Network). El 2004 va crear Super Robot Monkey 
Team Hyperforce Go! on va treballar com a productor executiu en 52 
episodis per Walt Disney Television, dividint el seu temps entre Los 
Angeles i Tòquio. Des de llavors ha dissenyat i dirigit nombrosos projectes 
com Transformers, El amanecer de los muertos, Los Vengadores: Los 
héroes más poderosos del planeta, Superfriends (Warner Bros.), i més 
recentment Las Tortugas Ninja (Nickelodeon). Ciro Nieli viu actualment a 
Hollywood amb els seus gats Cocopuff i Poe. Passa el seu temps lliure 
nedant i construint el seu Robot Gegant. A més està escrivint una novel·la 
gràfica. Ciro Nieil ve convidat pel canal Nickelodeon, mitjà col·laborador 
del certamen. 
 
 
Florent Chavouet (Neverse, Francia. 1980) 
Florent Chavouet és un dibuixant i il·lustrador francès i està graduat en 
Art. La seva col·lecció de dibuixos de la ciutat de 
Tòquio va donar lloc a la seva primera novel·la 
gràfica, Tokyo Sanpo, publicada per primera 
vegada amb Éditions Philippe Picquier el març de 
2009. L'obra, publicada al nostre país per 
Ediciones Sins Entido, va obtenir el premi 
Ptolémée al Festival International de géographie de 
Saint-Dié-des-Vosges. A l'any següent, i també de 
la mà de Philippe Picquier, publica Manabe Shima, 
una obra que relata el dia a dia de la petita illa 
japonesa de Manabe. Una illa on els habitants 
viuen en una atmosfera de calma i serenitat que 
contrasta amb el tràfec i el bullici de Tòquio. Florent Chavouet és un autor 
convidat en col·laboració amb Ediciones Sins Entido. La pàgina web 
oficial de Chavouet és www.florentchavouet.com. 
 
 
 
 
 
 

http://www.florentchavouet.com/


 

 

Florent Maudoux (Caen, Francia. 1979) 
Ha realitzat estudis de Dibuixos Animats a l'Escola 
dels Gobelins a París. És aficionat a les pel·lícules 
de Hong Kong i les seves influències vénen del 
manga, l'art clàssic italià i fins dels il·lustradors 
anglesos del segle XIX. Té experiència com a 
animador i autor de storyboards en l'àmbit dels 
videojocs (Eden Games) així com il·lustrador i 
creador de figuretes (Rack-ham), el que li permet 
desenvolupar les seves habilitats en perfectes 
posades en escena, en un alt sentit del detall i en 
ampliar la seva paleta de colors de manera 
magistral. Avui dia posa tot el seu art al servei del 

còmic, ja que és l'autor complet d'una historieta de continuarà en el 
compendi Doggybags (Ankama) i de la sèrie Freaks 'Squeele de la qual ja 
s'han publicat a Espanya tres toms a càrrec de l'editorial Dibbuks. Aquesta 
mateixa editorial llançarà com a novetat per al 31 Saló Internacional de 
Còmic de Barcelona el quart volum de la sèrie. A més, durant 2013, està 
previst el llançament del primer spin-off de Freaks 'Squeele, basat en el 
personatge Xiong Mao, titulat Rouge, on Florent farà només els guions i 
prestarà els seus personatges al servei dels llapis d'altres autors. De la 
mateixa manera s'està treballant en un segon spin-off amb el personatge 
de la sèrie Funeral, encara sense data d'edició prevista. Aquest autor ve 
gràcies a la col·laboració de l'editorial Dibbuks. El bloc oficial de l'autor és 
http://saignecrapaud.blogspot.com.  
 
 
François Corteggiani (Niza, Francia. 1953) 
Després de treballar en publicitat i per premsa, François Corteggiani va 
debutar en una petita editorial de Lió, 
Sepp, per a la qual va realitzar més de 
1.000 pàgines en 10 anys. Després d'un 
breu pas per Spirou, va entrar a la 
revista Pif Gadget. Des de 1982 treballa 
per Walt Disney Company. És un dels 
guionistes més importants del còmic 
francobelga. Ha col·laborat amb 
dibuixants com Pierre Tranchand, 
Philippe Bercovici, Jean-Yves Mitton o 
Giorgio Cavazzano. Des de la mort de 
Michel Charlier al 1989 s'ha encarregat de guionitzar les aventures de La 
juventud de Blueberry. François Corteggiani està convidat al Saló del 
Còmic en col·laboració amb Norma Editorial. Pots visitar el bloc oficial de 
l'autor en www.francois-corteggiani.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://saignecrapaud.blogspot.com/
http://www.francois-corteggiani.com/


 

 

Gilbert Shelton (Houston, Texas. 1940) 
El talent de Gilbert Shelton va començar a despuntar ben aviat, amb 

l'aparició per primera vegada el 1959 de 
Superserdo (Wonder Wart-Hog) en una revista 
universitària. La seva devastadora paròdia de la 
figura del superheroi es convertiria amb el temps en 
un clàssic que a dia d'avui continua reeditant a tot 
el món, només superat per Los fabulosos Freak 
Brothers (The Fabulous Furry Freak Brothers) i el 
seu gat Freddy, publicats per primera vegada el 
1969 i consolidats com un dels baluards de 
l'underground nord-americà. A través dels anys, 
Shelton ha seguit creant còmics on el sentit de 
l'humor corrosiu i l'acció supersònica es donen la 
mà. A dia d'avui, establert a París i en estreta 

col·laboració amb l’historietista francés Pic, Shelton segueix treballant 
incansable en Not Quite Dead, una sèrie d'historietes curtes sobre un 
tronat grup de rock passat de moda que ve apareixent en diverses 
publicacions de còmic de tot el món. Autor convidat en col·laboració amb 
Ediciones La Cúpula. 
 
 
Guy Delisle (Quebec. 1966) 
Una vegada culminats els seus estudis d'arts plàstiques a Sainte-Foy i a 
Toronto comença a treballar al 1986 en l'estudi 
CinéGroup en Montreal. Un any després tancar 
l'estudi, Delisle emprèn un llarg periple per Europa. 
Treballa durant sis mesos a Munic i, posteriorment 
a Berlín, Valence i, finalment, Montpeller, localitat 
en la qual resideix des de 1991. En 1993 va 
ensenyar animació en la illa de La Reunión i en 
1994 va realitzar un curtmetratge per a nens titulat 
Trois petits chats. El seu treball com supervisor 
d'animació a Àsia va donar lloc a les novel·les 
gràfiques Shenzhen (2000) i Pyongyang (2003), 
amb les quals va obtenir el reconeixement del gran 
públic. Juntament amb la seva companya, membre 
de Metges sense Fronteres, va viatjar a Birmània; les seves experiències 
en aquest viatge van quedar reflectides en Crónicas birmanas (2008). 
Delisle viatjaria novament amb la seva família a Jerusalem, on va residir 
un any. La seva estada la va plasmar en Crónicas de Jerusalén (2011) 
que li valdria el premi al millor àlbum en el Festival de Angulema 2012. 
També s'han publicat en castellà el recopilatori d'històries curtes Cómo no 
hacer nada (2002). Totes aquestes obres s'han publicat en el nostre país 
per l'editorial Astiberri, qui col·labora a fer possible la presència de l'autor 
en el Saló del Còmic. La seva obra més recent, Guía del mal padre, es 
posarà a la venda coincidint amb el 31 Saló Internacional del Còmic de 
Barcelona. La seva pàgina oficial és www.guydelisle.com.  
 
 
 
 
 

http://www.guydelisle.com/


 

 

Kevin Eastman (Portland, Maine, EE.UU. 1962) 
Kevin Eastman Kevin Eastman va començar dibuixant des de molt d'hora 

copiant llibres per a nens i llegint còmics. 
Inspirat pel dibuixant i escriptor Jack 
Kirby i més tard les obres de Richard 
Corben, Vaughn Bode i Dave Sim, gran 
part de la seva obra inicial estava més 
enfocada a la ciència ficció que a l'estil 
tradicional de còmics de superherois. El 
1982, mentre intentava vendre les seves 
il·lustracions a fanzines locals, conèixer 
Peter Laird a Northampton, 
Massachusetts, trobada que va tenir com 

a resultat la posada en marxa de Mirage Studios. Menys d'un any 
després, enmig d'una sessió creativa, Eastman gargotejar un nou 
personatge al que va anomenar 'Tortuga Ninja' per fer riure a Leird, però 
aviat havia quatre dibuixos més ... ¡Les Tortugues Ninja d'Eastman i Laird 
ja eren aquí! 
 
Publicat el maig de 1994, el primer número va vendre 3.000 còpies en un 
sol dia convertint immediatament en tot un fenomen fan. Aviat van cridar 
l'atenció dels productors de Hollywood i de llicenciataris de merchandising 
que va tenir com a resultat el llançament de joguines, sèries de televisió, 
pel•lícules, així com diverses creacions de les quals Eastman i Leird han 
mantingut el control en tot moment. 
 
'Gràcies als fans de tot el món' en paraules de Kevin Eastman i després 
de 28 anys Les Tortugues Ninja continuen buscant el seu lloc en el cor 
dels nens. Entre els diversos projectes de Les Tortugues Ninja Eastman 
ha trobat temps de fundar Words and Pictures Museum of Cartoon Art, 
crear l'editorial Tundra Publishing, amb projectes propis com The Crow, 
From Hell i American Splendor, així com d'adquirir la mundialment la 
reconeguda Heavy Metal Magazine. Actualment empra la major part del 
seu talent creatiu en una nova saga de còmics de Les Tortugues Ninja en 
col·laboració amb IDW Publishing, la direcció de Heavy Metal i el 
desenvolupament de les seves col·laboracions amb el productor Robert 
Rodriguez per realitzar nous dibuixos animats i pel·lícules de personatges 
inspirats en Heavy Metal. Kevin Eastman ve convicat pel canal 
Nickelodeon, mitjà col·laborador del certamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liniers (Buenos Aires, Argentina. 1973) 
Ricardo Liniers Siri és conegut per Liniers. Aquest pseudònim es deu al 
fet que és descendent de Santiago de Liniers, virrei 
de Buenos Aires. L'autor és considerat per molts 
com un dels millors exponents del nou humor gràfic 
argentí. Al 1999 va començar a publicar una 
historieta setmanal en el suplement No de 
Página/12 anomenada Bonjour. Liniers també va 
dissenyar la portada i l'art complet de l'àlbum Logo 
de Kevin Johansen, com també el de La lengua 
popular, d'Andrés Calamaro, Un buen pescador de 
Marcelo Ezquiaga i Coyazz de Cheba Massolo, 
entre altres artistes. En ocasions acompanya al 
músic Kevin Johansen en alguns concerts. Mentre el cantautor realitza el 
seu show, Liniers fa el seu pintant, de manera que el públic gaudeix 
d'ambdues arts al mateix temps. Moltes vegades Liniers pren la guitarra 
per a tocar una cançó al costat de la banda The Nada. Des de 2006 i fins 
a la data Reservoir Books ha publicat set entregues de Macanudo a més 
del llibre Conejo de viaje. A l'abril Reservoir Books, editorial que col·labora 
que sigui possible la presència de Liniers en el Saló del Còmic, 
publicarà el pròxim abril Macanudo 8. El seu blog oficial és 
http://macanudoliniers.blogspot.com.  
 
 
Lorena Canottiere (Bra, Italia.1972) 
Lorena Canottiere comença la seva trajectòria artística a Milà amb el 

grup Struwwelpeter en els noranta i 
segueix des de llavors publicant en 
diverses revistes italianes: Corrierino, 
Terre di Mezzo, Schizzo presenta, Mondo 
Naïf, Black, ANIMAls o La Lettura del 
Corriere della Sera. Aquestes 
col·laboracions marquen la seva activitat 
com il·lustradora i dibuixant de còmic, 
caracteritzada per una recerca expressiva, 
incessant i curiosa, del que és necessari a 
la narració. Autora de relats curts, 
historietes, novel·les gràfiques i tires 

d'humor, afronta cada projecte com un món a part, el desenvolupament 
del qual necessita diferents registres narratius, emmarcant el conjunt de la 
seva obra en la delicadesa d'un estil intens i sensible. La seva primera 
novel·la gràfica, Oche. Il sangue scorre nelle vene, ha estat publicada a 
Itàlia per Coconino Press. Personitas ha sortit al mercat espanyol i a l'italià 
de la mà de Diábolo Ediciones. El seu acostament a Espanya i a la 
història tràgica i entusiasta del moviment llibertari es veurà reflectit en el 
seu pròxim projecte. També col·labora en publicitat i en el disseny teatral, 
així com portades per a CD musicals. Lorena Canottiere assisteix al Saló 
del Còmic en col·laboració amb Diábolo Ediciones. 
 
 
 
 
 

http://macanudoliniers.blogspot.com/


 

 

Manu Larcenet (Issy-les-Moulineaux, Francia. 1969)   
Emmanuel Larcenet dibuixa còmics des dels deu anys. Anys després destaca 
en arts aplicades amb un Diploma Tècnic Superior en 
expressió visual amb especialitat en «imatge de 
comunicació». Al 1991 intenta lliurar-se del servei 
militar via la insubmissió i acaba una temporada en 
un batalló disciplinari. Una vegada lliure, es muda a 
una casa okupa amb els seus companys músics i es 
dedica en cos i ànima a la música, sense deixar de 
dibuixar. En 1994 s'incorpora a la revista Fluide 
Glacial i poc després comença a col·laborar amb 
Spirou, Dupuis, Glénat,… En aquesta època funda 
amb Nicolas Lebedel la seva pròpia editorial, Les 
Rêveurs, en la qual publica alguns àlbums 
autobiogràfics. A la fi dels 90 coneix a Guy Vidal i la 
seva col·lecció Poissons Pilote. Allí treballa amb 
Trondheim i Les Cosmonautes du futur, després amb el seu germà Patrice 
Larcenet i Los mundos intermedios, i més tard en solitari amb Vida de perros, 
Tim Oruno i Los combates cotidianos. Aquest últim treball va obtenir el premi al 
millor àlbum en el Festival de Angulema de 2004. Al juny de 2001, deixa París 
per Lió. És quan realitza, amb el guionista Jean-Yves Ferri, El retorno a la tierra 
que parla de l'èxode urbà. Larcenet també ha treballat en Blast, un relat que 
tracta molt lliurement el seu costat fosc i el seu descens als inferns. El primer 
volum, titulat Bola de grasa (2009), guanya el premi de les llibreries de còmic 
franceses en 2010. La seva continuació, El apocalipsis según San Jacki (2011) 
també ha sigut editada al nostre país. De cabeza, la tercera entrega, te prevista 
la seva publicació per Norma Editorial en el aquest mateix any. Paral·lelament, 
troba temps per a donar-nos la seva particular visió d'un dels clàssics de la 
ciència ficció francesa, Valerian, i ens regala La armadura del jakolass, un 
homenatge carregat d'humor i ironia que Norma Editorial, publica coincidint amb 
la presència de l'autor en el 31 Saló del Còmic de Barcelona. La pàgina oficial 
de Larcenet és www.manularcenet.com. L'autor assisteix al Saló del Còmic en 
col·laboració amb Norma Editorial. 

 
 
Michel Blanc-Dumont (Saint-Amand-Montrond, Francia. 1948) 
Des de jove va mostrar passió pel dibuix. Va entrar a l'escola d'Arts 

Aplicades, on va rebre una educació artística i 
gràfica molt completa que el va orientar a la 
il·lustració i, després, al còmic. En finalitzar els 
seus estudis va començar a realitzar els seus 
primers treballs i va desenvolupar un interès, 
que ja no abandonarà mai, per la història de 
l'oest americà. Ha publicat en Phenix, Lucky 
Luke Magazine i Pilote. Entre les seves sèries 
més conegudes trobem el western Jonathan 
Cartland, creat el 1974 i guionitzat per 
Laurence Harlé, o Colby, una història policíaca 
creada el 1990 i guionitzada per Michel Greg. 
El 1988 va guanyar el Premi al Millor Àlbum al 
Festival d'Angulema. Jean Giraud i François 

Corteggiani li van proposar el 1997 fer-se càrrec de la sèrie La juventud 
de Blueberry, encàrrec que va acceptar encantat i per al qual ha signat 
fins ara onze títols. Michel Blanc-Dumont assisteix al Saló del Còmic 
gràcies a la col·laboració de Norma Editorial.  
 

http://www.manularcenet.com/


 

 

Paul Grist (Sheffield, Anglaterra. 1960) 
La seva primera obra va ser publicada en 1980 per DC Thomson i 
Fleetway. Al principi no era ell qui escrivia les seves 
historietes, però va debutar de la mà d'un dels 
grans, Grant Morrison, autor del guió de St. Swithin' 
Day, la sèrie que va facturar per Trident Comics en 
1990. A ella es van sumar Grendel: Devil in Our 
Midst (escrita per Steven T. Seagle i publicada per 
Dark Horse Comics), i una aventura del Juez Dredd 
titulada Kinky Boots, escrita per Robbie Morrison. Al 
1993, Grist funda la seva pròpia editorial, Dancing 
Elephant Press, on veuen la llum Kane i Jack Staff, 
sèries que no només dibuixa sinó que escriu ell 
mateix. Ambdues seran reeditades anys més tard 
per Image Comics. A Espanya, Kane ha estat publicada per Dolmen 
Editorial, i Jack Staff veurà la llum (per primera vegada al complert) al llarg 
d'aquest 2013 gràcies a la labor d'Aleta Ediciones. Des de 2011, l'artista 
britànic dedica la major part del seu temps a un nou personatge, Mudman, 
del que Image Comics ha publicat el seu primer recopilatori i que Aleta 
Ediciones l’ha editat al nostre país. L'art de Grist destaca pel seu estil 
senzill –de vegades rígid–, el gran ús de les ombres i la narrativa 
inventiva. Les seves històries estan marcades per una tendència a fer talls 
abruptes entre successos que ocorren en diferents períodes temporals, 
sense utilitzar les transicions graduals comunes en el mitjà del còmic. 
Seguir l'estructura de les històries de Grist pot ser tot un desafiament, 
però sempre dóna subtils pistes visuals que ajuden al lector a guiar-se. 
Autor convidat en col•laboració amb Aleta Ediciones i Dolmen Editorial. 
 
 
Ralf König (Soest, Alemania. 1960) 
Ralf König va fer a Westfàlia els estudis de fuster a finals dels setanta i al 

mateix temps de la seva sortida de 
l'armari, després va començar dibuix 
lliure a l'Acadèmia de Belles Arts de 
Düsseldorf. Poc després, es va 
convertir en el dibuixant de còmics més 
famós de l'ambient gai, que en aquella 
època tenia encara molt per lluitar i no 
gaire de còmic. El 1987 va irrompre 
amb èxit amb el títol El hombre 

deseado, amb el qual es va donar a conèixer més enllà del seu públic 
inicial. Els llibres de Ralf König estan avui dia traduïts a diversos idiomes i 
el seu tiratge total és de milions d'exemplars. Els seus còmics han servit 
de model per a adaptacions cinematogràfiques (El hombre deseado, El 
condón asesino, Como conejos, Lisístrata), obres de teatre (Retazos de la 
vida, Lisístrata). Ha obtingut múltiples distincions com a millor dibuixant de 
còmics alemany i internacional en diversos salons del còmic (l'última va 
ser al Saló Internacional del Còmic de Erlangen 2006, Alemanya, on va 
obtenir el premi especial del jurat per la seva artística presa de posició 
respecte al litigi sobre les caricatures de Mahoma). Ralf viu avui fent de 
dibuixant i autor freelance a Colònia. Ediciones La Cúpula, qui col·labora 
en fer possible la presencia de König en Barcelona, ha publicat tots els 
seus títols traduïts al castellà. 



 

 

LLISTAT D’AUTORS ESTRANGERS CONVIDATS PER LES 
EDITORIALS 
 
Charles Masson (Villefranche-sur-Saône, Francia. 1968) 
Charles Masson és otorrinolaringòleg i reparteix el seu temps entre la 

medicina i el dibuix, la seva forma d’expressió 
preferida des de la infància. En els seus còmics sol 
tractar temes socials o relacionats amb la seva altra 
professió, com per exemple en Bonne Santé 
(Casterman, 2005). Les seves obres han estat 
publicades en la sèrie Écritures de Casterman. A 
Sopa Fría (Diábolo, 2008), publicada en 2003 a 
França, relata la mort d'un rodamón amb càncer, 
aprofitant totes les experiències que ha viscut al 
costat de persones sense sostre. Amb Casterman 
ha publicat Droit du sol (2009), on al llarg de 400 

pàgines de narració coral explica les terribles injustícies perpetrades o 
tolerades per les classes dominants a Mayotte, un territori d'ultramar 
francès proper a la illa de la Reunió, on Masson treballa com a metge. 
Autor convidat per SD Distribuciones i Diábolo Ediciones. 
 
Crisse (Bruselas, Bélgica. 1958) 
Els primers treballs de Crisse, pseudònim de l’historietista i il·lustrador Didier 
Chrispeels, consisteixen en il·lustracions sobre llenç a 
Lió (França) als 18 anys. Més tard debuta en el còmic 
dibuixant Ocean's King per a la revista Spirou en 1979 i 
Nahomi per Tintin. S'instal·la a França i es llança a la 
fantasia heroica creant amb Jacky Goupil la saga La 
Espada de Cristal, editada per Vents d'Ouest, la qual 
resulta un èxit i una referència en el seu gènere. A 
continuació és contractat per Éditions Soleil, per la qual 
dibuixa diverses sèries, principalment Kookaburra i 
Atalanta. Participa també en la sèrie Les Ailes du 
Phaéton en qualitat de guionista (amb il·lustracions de 
SargaFino) i Petit d'homme (amb dibuixos de Guessan). 
Autor convidat per SD Distribuciones. 

 
 
Emile Bravo (París, Francia. 1964) 
Fill de pare català i mare valenciana, aquest autor forma part del 
moviment Nouvelle Bande Dessinée, que busca noves vies d'expressió 

per al còmic franc-belga. A principi dels 
anys 90 es relaciona amb autors de la talla 
de Lewis Trondheim, Christopher Blain, 
David B., Joann Sfar, Frédéric Boilet, 
Marjane Satrapi i Marc Boutavant. En 
1995, al costat de la majoria dels artistes 
abans esmentats, funda Atelier des 
Vosges. Bravo es diferencia una mica de 
la resta dels autors del grup pel seu gust 
pels cànons del còmic infantil. A Espanya 

hem vist el seu treball a Aventuras de Spirou y Fantasio, Los siete osos 
enanos o Mi mamá está en América y ha conocido a Buffalo Bill. Autor 
convidat per SD Distribuciones. 



 

 

Fabrice Tarrin (Neuilly-sur-Seine, Francia. 1971) 
Al 1991 es va incorporar a la revista Spirou on il·lustra la secció Zigzag, 

així com el sumari de la publicació. Aquest mateix any 
inicia la publicació de Mademoiselle Peggy Sue, la 
història d'un instructor d'esquí. En 1995, va ser un dels 
fundadors de l’Atelier des Vosges, al costat d’Émile 
Bravo, Lewis Trondheim, Joann Sfar i Marjane Satrapi, 
entre d’altres. El primer àlbum de Fabrice Tarrin va ser 
Les Aventures de Monsieur Tue-Tout (Soleil 
Productions. 1997) que va realitzar al costat del 
guionista Fred Neidhardt. Al costat de Tronchet publica 
la història de Violine (2000). Aquesta col·laboració amb 

prou feines va durar tres àlbums, a causa de diferències creatives. La 
sèrie va continuar fins a la seva cancel·lació en 2008 però amb els llapis 
de Jean-Marc Krings. Al costat del guionista Yann, Fabrice Tarrin va 
dibuixar Spirou: La Tumba del Champignac (2006), on va realitzar un 
homenatge a l'estil gràfic de André Franquin. El seu blog oficial és 
www.fabricetarrin.com. Autor convidat per SD Distribuciones. 
 
Jason (Noruega, 1966) 
John Arne Saeteroy, que signa les seves obres com Jason, és un dels 
referents del còmic europeu actual. Nascut a Oslo, 
on va realitzar estudis artístics després de passar 
un any en l'exèrcit, actualment resideix a 
Montpellier, França. Des de l'inici de la seva 
carrera, Jason va cridar l'atenció de la crítica. Així, 
entre altres reconeixements, en el 2002 va obtenir 
el premi Harvey a l'autor revelació i en el 2007 el 
premi Eisner per No me dejes nunca a la categoria 
de millor obra estrangera. Altres títols destacats 
seus, publicats a Espanya per Astiberri, són El carro 
de hierro, El último mosquetero y En pocas palabras, entre d’altres. A més 
de la seva dedicació a la historieta -els seus còmics es publiquen en 
diversos països europeus i a Estats Units-, també treballa com a 
il·lustrador. Autor convidat per SD Distribuciones i Astiberri. 
 
Peter Milligan (Londres, Reino Unido) 
Prolífic guionista sorgit de la inesgotable pedrera de la revista 2000AD, es 

va convertir en un dels grans protagonistes de la 
Invasió Britànica que durant la dècada dels 
vuitanta va sorprendre a la indústria del còmic 
nord-americà. Skreemer, primer projecte realitzat 
per DC Comics, va representar el seu debut en 
les grans editorials, una obra a la qual van seguir 
títols com Shade: El hombre cambiante, Blanco 
Humano, X-Statix o Batman. Recentment, ha 
adquirit un paper decisiu dins del Nou Univers 
DC, escrivint diferents títols com Red Lanterns o 
Liga de la Justicia Oscura. També ha recaigut 

sobre les seves espatlles la responsabilitat i l'honor de convertir-se en 
l'últim guionista regular de Hellblazer, la col·lecció més longeva del segell 
Vertigo. Autor convidat per ECC Ediciones. 
 



 

 

Serge Clerc (Roanne, Francia. 1957)  
Serge Clerc va començar la seva carrera professional en 1975 en la 
revista Métal Hurlant. El seu primer còmic, Le 
Dessinateur espion (1978), va aparèixer de 
forma serialitzada a les pàgines d'aquesta 
revista, seguit un any més tard per Captain 
Futur i Mélanie White. En 1984, coincidint amb 
el llançament del llibre La Légende du Rock & 
Roll, el setmanari New Musical Express li 
sol·licita il·lustracions i dissenys de portades 
per cassettes que es converteixen ràpidament 
en mítiques. És llavors quan crea el personatge 
del detectiu Phil Perfect i del seu alter ego Sam 
Bronx a les pàgines de la revista francesa Rock & Folk i després en les de 
Métal Hurlant. Les seves il·lustracions també apareixen de forma regular 
en portades de llibres i en premsa com Libération, Le Figaroscope, 
International Herald Tribune o Télérama. També ha il·lustrat portades de 
discos d'autors i grups francesos (Eddy Mitchell, Bijou, Thierry Hazard…) i 
internacionals (Bob Clifford, Carmel, The Cramps, Comateens, Sugar Ray 
Ford, Joe Jackson…). En 2008, publica Le Journal (Denoël Graphic), una 
novel·la gràfica de 230 pàgines on narra la història de la revista Métal 
Hurlant, des dels seus inicis fins a la seva desaparició. La seva passió 
pels personatges clàssics dels grans autors franc-belgues li porta a 
realitzar Spirou vers la modernité (2011) un àlbum tribut a Franquin on 
dissenya als personatges amb un estil de finals dels anys 50. Autor 
convidat per SD Distribuciones. 
 
 
Szymon Kudranski (Polonia, 1986) 
S'ha revelat com un dels grans talents emergents del còmic americà, i la 

seva joventut fa presagiar un futur fins i tot més 
brillant que el present d'aquest polifacètic autor. 
Dissenyador gràfic, artista conceptual, fotògraf i, 
per descomptat, dibuixant de còmics, va 
començar el seu camí professional il·lustrant 
cartes per Marvel Masterpiece i Fantasy Flight 
Games. Però va ser el 2004 quan va debutar 
amb tan sols 17 anys en la indústria del còmic 
americà, encarregant d'un anual de 30 días de 
noche, franquícia desenvolupada per Steve Niles 
i Ben Templesmith. A aquest li van seguir altres 
treballs, com l'antologia Asylum of Horror, 
Dracula Revenge, Zombie Cop i Spawn. Títols, 
tots ells, en els quals s'intuïa la confessa 

admiració que sent per autors com Ashley Wood, Bill Sienkiewicz, Dave 
McKean o Kent Williams. La seva consolidació definitiva ha arribat de la 
mà de DC Comics, editorial que ha apostat fortament pel seu talent, en 
assignar històries de complement publicades en Batman: Calles de 
Gotham i Detective Comics (aquestes últimes, recopilades al volum 
Batman: Tácticas intimidatorias). Però sense cap dubte, el seu treball més 
ambiciós fins ara ha estat Batman: Pingüino - Dolor y prejuicio amb guió 
de Gregg Hurwitz. Autor convidat per ECC Ediciones. 
 



 

 

Waylon Brinck 
Waylon Brinck és director d'art Gears of War: Judgment per People Can 
Fly. Gràcies a la seva experiència en el món del 
disseny gràfic i en el de la creativitat enfocada 
als videojocs Gears of War: Judgment destaca 
pel nivell dels seus gràfics i de la seva 
cinemàtica. La màxima jugabilitat per a tot tipus 
d'usuaris i la qualitat estètica són dos dels 
principals factors que Brinck ha volgut prevaler 
en el nou títol de la franquícia d'èxit Gears. 
Abans d'incorporar-se a People Can Fly, Waylon 
Brinck va treballar com a Director Tècnic d'Art 
en Electronics Arts on va col·laborar especialment en el desenvolupament 
creatiu i tècnic de la sèrie Medal of Honor. A més, Waylon té experiència 
com a professor al Ghomon School of Visual Effects, on va demostrar els 
seus coneixements entorn del motor gràfic Unreal Engine 3 i com Lead 
Artist en Guild Software, experiència que li va permetre prendre contacte 
amb el modelatge en tres dimensions, el màrqueting, la programació i el 
disseny web. Waylon va estudiar a la Universitat de Wisconsin 
(Milwaukee) i entre els seus principals aficions destaca tot el relacionat 
amb la creativitat enfocada als jocs d'última generació, l'aprofundiment en 
eines de desenvolupament web i gràfic i la pràctica d'habilitats com la 
pintura tradicional. Waylon Brinck es un convidat de Microsoft. 
 
 
Yanik Paquette (Montreal, Canadá. 1974) 
Ha sorprès a propis i estranys amb unes impressionants composicions de 

pàgina, complement perfecte dels 
guions escrits per Scott Snyder per a 
La Cosa del Pantano, una de les sèries 
revelació del Nou Univers DC. Titulat 
en Història de l'Art, la seva assistència 
a diferents convencions de còmic 
canadencs el va animar a provar sort 
com a professional, i va debutar en 
petites editorials com Millennium 
Publications, Topps o Antarctic Press. 

Però va ser l'estada a Wonder Woman la que el va donar a conèixer a una 
audiència més gran. Arran d'aquest treball, les grans editorials van 
començar a comptar amb ell de forma habitual, oferint-li la possibilitat de 
dibuixar títols com Gambito, JLA, Gen 13, Los Vengadores o Ultimate X-
Men. En la seva bibliografia també destaquen col·laboracions amb alguns 
dels més prestigiosos guionistes del medi, com Alan Moore (Terra 
Obscura), Grant Morrison (Los Siete Soldados de la Victoria: Bulleteer, El 
regreso de Bruce Wayne, Batman Inc.). Autor convidat per ECC 
Ediciones. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EXPOSICIONS 
 
 
PER UN GRAPAT DE CÒMICS  
 
El Saló Internacional del Còmic de Barcelona dedicarà una gran 
exposició i diverses activitats sobre la presència del Western a la 
historieta, un dels gèneres més significatius de la cultura popular. 
Habitualment s'associa el gènere de l'Oest al cinema, que té grans 
pel·lícules des de La Diligència de John Ford, passant per Hasta que llegó 
su hora de Sergio Leone a les últimes produccions de Hollywood com 
Django desencadenado de Quentin Tarantino –que compta amb 
adaptació al còmic– o El Llanero Solitario de Gore Verbinski, un clàssic de 
la cultura popular portat també al còmic. El còmic gaudeix d'una infinitat 
de sèries d'aquest gènere, moltes d'elles autèntiques obres mestres, que 
s'han editat en diversos formats com quadernets, àlbums, tires de premsa 
o novel·les gràfiques. 
 
Blueberry, creat per Jean-Michel Charlier i Jean Giraud, sobreviu als seus 
autors amb noves aventures, el mateix que li succeeix a Lucky Luke, obra 
de Morris, mentre que el western Tex és la sèrie de còmic més longeva 
d'Europa que duu cavalcant per les vinyetes 65 anys. Creada en 1948 per 
Gian Luigi Bonelli i Aurelio Galleppini, ha estat il·lustrada també per grans 
dibuixants espanyols com Jesús Blasco, José Ortiz, Alfonso Font, Jordi 
Bernet, Víctor de la Fuente i Manfred Sommer. A més, no hem d'oblidar 
sèries com Comanche de Greg i Hermann, Durango de Yves Swolfs, Los 
gringos de Jean-Michel Charlier i Víctor de la Fuente, Mac Coy, de Jean-
Pierre Gourmelen i Antonio Hernández Palacios, Sargento Kirk d'H.G. 
Oesterheld i Hugo Pratt, Cisco Kid de Rod Reed i José Luis Salinas, o 
Dos pistolas Kid de Stan Lee i Jack Kirby.  
 
El còmic espanyol ha aportat sèries mítiques com Sunday de Víctor Mora i 
Víctor de la Fuente, Gringo de Manuel Medina i Carlos Giménez, Manos 
Kelly d'Antonio Hernández Palacios, El lobo solitario de Manfred Sommer, 
El Coyote de José Mallorquí i Francisco Batet, Dan Barry el Terremoto de 
Leopoldo Ortiz i José Ortiz, Riffle de Josep Toutain i Rafael López Espí, o 
El bueno de Cuttlas de Calpurnio. A més, la novel·la popular de butxaca 
va tenir un gran èxit a Espanya en els anys cinquanta i seixanta, que 
comptaven amb unes magnífiques il·lustracions en les seves portades. 
Per un grapat de còmics és el títol d'una exposició que mostrarà alguns 
dels escenaris clàssics del Western en el còmic, on els cowboys, soldats, 
indis, malfactors i justiciers de paper viuen grans aventures. La mostra 
comptarà amb més de cent pàgines originals de còmics i il·lustracions 
d'autors de diferents nacionalitats. 
 

 



 

 

ELS 75 ANYS DE SUPERMAN  
 
Qui li anava a dir a Clark Kent que estaria més en forma que mai al 
complir 75 anys de vida, Superman, creat per Jerry Siegel i Joe Shuster, 
va néixer en el nº 1 del comic-book Action Comics en 1938, i des de 
llavors s'ha convertit en una icona mundial. Aquest any celebrarem el seu 
75 aniversari amb una exposició molt especial que coincideix amb 
l'estrena aquest any de la pel·lícula El hombre de acero.  
 
Els 75 anys de Superman tindrà tres parts diferenciades. En la primera, es 
mostrarà als visitants tant la història del personatge com les seves 
principals col·leccions i arcs argumentals; igualment, parlarem dels seus 
amics, familiars i enemics, així com de les seves principals aparicions en 
cinema, televisió i videojocs.  
 
Altre espai important en la mostra serà el dedicat als autors que han 
dibuixat a Superman al llarg d'aquests 75 anys. Un important elenc de 
signatures ocuparà una àmplia selecció de planxes originals dels còmics 
de Superman, amb portades i pàgines escrites i dibuixades per importants 
historietistes, incloent pàgines dels autors espanyols que han dibuixat a 
l'Home d’Acer. Finalment, els visitants podran contemplar una selecció de 
merchandising de Superman, amb peces de col·leccionista, així com 
d'algunes de les seves principals publicacions en diversos formats.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JUNTS PERÒ NO BARREJATS: LA PATRULLA-X I LOS 
VENGADORES 
 
Els superherois no són éssers solitaris. Històricament també han unit les 
seves forces en sèries, encara que cadascun marcant el seu territori, per 
a lluitar contra malfactors cada vegada més poderosos. La Patrulla-X va 
sorgir en 1963, el mateix any que apareixia altre supergrup de Marvel, Los 
Vengadores. Ambdues sèries, obra de Stan Lee i Jack Kirby, compleixen 
aquest any el seu 50 aniversari que el Saló celebrarà amb una gran 
exposició. A més, alguns dels seus membres són protagonistes en 2013 
de noves adaptacions cinematogràfiques amb Iron Man 3, Lobezno: 
Immortal i Thor: The Dark World.  
 
Junts però no barrejats: La Patrulla-X i Los Vengadores oferirà una àmplia 
revisió del passat, present i futur dels personatges més poderosos de 
l'editorial Marvel. D'una banda, mostrarem una àmplia galeria dels 
principals membres de cada grup, explicant per separat la seva evolució i 
les principals fites de les seves respectives trajectòries. Per un altre, la 
mostra abordarà les seves aparicions més importants en tot tipus de 
pantalles (televisió, cinema i videojocs), i revisarà els còmics que han 
coprotagonizat els mutants i els “herois més poderosos de la Terra”, 
especialment la seva més recent trobada en la saga Los Vengadores Vs. 
La Patrulla-X.  
 
Una de les parts més importants d'aquesta exposició conjunta serà la 
selecció d'originals de diverses col·leccions d'ambdós supergrups, amb 
pàgines dels seus més destacats autors de diferents èpoques, incloent la 
presència d'originals de diversos creadors espanyols. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

QUADERNS DE VIATGE 
 
El 31 Saló Internacional del Còmic de Barcelona vol retre un càlid 
homenatge a aquells autors que van sempre acompanyats de llapis i 
paper per plasmar tot el que els envolta des del seu particular punt de 
vista. Des de fa un temps, alguns d’ells han publicat aquests quaderns en 
forma de llibres. Els seus viatges poden ser per plaer, per encàrrec o per 
motius personals o periodístics. L’exposició Quaderns de viatge mostrarà 
algunes pàgines publicades y els mateixos quaderns originals. La mostra 
pretén ser un viatge pel món a través del còmic i la il·lustració. 
 
L'exposició, que comptarà amb una escenografia molt viatgera, es dividirà 
per àrees entre Espanya, resta d'Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica. 
Comptarem amb obres d'autors tan prestigiosos com Miguel Gallardo, 
Paco Roca, Víctor Martínez, Alfonso Zapico, Liniers, Manu Larcenet, 
Susanna Martín, Florent Chavouet, Guy Delisle, Lluïsot, Enrique Flores, 
Antonia Santolaya, Joaquín López Cruces, Javier de Isusi, Pere Joan i 
Sagar Forniés. Alhora, la mostra es complementarà amb la presència 
d'alguns dels quaderns de viatge originals dels citats autors, que seran 
exposats en vitrines. 
 
El dissabte 13 d'abril tindrà lloc al recinte del Saló del Còmic una mostra 
de sketchcrawl en directe a càrrec de diferents autors. El sketchcrawl és 
una iniciativa de l'artista italià Enrico Casarosa que consisteix en una 
sortida simultània en diverses ciutats del món per dibuixar en grup. 
Aquests dibuixos es comparteixen al blog spain.urbansketchers.org i es 
comenten en el seu fòrum. 
 
Aquestes trobades convocades a nivell mundial es duen a terme d'una 
manera local. D'aquesta manera una activitat que és en principi individual, 
es converteix en una experiència comunitària. Aquest mateix dia també es 
realitzarà el taller de Quaderns de viatge realitzat per l'Associació 
Barcelona Dibuixa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

L’HUMOR NO ES RETALLA 
 
L’humor gràfic i el còmic porten anys retratant els efectes de la crisi, 
traduïts en retallades socials, disminució del poder adquisitiu de les 
classes populars i desnonaments per impagament d’hipoteques abusives. 
Els humoristes gràfics i historietistes mantenen un pols diari reflectint totes 
aquestes injustícies que aquesta exposició vol reflectir. Com explica Kap: 
“Les vinyetes desemmascaren les mentides del discurs oficial i fan 
d'altaveu del descontentament popular. I quan eixa crisi salvatge hagi 
passat seran un cru testimoni d’aquests temps difícils que hem viscut sota 
l’ombra de les tisores”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JOSEP MARIA BERENGUER, RETRAT D’UN EDITOR 
 

Josep Maria Berenguer (Barcelona, 1944-2012) va ser una de les 
personalitats més destacades en la renovació de la historieta per a adults 
a Espanya. Com a editor d’Edicions La Cúpula, va abanderar la publicació 
del comix underground nacional amb la revista El Víbora. Va obrir les 
portes al talent de molts historietistes espanyols i estrangers, autors 
trencadors que van renovar les essències del còmic. Però si la seva 
professió d’editor va ser dilatada i rica en propostes de molt diverses 
índoles, menys coneguda és la seva faceta com a il·lustrador i pintor. Al 
llarg de la seva vida, va compaginar el seu treball a l’editorial amb la 
realització d’una obra gràfica molt personal. 
Aquesta exposició vol ser un modest homenatge a la seva figura com a 
editor i artista. Un breu repàs als moments clau de la seva faceta com a 
editor, on va publicar els autors en què creia, els que el motivaven. I 
també una petita revisió de la seva obra artística, poc coneguda 
públicament però d’una personalitat rellevant. És, també, un record a qui 
va exercir durant molts anys de vicepresident de FICOMIC i va ser l’ànima 
de l’entitat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
AMBRÓS: EL TRAÇ D’UN MESTRE 
 
El Saló Internacional del Còmic de Barcelona produirà una gran 
exposició dedicada a la trajectòria artística de Miguel Ambrosio Zaragoza 
'Ambrós', un dels nostres grans clàssics de la historieta. D'aquesta 
manera el certamen vol retre un homenatge a aquest autor clau del còmic 
espanyol en el centenari del seu naixement. L'exposició comptarà amb 
una gran selecció de pàgines originals de l'autor, concentrada en 
personatges tan populars com El Jinete Fantasma, Chispita, El Capitán 
Trueno o El Corsario de Hierro, a més d'altres de les seves obres. La 
mostra compta amb la col·laboració d'Ediciones B, que cedirà pàgines 
originals per a la mostra. Així mateix, es disposarà de diversos originals i 
objectes de merchandising de les seves sèries procedents de 
col·leccionistes. 
 
Miguel Ambrosio Zaragoza 'Ambrós' (1913-1992) va començar a publicar 
historietes el 1945, col·laborant per a editorials com Rialto, Valenciana i 
Fantasio. El 1947, i amb el guionista Federico Amorós, crea la sèrie de 
quadernets El Jinete Fantasma, que es convertirà en el seu primer gran 
èxit. Lligada a aquesta apareix Chispita, que Ambrós va dibuixar entre 
1951 i 1955, i que estava protagonitzada pel fill de El Jinete Fantasma. El 
1954 inicia la seva col·laboració amb Editorial Bruguera. Després de 
realitzar algunes historietes de l'Oest i un tom de la col·lecció Historias, 
rep l'encàrrec de dibuixar les aventures d'un nou personatge creat per 
Víctor Mora: El Capitán Trueno. Així, el 1956 s'inicia aquesta popular 
col·lecció apaïsada, l'èxit generarà la presència d'aquest personatge en 
revistes com Pulgarcito o El Capitán Trueno Extra. Decidit a convertir-se 
en pintor, Ambrós abandona la sèrie el 1960, encara que tornarà a 
dibuixar El Capitán Trueno posteriorment en algunes historietes soltes. 
 
Després de tornar momentàniament a col·laborar amb Bruguera 
(il·lustrant llibres de col·leccions com Héroes o Historias), el 1965 es 
concentra en treballar per a Editorial Valenciana, on dibuixarà sèries com 
Los colonos o Héroes del deporte, aquesta última amb guions de Pedro 
Quesada. El 1970 Ambrós retorna a Bruguera, on de nou al costat de 
Víctor Mora crea un altre personatge de gran força estètica i literària, El 
Corsario de Hierro, que realitzarà entre 1970 i 1981, any de la seva 
retirada de la professió. El 1989 el Saló Internacional del Còmic de 
Barcelona li va concedir el Gran Premi com a reconeixement a la tasca de 
tota la seva vida. 
 
 
 
 
 



 

 

EXPOSICIONS PREMIS DEL SALÓ 2012 
 
 
JOSÉ ORTIZ 
 
José Ortiz (Cartagena, 1932) és un dels nostres historietistes més 
importants. En la seva llarga trajectòria ha passat per diverses etapes de 
la nostra indústria del còmic, col·laborant tant en els antany populars 
quadernets apaïsats d'aventures com a les revistes del boom dels anys 
vuitanta. Guanyador del Gran Premi del Saló Internacional del Còmic 
de 2012, aquest any és el protagonista d'una mostra antològica.  
 
Dibuixant realista, de traç precís i molt dinàmic, va iniciar la seva carrera 
professional a la fi dels anys quaranta, col·laborant fins a inicis de la 
dècada dels seixanta per a editorials com Maga, Toray o Bruguera. Seus 
són els dibuixos de col·leccions de còmics apaïsats d'aventures com El 
príncipe Pablo, El Duque Negro, Pantera Negra o Sigur el Vikingo. En els 
anys seixanta va començar a treballar per a mercats com el britànic, 
l'alemany o el nord-americà per mediació de diverses agències. Fins a 
principis dels anys vuitanta, la seva signatura va aparèixer en revistes 
britàniques com Eagle, diaris com el Daily Express o en revistes de terror 
de l'editorial nord-americana Warren com Creepy, Eerie i Vampirella, 
il·lustrant a més series com Tarzan o El Cuervo.  
 
Al 1981 va tornar a la indústria espanyola, dibuixant diverses sèries per a 
revistes com Cimoc, Creepy, Metropol o Zona 84. En aquesta etapa va 
treballar gairebé sempre amb el guionista valencià Antonio Segura, amb 
qui va realitzar sèries com Hombre, Ives, Las mil caras de Jack el 
Destripador, Burton y Cyb o Juan el Largo.  Des de principis dels anys 
noranta, és un dels col·laboradors habituals de l'editorial italiana Sergio 
Bonelli, il·lustrant col·leccions com Ken Parker o Magico Vento i, sobretot, 
diversos toms de la sèrie western Tex, alguns d'ells escrits per Antonio 
Segura. Aquesta exposició d'originals farà un recorregut per tota la seva 
obra. 
 
 

 
 
 



 

 

JOSÉ DOMINGO 
 
L'any passat, José Domingo va sorprendre a tot el món amb una obra 
original, distinta, divertida i surrealista, d'excel·lent factura gràfica. 
Aventuras de un oficinista japonés, un llibre editat per Bang Ediciones, es 
va fer creditor del Premi a la Millor Obra Nacional del passat Saló 
Internacional del Còmic de Barcelona.  
 
Aquest any, els visitants del Saló podran gaudir amb una exposició 
dedicada completament a aquest estupend llibre de còmics, amb una 
selecció dels seus originals realitzada pel propi autor. Malgrat la seva 
joventut, José Domingo (Zaragoza, 1982) ha realitzat un bon nombre de 
treballs en terrenys com el dibuix animat, la il·lustració i la historieta. Ha 
exercit de dissenyador de personatges i dibuixant de storyboards per a 
l'animació; forma part del col·lectiu de historietistes Polaqia; ha publicat 
diverses historietes curtes en diverses revistes i també per a telèfons 
mòbils; en 2008 va realitzar al costat de Kike Benlloc l'àlbum de còmics 
Cuimhne, i col·labora com il·lustrador en diverses editorials, inclosa la 
revista francesa Moi je lis.  
 
Aventuras de un oficinista japonés és, fins ara, la seva obra més 
destacada en historieta. El llibre, que narra les peripècies d'un gris 
oficinista japonès per a arribar a la seva llar, és segons el seu propi autor, 
“un còmic en el qual s'intenta sorprendre i divertir al lector en tot moment 
mitjançant una concatenació de bogeries, una darrere d'una altra, que li 
passen a aquest pobre home, que surt del seu treball per a tornar a casa i 
comença a veure coses rares”. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

LOLA LORENTE 
 
Amb el seu primer llibre de còmics, Sangre de mi sangre (Astiberri), Lola 
Lorente va guanyar l'any passat el premi a l'Autor Revelació en el Saló 
Internacional del Còmic de Barcelona, guardó patrocinat per la 
Fundació Divina Pastora.  
 
Lola Lorente (Bigastre, Alacant, 1980) ha cursat estudis de Belles Arts a 
València i d'Il·lustració en la Escola Massana de Barcelona. Va ser una de 
les editores de Fanzine Enfermo, una publicació alternativa de la qual es 
van editar vuit entregues (2003-2008). Ha obtingut diversos premis, com 
el d'Il·lustració Injuve 2006 i els d'il·lustració infantil Pura e Dora Vázquez 
en 2008 i 2011. Ha col·laborat amb les seves historietes en revistes com 
Dos Veces Breve, Humo, Nosotros Somos Los Muertos o Tos. També ha 
participat en diverses exposicions col·lectives, entre elles la titulada Sin 
nosotras, al costat d’autores com Rachel Deville, Catel Muller, Clara Tanit 
o Sonia Pulido.  
 
Gràcies a una de les beques AlhóndigaKomik (recentment eliminada) va 
residir durant un any i mig en la Maison des Auteurs de Angulema 
(França). Fruit en bona part d'aquesta oportunitat, va escriure i va dibuixar 
el llibre Sangre de mi sangre (2011), una obra que es mou entre la realitat 
i la fantasia, entre l'ingenu i el pertorbador, que aprofundeix en els 
desitjos, somnis, complexos i ansietats dels seus personatges. Aquest 
any el Saló presenta una exposició dels originals de Sangre de mi sangre. 
 

 
 
 
 



 

 

USTED 
 
El Premi al Millor Fanzine de 2011 va ser per a Usted, una esplèndida 
publicació alternativa editada amb mim i d'un contingut de gran qualitat. 
Usted és una iniciativa d'Esteban Hernández, il·lustrador i historietista, 
que va començar a publicar aquest fanzine en l'any 2005, i que 
recentment ha arribat al seu setè número. A Usted Esteban Hernández 
publica les seves molt personals historietes, però també ha obert la porta 
a col·laboracions d'altres autors com David Rubín, Paco Redondo, Paco 
Alcázar, Albert Monteys, Miguel B. Núñez o Fermín Solis.  
 
Esteban Hernández (Ciudad Real, 1979) és llicenciat en Belles Arts i, a 
part de la seva tasca com editor i autor en Usted, ha publicat historietes 
en revistes com Tos, Dos Veces Breve, El Manglar, Tretzevents o El 
Jueves. Premiat en certàmens com Joves Artistes de Castilla-La Mancha, 
va ser el guanyador del III Concurso Internacional de Novela Gráfica 
FNAC-Sinsentido amb la seva obra ¡Pintor!, publicada en 2010. A més de 
col·laborar en un llibre d'autoria col·lectiva (Desde el abismo, 2008), ha 
publicat obres com Culpable e historias cortas (2008), Quattrocento vol. 2, 
nº 4 (2008), Suéter (2009) o El duelo (2012). Usted serà el protagonista 
d'una de les exposicions de l'edició de 2013 del Saló Internacional del 
Còmic de Barcelona. 
 
 

 
 
 
 
 
ALTRES EXPOSICIONS 
 
El Saló també acollirà als guanyadors i finalistes de diversos concursos de 
còmic que se celebren a l’Estat espanyol como la Beca Carnet Jove 
Connecta’t al Còmic de l’Agència Catalana de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya, el concurs de còmic de l’Injuve i del Concurs de Còmic de 
Cornellà. 



 

 

SALA D'ACTES I SALA DE CONFERÈNCIES  
 
Les conferències, taules rodones i presentacions de novetats editorials 
tindran dos espais: la sala d'actes i la sala de conferències. El còmic i la 
seva circumstància són objecte d'animats debats on els visitants tenen 
l'oportunitat d'establir un diàleg obert amb autors, editors, llibreters i altres 
professionals.  
 
 
SALA D’ACTES 
 
Dijous 11 d’abril 
 
16.30. Taula rodona “Dibuixants nacionals als EE UU”. Organitzada por la 
AACE. 
 
 
17.30. Taula rodona “L’humor no es retalla”. Moderador: Alfonso López. 
Ponents: Toni Batllori, Albert Monteys i Miquel Ferreres. 
 
 
19.00. Trobada de clubes de lectura amb Guy Delisle. Presenta: Pepe 
Gálvez. 
 
 
Divendres 12 d’abril 
 
11.00. Presentació col·lectiva de fanzines. 
 
 
12.00. Taula rodona: “Animació a India i Sri Lanka”. Moderadora: Menene 
Gras. Ponents: Pilar Petit y Raman Deep.  
 
 
13.00. Taula rodona “Cent anys del naixement d’Ambrós”. Moderador: 
Pepe Gálvez. Ponents: Eladio Gómez, Francesc Franco i Jaume Vidal. 
 
 
16.00. Taula rodona “Parlem del Crowfunding”. Moderador: Antoni 
Guiral. Ponents: Jordi Bayarri, Iván Sarnago i David Morancho. 
 

 
17.30. Taula rodona: “Descobrint a Superman”. Moderador: Javier 
Olivares. Ponents: Pere Pérez, Ariel Olivetti, Hank Kanalz (editor de 
DC), un editor d’ ECC. 
 
 
19:00. Entrega Premis AACE.  
 
 
 
 
 



 

 

Dissabte 13 d’abril 
 
11.00. Taula rodona “El Western als còmics”. Moderador: Antoni Guiral. 
Ponents: R. M. Guèra, Esteve Polls, Michel Blanc-Dumont i François 
Corteggiani.  
 
 

12.30. Taula rodona “Els 50 anys de La Patrulla-X i Los Vengadores”. 
Moderador: Julián Clemente. Ponentes: Alejandro Martínez Viturtia, 
Marco Lupoi, Daniel Ketchum (editor Marvel) i David Baldeón. 
 
 

16.00. Taula rodona de l’ACDCómic.  
 
 

17.00. Taula rodona “Els quadernistes”. Moderador: Jaume Vidal. 
Ponents: Sagar Forniés, Liniers, Guy Delisle y Florent Chavouet. 
 
 

18.30. Taula redona “Western Made in Spain”. Moderador: Carlos 
Aguilar. Ponents: Eugenio Martín, Lone Faerch, Juan Bosch i Àngel 
Sala. 
 
 

19.30. Taula rodona “El còmic independent”. Moderador: Pepe Gálvez. 
Ponents: Victoria Chamizo (Ediciones Babylon), Pedro “Kat” Medina 
(Fandogamia Editorial), Andrés Palomino (Autoeditores) i Néstor F.  
 
 
 
 
Diumenge, 14 d’abril 
 
11.00. Taula rodona “L’animació a Xina”. Organitza Casa Asia. 
 
 

12.00. Taula rodona “Dibuixos animats i còmics: similituts i diferències”. 
Moderador: José Antonio Cerro. Ponents: Antonio Navarro, Jacobo 
Navarro i Enrique Fernández. 
 
 

13.00. Taula rodona “Recordant a Enric Sió”. Moderador: Jaume Vidal. 
Ponents: Carme Amorós, Joan Navarro, Vicent Sanchis i Romà 
Gubern. 
 
 

16.00. Taula rodona “La nova historieta espanyola (1980-1986)”. 
Moderador: Julián Mezzadri. Ponents: Emilio Bernárdez, i Pedro Pérez 
del Solar. 
 
 

17.30. Taula rodona “Còmics online”. Moderador: Xavier Águeda. 
Ponents: Jordi Bayarri, Iván Sarnago, Marc Castelao i Lluís Miquel 
Abián. 
 

 



 

 

SALA DE CONFERÈNCIES 
 
 

 

 

Dijous 11 d’abril 
 
17.00 a 20.00. V Jornada. El còmic, una eina pedagògica. 
Jornada de ponències dirigida a docents i pedagogs que s’han inscrit 
prèviamente. Organitza Ficomic amb la coL·laboración del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
 
Divendres 12 d’abril 
 
11.00. Conferència de Rubén González: “Superman al cómic i la 
televisió”. 
 
12.00. Presentació de novetats d’Aurum. 
 
12.30. Presentació de novetats d’Ediciones La Cúpula. 
 
13.00 Presentació de Little Renna y la fuente mágica, de José Antonio 
Rubio i Daniel Zarzuelo, d’Obano Ediciones. 
 
13.30. Presentació de novetats de Selecta Visión. 

 
16.00. Trobada amb Manu Larcenet. 

 
17.00. Presentació de Catálogo de los Tebeos en España. Amb Félix 
López, Manuel Barrero, Antonio Martín i Antoni Guiral. 
 
17.30. Presentació del llibre Marvel Ahora!, amb Sandro Mena, Raúl 
López i Pedro Monje. 
 
18.00. Presentació de novetats d’EDT. 
 
18.30. Trobada amb Kevin Eastman i Ciro Nieli. Presenta: Jaume Vidal. 
 
19.30. Trobada amb Ralf König. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dissabte 13 d’abril 
 

11.00. Presentació de novetats d’Autoeditores.  
 

11.30. Presentació de novetats d’Ediciones Babylon. 
 

12.00. Presentació de novetats d’Alberto Santos Editor. 
 

12.30. Presentació i projecció de Kenshin el guerrero samurái, de 
Mediatres Estudio. 
 

13.00. Presentació de novetats d’Aleta Ediciones. 
 

13.30. Presentació del llibro El viaje del superhéroe, de Dolmen Editorial, 
amb Íñigo de Prada, Sara G. Rodríguez i Vicente García. 
 

16.00. Presentació de novetats de Fandogamia Editorial. 
 

16.30. Presentació de novetats de Suno Films. 
 

17.00. Presentació de novetats de Planeta DeAgostini. 
 

17.30. Presentació de Los chicos que coleccionaban tebeos, de Panini, 
amb Julián Clemente, Alejandro M. Viturtia i Pere Olivé. 
 

18.00.  Presentació de novetats d’ECC Ediciones. 
 

18.30. Presentació de novetats de Norma Editorial. 
 

19.30. Trobada amb Adam Hughes. 
 
 
Diumenge 14 d’abril 
 

11.00. Presentació i projecció del tráiler de la pel·lícula Capa caída. 
 

11.30. Conferència de Javier Olivares: “Introducción al Superman del 
nuevo Universo DC”. 
 

12.30. Conferència de Eduard Baile: “La normalització del còmic en 
catalá”- 
 

13.30. Presentació i projección de Prodigy-Man.  
 

16.00. Presentació i projecció del curtmetratge Metal Creepers. 
 

16.30. Projecció del concert El romance del Capitán Trueno. 
 

17.15. Trobada amb Liniers. 
 

18.15. Presentació de l’últim capítol de la quarta temporada de Cálico 
Electrónico, per Niko. 
 
18.45. Projecció del curtmetratge Crossbow: Año Uno. 
 

19.15. Presentació i projecció del documental Comix para supervivientes. 



 

 

TALLERS DE CÒMIC  
 
L'Escola de Còmic Joso desenvoluparà els tallers de còmic, organitzant 
diverses activitats relacionades amb les tècniques narratives i de dibuix. A 
més, donarà cabuda a destacats autors convidats que oferiran classes 
magistrals en les quals mostraran els secrets del seu art. L'objectiu és 
acostar la historieta al gran públic, explicant els secrets de la creació 
gràfica i narrativa. Entre els participants en aquests tallers tenim a Adam 
Hughes, Kevin Eastman, Ciro Neil, Michel Blanc-Dumont i François 
Corteggiani   També tindran lloc tallers de aerografia oberts als visitants. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EL SALOON DEL CÒMIC 
 
El Saloon del Cómic, situat a dins del macroespai de l’exposició Per un 
grapat de còmics, és un espai polivalent on se celebraran classes 
magistrals de còmics del Far West, presentacions, concursos de Cosplay i 
on una banda animarà cada dia el recinte amb ritmes del Western. 
 
 
Cosplay de superherois 
 
FICOMIC organitza el concurs Cosplay de Superherois dins del 31 Saló 
Internacional del Còmic de Barcelona. La inscripció online es realitzarà 
dimecres 3 d’abril a partir de les 19:00 h. a través del web de FICOMIC. El 
concurs tindrà lloc diumenge 14 d’abril a partir de les 17:00 h. a l’escenari 
de l’exposició del Western del Saló del Còmic, i comptarà amb 20 
concursants, ja siguin individuals o en grup. 
 
El jurat triarà directament als guanyadors de les següents categories: 
Actuació individual; Actuació de grup; Millor caracterització individual; 
Millor caracterització de grup; Premi al superheroi inventat i Premi al 
superheroi amb menys superpoders. Els guanyadors rebran premis de les 
empreses col·laboradores. El jurat valorarà la originalitat i confecció de les 
disfresses i la posada en escena dels concursants durant la seva 
actuació. 
 
Cosplay del Far West 
 

FICOMIC organitza el concurs Cosplay del Far West dins del 31 Saló 
Internacional del Còmic de Barcelona. La inscripció online es realitzarà 
dimarts 2 d’abril a partir de les 19:00 h. a través del web de FICOMIC. El 
concurso tindrà lloc dissabte 13 d’abril a partir de les 19:00 h. a l’escenari 
de l’exposició del Western del Saló del Còmic. El concurs comptarà amb 
20 concursants, ja siguin individuals o en grup. El termini d’inscripció 
online finalitzarà divendres 5 d’abril. Podran apuntar-se tots els pistolers, 
cowboys, indis o personatges de l’Oest que es trobin pel Saló el mateix 
dissabte 13 d’abril a partir de les 10:00 h. 
 
El jurat triara directament als guanyadors de les sigüents categories: 
Actuació individual; Actuació de grup; Millor caracterizació individual; 
Millor caracterizació de grupo; i Al cowboy, pistoler o personatge del Far 
West més divertit. Els guanyadors rebran premis de les empreses 
col·laboradores. 
 
El jurat valorarà la originalitat i confecció de les disfresses i la posada en 
escena dels concursants durant la seva actuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES 
 
El Saló Internacional del Còmic de Barcelona i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya col·laboren per sisè any 
consecutiu per a acostar el còmic a les escoles. Amb tal objectiu es 
desenvolupen tot un seguit d'activitats dirigides a professors i alumnes 
que coordina Oriol Borrás. 
 
El còmic com a mitjà d'expressió artístic i narratiu té diverses aplicacions 
en les diverses etapes formatives, sent la seva utilització clau per a la 
comprensió lectora a més de formar part de la bibliografia recomanada en 
diverses matèries. FICOMIC participa de les activitats organitzades per la 
Generalitat de Catalunya per a impulsar la lectura i considera que el còmic 
ha de jugar un paper protagonista en elles. 
 
Per altra banda, dedicada als professors, se celebrarà una nova edició de 
la jornada El còmic una eina pedagògica el dijous 11 d'abril a la tarda. En 
aquesta sessió es presentaran ponències perquè els ensenyants puguin 
utilitzar el còmic com un element pedagògic. A més, es realitzarà una 
visita guiada pel Saló del Còmic per a aquells professors que vulguin 
conèixer la varietat d'opcions que ofereix la historieta. 
 
Cada any la jornada vol donar eines innovadores al professorat per 
utilitzar el còmic a l'aula. En aquesta sisena edició, volem donar a 
conèixer les novel·les gràfiques de Lluís Juste de Nin en les quals, a 
través de l'adaptació d'obres de la literatura universal, narra diferents 
episodis de la història de Catalunya. Amb Lluís Ballester ens aproparem 
a Maus: relat d'un supervivent, obra de referència quan es parla de còmic 
i pedagogia. Finalment coneixerem el projecte "Còmics amb classe" que 
s'està duent a terme amb èxit en diferents centres educatius de les Illes 
Canàries. 
 
A més, al llarg del dijous 11 d'abril en sessions de matí i tarda, hi haurà 
visites guiades per a professors de secundària i primària. En edicions 
anteriors hem conegut la història del còmic amb Antoni Guiral, hem après 
quins són els recursos narratius del còmic aplicats en classe amb Rosa 
Aparicio; ens hem aproximat a la història de Catalunya amb Oriol Garcia i 
en la Segona Guerra Mundial i l'holocaust jueu amb la col·laboració de la 
Fundació Anna Frank. Així mateix, Miguel Gallardo ens ha mostrat com el 
còmic pot ser una eina fonamental per a l'educació i per a la comunicació 
en el cas de l'autisme i altres discapacitats i Scott McCloud ens ha fet una 
classe magistral sobre teoria del còmic. També hem conegut com els 
superherois poden ajudar a explicar les lleis científiques i hem vist com el 
màniga pot ser un element útil en el desenvolupament personal dels nois i 
les noies. 
 
La Jornada és una iniciativa conjunta del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i el Saló Internacional del Còmic de 
Barcelona. 
 
 
 



 

 

ACTIVITATS PER A LES ESCOLES EN EL 31 SALÓ 
INTERNACIONAL DEL CÒMIC DE BARCELONA 
  
Per sisè any consecutiu FICOMIC i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya col·laboren per a acostar el còmic a les escoles. 
Amb aquest objectiu es desenvolupen una sèrie d'activitats en el Saló del 
Còmic dirigides als professors i als alumnes.  
 
S'ha convocat un concurs de còmic per a les escoles a través del 
Departament d’Ensenyament que aquest any versarà sobre el perill 
d'extinció que sofreixen algunes espècies animals. Aquest concurs 
s'emmarca dintre d'un dels apartats de l'exposició del Western que 
mostrarà els canvis en l'ecosistema que suposà la anomenada Conquesta 
de l'Oest. Les obres guanyadores del concurs seran exposades en el 
Saló. 
 
Per als grups escolars que vulguin fer la visita al Saló del Còmic i / o 
assistir al Taller de còmic, l'entrada té el preu especial de 2 € per als 
alumnes i és gratuïta per als docents acompanyants.  
 
Per a obtenir aquest descompte, cal presentar en les taquilles una carta 
amb el segell de l'escola i el vistiplau de l'adreça del centre, en la qual 
consti el nombre d'alumnes i professors que volen accedir al Saló. 
Aquesta promoció no és acumulable a altres descomptes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

PREMIS 31 SALÓ INTERNACIONAL DEL CÒMIC DE 
BARCELONA 
 

El 31 Saló Internacional del Còmic de Barcelona manté el canvi 
introduït als premis de la passada edició. L’objectiu és que serveixin de 
promoció i recompensin als nostres autors, alhora que reconeguin la tasca 
dels editors que aposten per ells. Els guardons també volen mostrar la 
riquesa i diversitat del còmic que es publica a Espanya, sense oblidar als 
nostres joves valors i als fanzines. Volen ser un reconeixement a lo millor 
publicat a Espanya a l’any 2012. 
 

Els professionals del còmic han triat en votació als nominats als premis 
del 31 Saló Internacional del Còmic de Barcelona en les categories de 
Millor Obra d'Autor Estranger Publicada a Espanya en 2012 (sense 
dotació econòmica), Millor Obra d'Autor Español Publicada a Espanya 
en 2012 (10.000 euros), Premi a l'Autor Revelació Espanyol 2012 
(3.000 euros, patrocinat per la Fundació Divina Pastora) i Millor Fanzine 
Espanyol 2012 (1.500). 
 

Ara els professionals han votat en la segona ronda dels votacions als 
guanyadors, que surten dels nominats en cada categoria. El termini de les 
votacions es va iniciar el 22 de febrer i va finalitzar el passat 2 d'abril. El 
Gran Premi del Saló, en reconeixement a un autor espanyol viu amb una 
trajectòria professional d'almenys 25 anys, surt directament de la votació 
directa dels professionals al no haver-hi nominacions. Aquest guardó té 
una dotació econòmica de 10.000 euros. Els noms dels guanyadors dels 
premis del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, els més 
prestigiosos i de major remuneració econòmica a Espanya, es donaran a 
conèixer durant el dissabte 13 d'abril a les 20.15 hores en l'espai el 
Saloon del Còmic situat dins de la macroexposición Per un grapat de 
còmics. 
 

Els amants del món del còmic i el públic en general també han pogut triar 
directament al millor còmic publicat a Espanya en 2012, ja sigui d'autor 
estranger o autor espanyol. Aquesta votació es va realitzar directament a 
través de la web www.ficomic.com entre el 6 i el 26 de març passats. 
Aquest premi per votació popular no té de dotació econòmica. 
 

Els nominats a Millor obra d’autor estranger publicada a Espanya a 
2012 són: 
 

El cazador cazado, de Moebius (Norma Editorial) 
El hombre que se dejó crecer la barba, d’Olivier Scharauwen (Fulgencio 
Pimentel Editor) 
Filigranas del clima (Frank 2), de Jim Woodring (Fulgencio Pimentel 
Editor) 
Goliat, de Tom Gauld (Ediciones Sins Entido / Apa - Apa Cómics) 
Mister Wonderful, de Daniel Clowes (Reservoir Books) 
Portugal, de Cyril Pedrosa (Norma Editorial) 
Pudridero 1, de Johnny Ryan (Fulgencio Pimentel Editor/Entrecomics 
Comics) 
Quai d’Orsay 2, de Abel Lanzac y Christophe Blain (Norma Editorial) 
Reproducción por mitosis, de Shintaro Kago (Editores De Tebeos) 
Wimbledon Green, de Seth (Ediciones Sins Entido) 



 

 

Els nominats a Millor obra d’autor espanyol publicada a Espanya en 
2012 són: 
 
Ardalén, de Miguelanxo Prado (Norma Editorial) 
Aurore, d’Enrique Fernández (Norma Editorial) 
Cenizas, d’Álvaro Ortiz (Astiberri Ediciones) 
Dorian Gray, d’Enrique Corominas (Diábolo Ediciones) 
El Héroe 2, de David Rubín (Astiberri Ediciones) 
La máquina de Efrén, de Cristina Durán y Miguel A. Giner (Ediciones 
Sins Entido) 
La piel del oso, de Zidrou y Oriol Hernández (Norma Editorial) 
Miércoles, de Juan Berrio (Ediciones Sins Entido) 
No cambies nunca, de David Sánchez (Astiberri Ediciones) 
Vapor, de Max (Ediciones La Cúpula) 
 
 
Els nominats a Autor revelació espanyol del 2012 són: 
 
Juan Díaz-Faes 
Néstor F. 
Oriol Hernández 
Jordi Palomé 
Pablo Ríos 
 
Els nominats a Millor fanzine espanyol del 2012 són: 
Adobo 
Arròs Negre 
El cuaderno del Yeti 
Thermozero 
Zocalo 
 
Les obres nominades compten amb una exposició on el públic pot veure 
els còmics que opten als diversos premis. 

 

 
 
El diumenge 14 d’abril, a la Sala de Prensa del Saló, es realitzarà la 

roda de premsa amb els premiats del 31 Saló del Còmic de 
Barcelona. 



 

 

TROBADES PROFESSIONALS D’AUTORS AMB EDITORS   
 
El Saló Internacional del Còmic de Barcelona continua organitzant les 
trobades d'editors nacionals i estrangers amb autors espanyols. Aquesta 
iniciativa engegada fa nou anys és una de les activitats on l'organització 
dedica cada edició majors recursos i il·lusió. 
 
Qualsevol autor tindrà la seva oportunitat en les entrevistes professionals. 
L'objectiu és que els editors vegin tots els portafolios presentats en el 
Saló. Per a això, els autors hauran de portar directament al Saló els 
portafolis amb els seus treballs i projectes i dipositar-los en les cubetes 
dels diferents editors participants. Cada portafoli (només còpies i en 
grandària A4) haurà d'incloure nom i cognoms, e-mail i un telèfon de 
contacte. Els editors decidiran, una vegada revisats els portafolis, al fet 
que autors rebran per a l'entrevista professional. Els portafolis es 
retornaran si estan degudament identificats en la portada. 
 
Si un autor està interessat en un editor que té reunions el dijous 11 d'abril 
a la tarda, per exemple, deixarà el seu portafoli al matí del mateix dijous. 
En un tauló a la mateixa zona d'entrevistes es posaran els llistats amb els 
noms dels autors que l'editor veurà aquesta mateixa tarda i, si escau, 
l'endemà si no pogués veure als seleccionats per qüestions de temps. 
Aquesta mecànica s'aplicarà per a les diferents sessions de treball dels 
editors. Si el nom de l'autor no ha estat seleccionat pels editors per a una 
entrevista en una de les dues sessions posteriors a la recepció de la seva 
portafolio en la seva casella, és que el seu treball no ha estat seleccionat i 
no tindrà entrevista. 
 
Aconsellem que, en el cas que no parlis anglès o francès, segons l'editor 
escollit, l'autor vagi acompanyat d'una persona que pugui fer d'intèrpret. 
Els noms de les editorials estrangeres convidades pel Saló que tenim 
confirmades són: Marvel Comics, Dargaud France, Guy Delcourt 
Productions, Glénat – Vent D’Ouest i DC Comics. També participaran 
les espanyoles: Astiberri, Editores de Tebeos, La Cúpula, Norma 
Editorial i Babylon. 
 
La zona d'entrevistes professionals es troba en l'espai on l'any passat 
estava situat l'escenari, una zona aïllada acústicament de la megafonia 
general del recinte. 
 
A continuació detallem els horaris provisionals de les entrevistes, que 
poden sofrir canvis d'última hora. Estem a l'espera d'incloure l'horari de 
DC Comics. 
 
DIJOUS 11 D’ABRIL 
17.00 - 19.15 
ASTIBERRI 
BABYLON 
MARVEL 
DELCOURT 
DARGAUD FRANCE 
GLÉNAT - VENT D’OUEST 
 



 

 

 
DIVENDRES 12 D’ABRIL 
12.00 - 13.30 
NORMA EDITORIAL 
BABYLON 
MARVEL 
DELCOURT 
DARGAUD FRANCE 
GLÉNAT - VENT D’OUEST 
 
17.00 - 19.15 
BABYLON 
MARVEL 
DELCOURT 
DARGAUD FRANCE 
GLÉNAT - VENT D’OUEST 
 
DISSABTE 13 D’ABRIL 
12.00 -13.30 
EDITORES DE TEBEOS 
BABYLON 
DELCOURT 
DARGAUD FRANCE 
GLÉNAT – VENT D’OUEST 
 
17.00 – 19.15 
BABYLON 
MARVEL 
DELCOURT 
DARGAUD FRANCE 
GLÉNAT - VENT D’OUEST 
 
DIUMENGE 14 D’ABRIL 
11.00 - 13.00 
BABYLON 
LA CÚPULA 
MARVEL 
DELCOURT 
DARGAUD FRANCE 
GLÉNAT - VENT D’OUEST 
 

 



 

 

BIOGRAFIES DELS EDITORS CONVIDATS 

 
C.B. Cebulski (Bridgeport, CT, EUA 1971) 
C.B. Cebulski va començar la seva carrera com a editor de manga i 

escrivint pel Mangaverse de Marvel, a més de 
realitzar labors d'assistent editorial per a la 
mateixa empresa. Després de diverses etapes 
com a editor intern i extern de Marvel, en les 
quals va provar sort també com a guionista, va 
tornar a Marvel com Talent Scout (caçatalents), 
feina que va desenvolupar fins que al juliol de 
2010 va ser ascendit al càrrec de Vicepresident 
Sènior/Desenvolupador creatiu i de continguts 
de Marvel. Per a la mateixa editorial ha 

guionitzat Marvel Fairy Tales, X-Men Fairy Tales, Spider-Man Fairy Tales i 
Avengers Fairy Tales, diversos spin-off de la sèrie Runaways, X-Infernus i 
la miniserie War of Kings: Darkhawk. Fora de Marvel ha creat les sèries 
Drain i Wonderlost per Image Comics. Dedica el seu temps lliure al seu 
amor pel menjar i a escriure sobre les seves aventures culinàries 
internacionals en el seu blog: http://eataku.tumblr.com. 
 
Daniel Ketchum (Corea del Sud. 1984) 
Daniel Ketchum és editor de Marvel. Com a amant 
dels superherois, es considera afortunat per haver 
pogut col·laborar al fet que capçaleres com Uncanny X-
Men, El Sorprenent Spiderman, X-Men: Legacy i 
Runaways hagin trobat el seu camí. Actualment viu a 
Nova York on, en la seva particular manera, això és, 
editant còmics de la Fàbrica d'Idees, lluita contra el 
crim. 
 
Hank Kanalz 
Hank Kanalz és vicepresident de Vertigo i forma part del departament 

d'edició de DC Entertainment (DCE), que al 
seu torn és una franquícia de Warner Bros. 
Entertainment Group Company. Kanalz 
s'ocupa sobretot de la distribució dels títols a 
nivell digital i de proposar idees per a noves 
sagues. També és responsable directe de 
capçaleres com Sandman, 100 Bullets, Sweet 
Tooth i Hellblazer. És gràcies a ell que DC 
edita de forma simultània la versió digital i en 
paper de cadascun dels còmics que publica, 
des que en 2011 es llancessin els Nous 52. 
Abans, Hank Kanalz havia estat vicepresident 
de WildStorm Productions, una franquícia de 

DC Comics que més tard seria absorbida pel propi DC quan es va 
convertir en DC Entertainment. De fet, l'editor ha format part de Warner 
Bros. des de 1996, ocupant diversos llocs, entre ells el de dirigir els parcs 
temàtics que la companyia tenia a tot el món. Molt abans d'això, Kanalz va 
ser guionista de DC i va arribar a passar una breu temporada en Marvel. 
 

http://eataku.tumblr.com/


 

 

Marco M. Lupoi (Roma, Itàlia. 1965) 
Marco M. Lupoi és director de publicacions i de llicències de Panini 
Comics, el major editor nord-americà de 
còmics fora dels Estats Units, i una de les 
multinacionals més destacades quant a 
l'edició de manga, revistes infantils i 
novel·les gràfiques del món. Matemàtic 
de formació, Lupoi va entrar al món del 
còmic en 1982 i no va trigar a trobar un 
lloc en la petita editorial Labor Comics, 
amb la qual va intentar rellançar al seu 
país (Itàlia) la producció de Marvel i DC Comics, que havia desaparegut 
dels quioscs un parell d'anys abans. Més tard, Lupoi seria un dels 
fundadors de Edizioni Star Comics, on va treballar com a editor i traductor, 
en realitat, com la "veu" de l'editorial. Star Comics va permetre rellançar 
els còmics de Marvel a Itàlia i impulsar el naixement d'una nova generació 
de lectors de superherois. L'èxit va suposar que Marvel li posés en 1993 
al capdavant d'una editorial local (Marvel Itàlia), que acabaria convertint-
se en Panini al desembre de 1994, quan Marvel va comprar la companyia. 
Com a responsable de Llicències i Director de Publicacions del Grup 
Panini, Lupoi supervisa i coordina una línia de prop de 6.000 publicacions 
anuals en més de 10 idiomes, a tot el món. 
 
Marya Smirnoff 
Marya Smirnoff és editora de còmics des de 1989. Es va formar com a 

directora de Relacions Públiques de Dargaud and 
Driver, però no va trigar a decantar-se per l'edició i 
centrar-se sobretot a descobrir nous talents. 
Smirnoff va crear la seva pròpia editorial, Bagheera, 
al costat de Claude Moliterni, en 1989. També va 
ser responsable de la creació del departament de 
dibuixos animats de Editions Robert Laffont, abans 
d'unir-se amb els seus autors Dorison, Breccia, 
Tillier, Dufaux i Giraud, entre uns altres, a Delcourt. 
Al febrer de 2103 Marya Smirnoff va engegar una 
galeria online (www.bdartwork.com) en la qual 

compartir l'obra dels artistes del novè art que tant adora. 
 
Maximilien Chailleux (París, França. 1971) 
Maximilien Chailleux és actualment editor de Glénat-Vents d’Ouest. 
Chailleux va estudiar Arts Gràfiques, entusiasmant-
se molt ràpid pel disseny gràfic, la qual cosa, sumat 
a la seva passió pels còmics, li va fer unir-se a 
Humanoïdes Associés en 1994, amb els qui va fer 
un Cd-rom d'adaptacions d'obres de Enki Bilal i 
Ragés. Posteriorment, però sempre en 
Humanoïdes Associés, es va convertir en editor 
literari i es va ocupar d'autors com Bilal, Tardi, 
Dupuy i Berberian, Ptiluc, Wazem i Peeters. En 
2009 es va incorporar a Glénat-Vents d'Ouest, 
descobrint a una sèrie d'autors joves i arribant a 
treballar amb Chaboute, Corbeyran, Bec, Tarrin, Rico i Labrosse, entre 
d’altres. 

http://www.bdartwork.com/


 

 

Philippe Ostermann (Cauen, França. 1964) 
Philippe Ostermann és Director General i Director Editorial de Dargaud. 

També és l'editor de Manu Larcenet, André Juillard, 
Claire Bretécher així com de les sèries Lucky Luke o 
Bill y Bolita. Després de 20 anys treballant en la 
premsa, en un setmanari cultural, entra en Els 
Éditions Dargaud en 2000 per col·laborar com a 
editor amb Guy Vidal. Participa sobretot en el 
desenvolupament de la col·lecció Poisson Pilote i en 
el llançament de nombroses sèries com Los 
Combates Cotidianos, El Retorno a la Tierra o El 
Gato del Rabino. També és l'editor de Jean Giraud 
en els últims lliuraments de Mister Blueberry. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CARTELL 31 SALÓ DEL CÒMIC  
 

L'AUTOR  
 
Alfonso Zapico 
 
El cartell del 31 SALÓ INTERNACIONAL DEL CÒMIC DE BARCELONA 
és obra del dibuixant asturià Alfonso Zapico (Blimea, 1981). Segons 
l'autor "El cartell és una picada d'ullet a la Barcelona de l'Exposició 
Universal del 1929, una recreació amb diverses interpretacions: d'una 
banda és coherent amb la meva marca d'autor, dins del terreny del còmic 
històric, sempre a cavall entre el segle XIX i el XX. D'altra banda és un 
viatge al passat, amb el referent inevitable de la Cultura, matèria sempre 
sensible en temps d'ajustos econòmics, però que ha donat a Barcelona la 
seva identitat i transformat els seus carrers al llarg dels segles (les Torres 
Venecianes, per exemple, són una herència d'aquella Exposició 
Universal)". Sobre els personatges afegeix "Aquests còmics en mans del 
cavaller i la dama, còmics que ven el petit repartidor, fan referència a la 
universalització i maduresa d'aquest mitjà, d'aquest llenguatge, que ha 
traspassat fronteres temporals, classes socials i prejudicis passatgers, per 
formar part de la nostra Cultura universal d'avui". 
 
Zapico va fer estudis d'il·lustració i disseny en l'escola d'art d'Oviedo, els 
seus primers treballs professionals en el món del còmic van veure la llum 
a França: La guerra del profesor Bertenev (Editions Paquet, 2006 i 
publicada a Espanya per Dolmen Editorial), ambientada en la guerra de 
Crimea i que va rebre el Prix BD Romanesque en el FestiBD Ville de 
Moulins en el 2007 i el Premi Josep Toutain a l'Autor Revelació del Saló 
del Còmic de Barcelona 2010. Al 2008 va publicar Café Budapest, 
publicada per Astiberri, que aborda el conflicte àrab-israelià i que va ser 
guardonada amb el Premio Haxtur a la millor obra de 2008. Al 2009 va 
participar en altre volum col·lectiu al costat dels dibuixants Daniel 
Encunya, Fernando Baldón, Toni Carbós, Carlos Sofia Espinosa, Javier 
Fernández, Bernardo Muñoz, Javier N. B., i Rubén i amb guió de Javier 
Cosnava: Un buen hombre, sobre la vida quotidiana dels oficials de la SS 
als afores d'un camp de concentració.  
 
L'obra Dublinés, que retrata la vida de l'escriptor James Joyce, li ha valgut 
un gran reconeixement a més de guanyar el Premi Nacional del Còmic del 
Ministeri de Cultura 2012. Posteriorment, ha publicat La ruta de Joyce, 
concebut com un quadern de viatge. Ambdues obres han estat editades 
per Astiberri. A més de còmic, realitza treballs gràfics per a diverses 
editorials. Col·labora així mateix amb el diari La Nova Espanya i altres 
periòdics regionals, i ho ha fet amb la revista de còmic en asturià El 
Gomeru i amb el setmanari Les Noticies amb una tira titulada Les pites de 
Grau. Alfonso Zapico resideix actualment en la Maison des auteurs de 
Angulema, on treballa en diversos projectes de còmic. Pots visitar la web 
de l'autor en http://alfonsozapico.com.  
 
 

 
 

http://alfonsozapico.com/


 

 

ESPAI DE VIDEOJOCS  
 
 
Microsoft amb Xbox 360 i Nintendo amb la seva consola portàtil 3DS i Wii 
U, la seva nova consola de sobretaula, també estaran presents al Saló 
del Còmic. Les seves principals novetats estaran disponibles per als 
assistents a l'esdeveniment. 
 
 
 

Espai Microsoft 
 
Els aficionats als dels videojocs estan d'enhorabona, perquè Gears of 
War: Judgment no pensa perdre la cita del Saló del Còmic de 
Barcelona, que es celebra del 11 al 14 d'abril. D'aquesta manera i amb 
un entorn incomparable, Microsoft i Xbox 360 acostaran als fans de la 
saga totes les novetats de Judgment, un títol que porta el jugador als 
orígens de la saga a través d'impressionants cinemàtiques, noves 
maneres multijugador i una qualitat gràfica que supera tot el que s'ha vist 
fins ara a Gears. 
 
Gears of War: Judgment és el fruit de la col·laboració d'Epic Games i 
People Can Fly i es presenta com el títol més desafiant de tota la saga 
Gears, una oportunitat per conèixer els successos que van esdevenir 
immediatament després del Dia de la Emergència al costat d'un 
protagonista inesperat, Damon Baird. 
 
A més de grans novetats, com la nova campanya Aftermath, noves armes 
i maneres multijugador, Judgment és el resultat d'un acuradíssim treball a 
nivell gràfic, aspecte on ha jugat un paper clau la tasca de People Can Fly 
i concretament la del seu Art Director, Waylon Brinck. Per això i per 
il·lustrar als fans de la saga sobre el procés de creació de Gears of War: 
Judgment de primera mà, el mateix Waylon assistirà al Saló del Còmic, 
on compartirà les seves experiències en el desenvolupament d'aquest joc 
amb els incondicionals de la saga. La ponència de Waylon Brinks tindrà 
lloc el dissabte 13 d'abril a les 12:00, a l'escenari del 'Saloon del Còmic'. 
Però el judici de Gears anirà encara molt més lluny per sorprendre els 
visitants del Saló del Còmic i ho farà amb una impressionant pintura en 
tres dimensions que evocarà com mai tota l'essència de la franquícia. 
Prenent com a base el temut setge dels Locust, el reconegut artista 
Eduardo Relero convertirà el Forat de l'Emergència en anamorfosis, una 
gegantina pintura amb deformació òptica de la imatge que els assistents 
podran admirar a l'estand de Xbox del Saló del Còmic, en una 
experiència que no oblidaran fàcilment i que plasmarà tota la tensió d'un 
moment decisiu per Judgment. 
 
 
 
 
 
 
 

http://anamorfosiseduardo.blogspot.com.es/


 

 

A més de tota l'experiència Gears, els amants dels videojocs tindran 
l'oportunitat de provar abans que es posi a la venda Injustice: Gods 
Among Us, l'esperat títol de lluita que enfronta a personatges de la 
factoria DC Comics com Batman, Superman o Flash a fers combats. Els 
visitants a l'estand també podran posar a prova els seus límits a Xbox 360 
a través d'altres jocs de primer nivell com FIFA 13, Halo 4, Forza Horizon, 
Bioshock Infinite, Tomb Raider, Assassin's Creed III, Batman: Arkham 
City, NBA 2K13, Crysis 3, Lego: El Señor de los Anillos, Call of Duty: 
Black Ops II, Naruto: Ultimate Ninja Storm 3, Lollipop Chainsaw, Pro 
Evolution Soccer 2013 o Formula 1 2012. 
 
Però al Saló del Còmic també hi ahurà un lloc per l'anime en Xbox 360 
gràcies a Crunchyroll, una aplicació amb la qual és possible gaudir de 
més de 20.000 episodis de títols tan coneguts com Naruto o Hunter x 
Hunter. Els usuaris que comptin amb la subscripció Xbox Live Gold 
podran accedir a una Barra lliure de Animes amb continguts especials. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Espai Nintendo 
 
Tot bon amant dels còmics, del manga i la cultura japonesa ho és també 
dels videojocs. Per això Nintendo no podia faltar a una de les grans cites 
de l'any: la 31 Edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. 
Els personatges i jocs de Nintendo són un dels millors exemples de com 
la cultura japonesa s'ha exportat a tothom. Exemples d'això són: Monster 
Hunter, Nintendo Land, Lego City Undercover o el mateix Mario Bros, el 
lampista italià d'origen japonès més conegut del món. 
 
Els assistents al Saló Internacional del Còmic de Barcelona, que se 
celebra entre l'11 i el 14 d'abril, podran participar en xerrades, taules 
rodones, tallers, concursos i també gaudir de les últimes novetats de 
Nintendo para Wii U, la seva nova consola de sobretaula. Un total de 12 
consoles en les quals podràs gaudir dels títols més influents de la cultura 
japonesa al món dels videojocs. 
 
 

-Nintendo Land: gràcies als seus minijocs basats en les grans 
franquícies de la companyia podras matar fantasmes a Luigi´s 
Ghost Mansion, còrrer amb Mario a Mario Chase, menjar caramels 
a Animal Crossing: Sweet Day i descobrir el joc ‘asimètric’ gràcies a 
la segona pantalla que inclou el Wii U GamePad, la nova forma de 
concebre els videojocs.  
 
-New Super Mario Bros. U: Corre, salta i trepitja al llarg dels 
nivells en 2D al tradicional estil de Super Mario! Fins a cinc 
jugadors podran cooperar per aconseguir monedes i acabar amb 
els enemics en el camí a la banderola, o competir de manera 
frenètica o amistosament per veure qui aconsegueix més or, i més 
diversió! Hauràs d’ésser capaç de controlar totes les seves virtuts 
per recuperar el Castell de Peach de mans de Bowser. 
 
-Monster Hunter 3 Ultimate: Uneix-te a la caceria de monstres i 
prova el títol que s’ha convertir en un autèntic fenòmen de masses 
al Japó i que va sortir a la venda a Espanya el passat 22 de març. 
Juga amb la seva funció cross-play gràcies a la queal els jugadors 
podran compartir partida i sortir de cacera junts. 
  
-Rayman Legends: viu l’experiència Rayman gràcies als controls 
per moviment i la pantalla tàctil del Wii U GamePad. Descobreix un 
misteriós bosc encantat en el que cada dibuix amaga la història de 
un món mític. Fins a cinc jugadors poden participar a la seva 
modalitat cooperativa gràcies a la combinació entre el Wii U 
GamePad i els comandaments de Wii.    
 
-Lego City Undercover: Vols acció? Viu-la en la pell de Chase 
McCain, un superpolicia que tracta d’enviar a la presó al criminal 
Rex Fury. Mou-te en un entorn obert en HD i completa una història 
LEGO totalment original. Condueix més de cent vehicles diferents i 
utilitza el Wii U GamePad com a comunicador, mapa, escàner per a 
buscar pistes i moltes coses més…   
 



 

 

-ZombiU: Un joc de por dels de veritat. Amb cents de milers de 
ciutatadans infectats necessitaràs fer servir el teu instint de 
supervivència i ingeni per a poder sortir amb vida. El Wii U 
GamePad es convertirà en el teu millor aliat i et servirà per a trobar 
els escassos suministres disponibles i gestionar els teus packs de 
salut, armes i munició. Agafa tot el que trobis però ves amb 
compte, els zombis estan per tot arreu… 

 
Tampoc pots perdre't la primera cita de l'any amb el Repte 3DS 2013 que 
se celebrarà en el marc del Saló. Si no portes la teva Nintendo 3DS no 
passa res, et deixarem una perquè puguis participar en els diferents 
torneigs diaris i optar als grans premis previstos per a aquesta edició.  
 
Demostra les teves habilitats als comandaments amb Mario Kart 7, 
Monster Hunter 3 Ultimate, Luigi’s Mansion, Pokémon Blanco y 
Negro, New Super Mario Bros 2 o Kid Icarus. El Repte 3DS serà una 
gran quedada on gaudir amb la resta d'usuaris de la consola portàtil. 
Només per participar rebràs un obsequi i els guanyadors en cada torneig 
podran guanyar jocs de Wii U i Nintendo 3DS, samarretes i altres regals 
exclusius. 
 
La zona dedicada a Nintendo 3DS es completa amb un stand de proves 
on podràs provar els últims èxits de la consola com Castlevania Lord Of 
Shadows-Mirror of Fate, New Super Mario Bros 2, Luigi’s Mansion, El 
Profesor Layton i molts més. També hi haurà una zona Monster Hunter 
on un caçador professional oferirà classes mestres de caça de monstres. 
Porta la teva consola 3DS i participa en una cacera multijugador amb un 
autèntic expert. També podràs visitar una exposició dedicada a l'univers 
Fire Emblem on podràs provar l'últim títol de la saga: Fire Emblem 
Awakening. 
 
A més de gaudir de tots aquests jocs, els visitants que s'apropin al Saló 
podran viatjar des del Palau 8 de la Fira de Barcelona a Montjuïc fins a 
l'interior de la Casa Blanca, el Gran Canó del Colorit o fins a les 
profunditats del mar i recórrer una barrera de coral. Un viatge virtual 
possible gràcies a Wii Street U powered by Google. Solament hauràs 
d'agafar el Wii U GamePad, triar el nom del lloc al que vols anar i seràs 
transportat allà. Gràcies al mapa que es mostra en la televisió, tots els 
que estiguin amb tu en el Saló del Còmic gaudiran d'una vista d'ocell 
sobre el món  i canviar després a l’Street View i utilitzant el Wii U 
GamePad i els seus controls intuitius per moviment podràs mirar al teu 
voltant i explorar el món.  

 



 

 

INSTITUCIONES 
 

INSTITUCIONS 
 
El 31 SALÓ INTERNACIONAL DEL CÒMIC DE BARCELONA compta 
amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona, del Ministeri d'Educació, 
Cultura i Esports i la Diputació de Barcelona. El certamen a més 
col·labora amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya en el desenvolupament de les activitats de caràcter pedagògic 
del certamen. La dilatada trajectòria, importància industrial i creativa, al 
costat de la gran repercussió mediàtica i popular, converteixen al nostre 
Saló en la major celebració del còmic en el nostre país de referència 
internacional.  
 

 
MITJANS I ENTITATS COL·LABORADORES  
 

Respecte als mitjans de comunicació col·laboradors, El Periódico de 
Catalunya és el diari oficial del Saló del Còmic. Mentre que l'emissora 
oficial és Màxima FM de Prisa Ràdio. Nickelodeoon i TV3 són les 
televisions col·laboradores del certamen.  
 
Respecte a les entitats col·laboradores el certamen compta amb 
l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, 
organisme que té com objecte prestar serveis i executar programes dirigits 
a la joventut. La Fundació Divina Pastora patrocina per segon any el 
Premi a l'Autor Revelació del certamen. Aquesta entitat desenvolupa 
diversos programes i activitats a favor de la infància, la joventut, la tercera 
edat, per a discapacitats físics i psíquics, el medi ambient i la cultura. 
Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya col·labora 
amb activitats del Saló del Còmic dintre del marc de prestacions mútues. 
 
FICOMIC i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
tenen un conveni pel qual els titulars del carnet de les Biblioteques 
Públiques de Catalunya tinguin l'entrada a un preu de 5 euros, dintre 
d'una campanya de promoció de la lectura. D'aquesta entrada de preu 
reduït també es beneficien els titulars del Carnet Jove i del Carnet TR3SC 
 
El Saló ha establert un acord de col·laboració amb la Fundació Pare 
Manel, que participarà de manera activa en diverses activitats. Aquesta 
Fundació és una institució sense ànim de lucre, vincula als barris de 
Verdum i Roquetes de Barcelona, que desenvolupa projectes d'acció 
social i educativa. La seva acció preferent és treballar amb nens, joves i 
famílies que estan en una situació de major vulnerabilitat. L'organització 
del certamen està treballant iniciatives amb altres entitats de caràcter 
solidari que es concretaran en les pròximes setmanes. 
 
 
 
 



 

 

INFORMACIÓ GENERAL  
 

FIRA DE BARCELONA. PALAU NÚMERO 8. De l’11 al 14 
d’abril de 2013 
 

 
El 31 Saló Internacional del Còmic de Barcelona tindrà lloc al palau 8 
de Fira de Barcelona Montjuïc. L’accés se realitzarà per Avinguda Reina 
María Cristina. El recinte del certamen comptarà amb uns 19.000 m2.  
 
 
Horaris: 
 
Dijous 11 d'abril: de 10:00 a 21:00 h.  
Divendres 12 d'abril: de 10:00 a 21:00 h.  
Dissabte 13 d'abril: de 10:00 a 21:00 h.  
Diumenge 14 d'abril: de 10:00 a 20:00 h.  
 
 
Preus:  
 
- Entrada general: 7 €  
L'entrada es podrà adquirir en les taquilles del Saló del Còmic. La venda 
anticipada es realitzarà a partir del dia1 de març. L'entrada serà vàlida 
únicament per a una persona i un dia.  
 
 
- Entrada Descompte: 5 €  
De venda únicament en les taquilles del Saló del Còmic. Els titulars del 
carnet de les biblioteques públiques de Catalunya, del Carnet  Jove i del 
carnet ClubTR3SC podran adquirir les entrades al preu de 5 €. L'entrada 
serà vàlida únicament per a una persona i un dia. Aquesta oferta no és 
acumulable a altres promocions.  
 
- Entrada Grups Escolars: 2 €  
Per als grups escolars que vulguin fer la visita al Saló del Còmic l'entrada 
té un preu especial de 2 € per a cada alumne i és gratuïta per als docents 
acompanyants. Per a obtenir aquest descompte, ha de presentar-se en 
les taquilles un escrit amb el segell de l'escola i l'autorització de l'adreça 
del centre, on consti el nombre d'alumnes i professors que volen accedir 
al Saló. Aquesta promoció no és acumulable a altres descomptes.    
 

 



 

 

COM ARRIBAR 
 

 
 

 Línea 1 - Parada "Espanya" 
 

 Línea 3 - Parada "Espanya" 
 
 

 
 

  13 Mercat Sant Antoni / Can Clos 
  23 Parc Logístic Zona Franca / Pl. Espanya 
  27 Roquetes / Pl. Espanya 
  30 Sarriá / Pl. Espanya 
  37 Hospital Clínic / Zona Franca 
  46 Aeroport / Pl. Espanya 
  50 Trinitat Nova / Parc de Montjuïc 
  55 Pl. Catalana / Parc de Montjuïc 
  57 Pg. Marítim / Cornellà 
  61 Poble Sec / Parc de Montjuïc 
  65 El Prat / Pl. Espanya 
  79 Bellvitge / Pl. Espanya 
  91 La Rambla / Bordeta 
109 Estació de Sants / Pol. Zona Franca 
141 Barri Besòs / Av. Mistral 
157 Pg. Marítim / Sant Joan Despí 
165 El Prat / Pl. Espanya  (Prat Exprés) 
 

D20  Passeig Marítim - Ernest Lluch 
H12 Gornal – Besós Verneda 
V7 Plaça Espanya - Sarrià 
 
 

BUS ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT 
A1 Aeropuerto Terminal 1- Pl. Catalunya 
A2 Aeropuerto Terminal 2 - Pl. Catalunya 
CJ L’Hospitalet de Llobregat-Av. Carrilet /  Barcelona-Estació de Sants 
L70 Sant Boi de Llobregat-Ciutat Cooperativa  
L72 Barcelona-Pl. Espanya 
L80 Gavà-Can Tries 
L81 Barcelona-Pl. Espanta 
L86  Viladecans-Av. Can Palmer  
L87 Barcelona-Pl. Espanya 
L94 Castelldefels-Les Botigues  
L95 Barcelona-Rda. Universitat 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Parada Plaça Espanya 
 
•Pça. Espanya/Martorell-enllaç 
•Pça. Espanya/Manresa 
•Pça. Espanya/Can Ros 
•Pça. Espanya/Olesa  
•Pça. Espanya/Igualada 
 
 

 
Pl. Espanya La estación de RENFE más cercana es "Sants Estació" 

 

Parada AVE – Trenes Larga Distancia 
 
Líneas de Cercanías: 
R1 Molins de Rei – Maçanet Massanes 
R2 Castelldefels – Granollers Centre 
R2 Nord Aeroport – Maçanet Massanes (por Granollers Centre) 
R2 Sud St. Vicenç de Calders – Barcelona Estació de França (por 
Vilanova i la Geltrú) 
R3 L’Hospitalet de Llobregat – Puigcerdà (por Vic) 
R4 St. Vicenç de Calders – Manresa (por Vilafranca del Penedès) 
 
Líneas Regionales: 
R11 Barcelona Sants-Estació – Portbou (por Girona) 
R12 L’Hospitalet de Llobregat – Lleida (por Manresa) 
R13 Barcelona Estació de França – Lleida (por Valls) 
R14 Barcelona Estació de França – Lleida (por Tarragona y Reus) 
R15 Barcelona Estació de França – Riba-roja d’Ebre (por Tarragona y 
Reus) 
R16 Barcelona Estació de França – Tortosa / Ulldecona (por Tarragona) 
 
 
 
Página web oficial: www.ficomic.com.    
 
 

http://www.ficomic.com/

