
15 DE DESEMBRE, A LES 19H30

SUBHASTA 
D’IL·LUSTRACIONS
GALERIA CROMO

WWW.FLICFESTIVAL.COM

Riera de Sant Miquel, 27 local 1. BCN

Conduïda per Elisenda Roca

Vine i contribueix  a la campanya “Cap Nen Sense Cultura” amb la compra de peces 
cedides per: Arnal Ballester, Quico Rovira, Carme Solé i Vendrell, Sara, Pep Montserrat, 
Jordi Vila-Delclòs, Cristina Losantos, Marion Bataille, Olga Capdevila, Noemí Villamuza, 
Albert Asensio, Mariona Cabassa, Pere Ginard, It’s Raining Elephants, Àngel Sauret, Inge, 
Tangerina, Aina Bestard, Marta Altés, Rocio Bonilla, Màriam Ben-Arab, Agustín Comotto, 
Liliana Fortuny, Lyona, Christian Inaraja, David Acevedo, Marta Bellvehí, entre d’altres!

ENTRADA LLIURE



Subhasta d’Il·lustracions
C a p  n e n  s e n s e  c u l t u r a
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• Títol: Don Gatuque
• Context: Prova d’artista d’estampació en 

Giclée signada per l’autor. Reproducció  
com  a  obra  gràfica  d’una  il·lustració del  
llibre Chamario,  recull  de  rimes per a in-
fants del poeta veneçolà Eugenio Montejo i 
editada per Ekaré (Caracas 2004). Corres-
pon a la rima del mateix nom (“Don Gatu-
que”).

• Preu de sortida: 100€

SOBRE L’AUTOR... 
Arnal  Ballester  (Barcelo-
na  1955)  ha  dedicat  gran  
part  de  la  seva activitat a 
la il·lustració del llibre i de 
la premsa, i també a la pe-
dagogia de la il·lustració a  
l’Escola  Massana  de  Barce-
lona.  La  seva  obra, editada  
a  diversos  països,  ha  estat 
reconeguda en importants 
premis nacionals e interna-
cionals, el més recent dels 
quals, el Premio Nacional de 
Ilustración 2008, amb el que 
el Ministeri de Cultura distin-
gia per primera vegada tota 
la trajectòria d’un il·lustrador.

ARNAL BALLESTER
Don Gatuque



• Títol: Variacions GOLEM

• Context: Sèrie de 4 dibuixos en blanc i ne-
gre. “Variacions Golem” forma part d’una 
sèrie extensa de dibuixos que reflexionen 
sobre la creació i l’obsessió. Figures com 
la del Doctor Frankenstein o mites com el 
de Prometeu inspiren aquest projecte con-
format també per videos, collages i publica-
cions.

• Preu de sortida: 50€

SOBRE L’AUTOR... 
Pere Ginard és il·lustrador, 
cineasta i alquimista. La seva 
feina es basa en l’exploració 
del moviment perpetu i la 
creació melancòlica de dols, 
triomfs, monstres, prodigis 
i rampells místics, així com 
observacions sovint no fina-
litzades de coses que giren 
vers el  sol i persones roses 
de cabell ondulat amb ten-
dència a la calvície. És un 
dels il·lustradors seleccio-
nats per representar la cultu-
ra catalana a la Fira del Lli-
bre de Bologna.

PERE GINARD
Variacions GOLEM



• Títol: Tren BCN-Sabadell 1 i 2

• Context: Dos dibuixos automàtics (fets de 
manera directe), durant un dels trajectes 
que a l’artista fa en tren de Barcelona a Sa-
badell. Amdós tenen una mida de 28x21cm.

• Preu de sortida: 30€ cada peça.

SOBRE L’AUTOR... 
Es dedica principalment a la 
il·lustració editorial i al carte-
llisme. Ha publicat més d’una 
vuitantena de llibres, publi-
cats per les principals edi-
torials i traduïts a diferents 
llengües, a més de dibuixar 
habitualment en diferents 
publicacions periòdiques, 
especialment infantils i/o ju-
venils. Ha realitzat nombro-
ses exposicions de la seva 
obra, tan a l’Estat Espanyol 
com a l’estranger. És un dels 
il·lustradors seleccionats per 
representar a Catalunya a la 
propera Fira de Bologna.

CHRISTIAN INARAJA
Tren BCN-Sabadell 1 i 2



• Títol: El vol

• Context: La peça és el darrer exemplar 
disponible d’un tiratge d’”El Vol”, 5 còpies 
d’un gravat de punta seca amb un plegat i 
enquadernat simple sense relligat en el que 
un sol es torna frisbee per a jugar amb un 
gos en un vol atravessant un espai que és 
una vista en 360º desplegada del pati del 
darrera del Castell de la Cardosa, a Cerve-
ra.

• Preu de sortida: 200€

SOBRE L’AUTOR... 
Artista de Barcelona que tre-
balla principalment en llibres 
infantils i editorials des de 
1988, però també en l’Escola 
d’Art i Disseny La Massana 
des de 1988. Els seus llibres 
s’han publicat principalment 
a Espanya i Estats Units, 
però també a França, Itàlia, 
Grècia, Suïssa, Brasil o Co-
rea. L’art editorial ha estat 
publicat a diaris i revistes 
a Espanya, França, Estats 
Units i Abu Dhabi.

PEP MONTSERRAT
El vol



• Títol: Sense títol

• Context: Dibuix original amb llàpis de co-
lors sobre paper.

• Preu de sortida: 

SOBRE L’AUTOR... 
Diuixant i il·lustrador amb 
més de 350 llibres publicats i 
traduïts a diverses llengues, 
duu a terme activitats de di-
vulgació i publicitat i partici-
pa periòdicament en exposi-
cions i conferències. 

FRANCESC ROVIRA
Sense títol



• Títol: El blanc blau

• Context: Es tracta de la prova del l’album 
il·lustrat que ha escrit i il·lustrat ell mateix. 
L’original combina llapis i estampació sobre 
paper Canson de 300 g. En format A3.

• Preu de sortida: 50€

SOBRE L’AUTOR... 
Ha estudiat disseny gràfic 
a l’EADT, un postgrau 
d’il·lustració a l’Eina i dos 
cursos a Central Saint Mart-
ins College of Art and Design. 
Ha treballat com a il·lustrador 
per Anaya, Joventut, Ran-
dom House Mondadori, Tei-
de, Cruïlla, Planeta i diaris 
com La Vanguardia. Ha re-
but un Laus de Bronze pel 
cartell de Fira Tàrrega 2010 
un premi amb el llibre Kim 
de Rudyard Kipling, Editorial 
Joventut del Banco del Libro 
de Venezuela i tres Premis 
Junceda.

ALBERT ASENSIO
El blanc blau



• Títol: ¡Por lo que falta!

• Context: Forma part d’una sèrie de retrats 
basats en fotografies de la Guerra Civil Es-
panyola. Les fotografies mostren nens des-
pedint-se dels seus pares a l’estació. En els 
seus dibuixos, Inge acompanya els infants 
de peluixos o objectes simbòlics per a subs-
tituïr la falta d’amor i afecte de la família.

• Preu de sortida: 50€

SOBRE 
L’AUTORA... 
Il·lustradora i educadora ar-
tística (Holanda 1965), Inge 
va començar la seva vida 
artística en la moda infantil. 
Té estudis en Belles Arts a 
la Hoge School Rotterdam 
ZWN Delft, en il·lustració in-
fantil a EINA Barcelona i en 
Visual Storytelling School of 
visual arts de Nova York. El 
seu objectiu és jugar i gau-
dir d’una creació el menys 
limitada posible. Té curiosi-
tat per tot allò que l’ajuda a 
expresar allò que vol comu-
nicar.

INGE NOWS
¡Por lo que falta!



• Títol: Sense títol.

• Context: Del llibre Blauet, il·lustració origi-
nal de la pàgina 136-137. Il·lustració finalit-
zada el 23 de desembre de 1991 i publica-
da l’any 1992.

• Preu de sortida: 150€

SOBRE 
L’AUTORA... 
Il·lustradora i pintora de 
projecció internacional. Ha 
il·lustrat més de 700 títols 
entre àlbums i llibres de text 
i ha publicat en diversos paï-
sos. Ha estat distingida amb 
nombrosos premis entre els 
quals destaquen: Janusz 
Korczak 1979, Nacional de 
ilustración 1979, Catalònia 
1984, Critici in Erba 1992, 
Octogone la Fonte 1992, 
Creu de Sant Jordi 2006, Na-
cional de Ilustración 2013.

CARME SOLÉ VENDRELL
Sense títol



• Títol: Grita por mi

• Context: Un Grito lleno de ternura, es po-
sible? un grito enérgico desde la delicade-
za... -tu grita, que yo te cuido.- 13x40 cm. 
Grafit sobre paper, color digital i posterior 
reproducció serigràfica. De l’any 2012.

• Preu de sortida: 80€

SOBRE 
L’AUTORA... 
Nascuda a Palència (1971) i 
resident a Barcelona, es va 
llicenciar en Belles Arts a la 
Universitat de Salamanca, 
on va trobar sentit professio-
nal al dibuix: la il·lustració. 
Fins a dia d’avui ha publicat 
més de 30 títols en l’àmbit de 
la literatura infantil i juvenil.

NOEMÍ VILLAMUZA
Grita por mi



• Títol: Saltar onades (2016)

• Context: Obra original (30 x 40cm) realit-
zada amb una combinació de rotuladors 
en base alcohol i rotuladors en base acrí-
lica. Part de la sèrie ‘Estius’ una col·lecció 
d’orginals que barregen records d’infància, 
dies de sol, gelats i jocs memorables que 
un grup de nens s’inventen per passar les 
hores dins l’aigua.

• Preu de sortida: 60€

SOBRE 
L’AUTORA... 
Olga Capdevila (Malla, 
1986), va néixer en un dels 
cent pobles més petits de Ca-
talunya envoltada blat i  gos-
sos, i des d’aleshores mai ha 
deixat de dibuixar. Les seves 
ganes d’explorar nous for-
mats l’han portat a treballar 
en àmbits tan variats com la 
premsa, la publicitat, el mu-
ralisme, l’escaparatisme, la 
il·lustració editorial, l’objecte 
o l’animació, sempre cer-
cant l’equilibri entre el joc i 
l’humor. Enguany és l’autora 
(amb Ingrid Picanyol) de la 
imatge del FLIC.

OLGA CAPDEVILA
Saltar onades



• Títol: Hidràulic

• Context: Hidràulic és una de les peces de 
la col·lecció Blaus. “Blaus” és una sèrie 
d’il·lustracions dedicada al disseny català. 
Són un conjunt d’escenes que volen ser un 
modest homenatge a tots aquells objectes i 
imatges que s’han convertit en protagonis-
tes de la nostra vida quotidiana i icones de 
la nostra història recent-. Feta en fine art 
Giclée Print en Enhanced Matte paper 190 
gr. Edició limitada de 50 pòsters, signats i 
numerats. 50 x 70 cm.

• Preu de sortida: 50€

SOBRE L’AUTOR... 
Il·lustrador i director d’art 
barceloní. Va estudiar 
il·lustració i pintura a l’Escola 
Massana i disseny gràfic a 
l’ENSAD de París. Després 
de treballar per a diferents 
agències de publicitat i estu-
dis de disseny, ha apostat re-
centment per establir-se pel 
seu compte. Entre els seus 
clients hi destaquen mar-
ques com Adobe, Penguin 
Books, Random House Mon-
dadori, Telefónica, Mercat de 
les Flors, entre altres.

DAVID ACEVEDO
Hidràulic



• Títol: Gegantíssima

• Context: Impressió digital d’una de les 
il·lustracions de l’àlbum “Gegantíssima”, 
escrit per Bel Olid i editat per Estrella Po-
lar, en el que una nena moguda i desperta 
espera l’arribada d’un nou membre a la fa-
mília.

• Preu de sortida: 25€

SOBRE 
L’AUTORA... 
Nascuda a La Roca del Va-
llès el 1983 i resident a Bar-
celona, de petita va agafar 
un llapis i ja no l’ha deixat 
anar mai més. Va estudiar 
Belles Arts a la Universitat 
de Barcelona i es va es-
pecialitzar en il·lustració a 
l’Escola Llotja. Es dedica a 
la il·lustració infantil i al cò-
mic encara que desitja flirte-
jar amb la il·lustració juvenil 
i per adults. És una de les 
il·lustradores seleccionades 
per representar la cultura ca-
talana a la Fira del Llibre de 
Bologna.

MÀRIAM BEN-ARAB
Gegantíssima



• Títol: Pluja, què s’amaga dins del bosc?

• Context: Què s’amaga dins el bosc? Si mi-
res a través de les lupes, hi veuràs moltes 
coses que no es veuen a simple vista. Co-
mença per la lupa verda i et semblarà que 
res s’hi mou; després, mira a través de la 
blava i hi començarà a aparèixer la vida y, 
finalment, si mires amb la vermella, hi des-
cobriràs molts més secrets!

• Preu de sortida: 20€

SOBRE 
L’AUTORA... 
Nascuda a Mallorca (1981) 
per herència familiar i acci-
dent vocacional, ha viscut 
i ha estudiat sempre a Bar-
celona. De petita, el seu avi 
li va ensenyar a dibuixar per 
atrapar-la en la seva pròpia 
vocació. Després d’estudiar 
disseny, es trasllada a Ma-
llorca on va dissenyar saba-
tes per Camper. Actualment 
no para de dibuixar i crear 
llibres per a infants. És una 
de les il·lustradores selec-
cionades per representar la 
cultura catalana a la Fira del 
Llibre de Bologna.

AINA BESTARD
Pluja, Què s’amaga dins del bosc?



• Títol: L’ós i la marmota

• Context: Feta amb llapis i aquarel·la sobre 
paper, es tracta d’un original descartat per 
a l’àlbum il·lustrat “els fantasmes no tru-
quen a la porta”, de l’editorial Animallibres 
(2016).

• Preu de sortida: 150€

SOBRE 
L’AUTORA... 
Nascuda a Barcelona (1970), 
és llicenciada en Belles Arts 
i CAP en Pedagogia. Ac-
tualment compagina la pin-
tura mural amb els àlbums 
il·lustrats. N’ha publicat una 
trentena com a il·lustradora i 
quatre com a autora, traduïts 
al Canadà, Estats Units, 
França, Bèlgica, Italia, Portu-
gal, Corea, Taiwan i la Xina. 
És una de les il·lustradores 
seleccionades per represen-
tar la cultura catalana a la 
Fira del Llibre de Bologna.

ROCÍO BONILLA
L’ós i la marmota



• Títol: Lipong

• Context: Il·lustració que he realitzat aquest 
any 2016 basada en un conte tradicional de 
Kènia; Lipong és el nom de l´estruç mare. 
Tècnica: aquarela líquida, ceres i llàpis de 
color.

• Preu de sortida: 50€

SOBRE 
L’AUTORA... 

Nascuda i resident a Bar-
celona, va estudiar disseny 
gràfic a Massana i il·lustració 
i gravat a l’Ecole des Beaux 
Arts de Strasbourg. Premia-
da, professora de tallers i 
havent fet nombroses ex-
posicions, compta amb més 
de 40 llibres publicats a Es-
panya i també traduït a al-
tres idiomes. És una de les 
il·lustradores seleccionades 
per representar la cultura ca-
talana a la Fira del Llibre de 
Bologna.

MARIONA CABASSA
Lipong



• Títol: En Xot i en Bernat pescaire

• Context: Les seves mides són 25 cm X 40 
cm. Es tracta d’una aquarel·la manipula-
da digitalment impresa en paper fabriano 
de 250 grms. Pertany al llibre En Xot i els 
amics del bosc (2016).

• Preu de sortida: 50€

SOBRE L’AUTOR... 
Nascut a Buenos Aires, des 
de 1999 viu a Corbera de 
Llobregat. Va començar di-
buixant i escrivint còmics a 
revistes argentines i, des de 
llavors, dibuixa i escriu llibres 
infantils i juvenils i ha publi-
cat a 10 països diferents. És 
un dels il·lustradors selec-
cionats per representar la 
cultura catalana a la Fira del 
Llibre de Bologna.

AGUSTÍN COMOTTO
En Xot i en Bernat pescaire



• Títol: El pirata Carles

• Context: Prova de color per a un encàrrec 
particular. Un pirata, una de les passions de 
l’autor. Firmat i original, de 21 x 15 cm.

• Preu de sortida: 300€

SOBRE L’AUTOR... 
Nascut a Barcelona (1966), va 
estudiar il·lustració a la Llotja 
i treballa d’il·lustrador des de 
l’any 1988. Col·labora regu-
larment amb dissenyadors 
gràfics i arquitectes, també 
amb productores i agències 
de publicitat. Ha il·lustrat con-
tes, novel·les, àlbums i llibres 
de text per a diferents edito-
rials. La seva passio és escol-
tar jazz i dibuixar pirates.

JORDI VILA-DELCLÒS
El pirata Carles



• Títol: Cheese

• Context: Aquesta peça formava part de 
l’exposició “DIGUES PATATA, SAY CHEE-
SE”, realitzada l’any 2013.En aquesta expo-
sició diversos objectes cotidians i aliments 
eren humanitzats o dotats de característi-
ques humanes, posant de relleu la gran 
vinculació que podem arribar a tenir amb el 
món inanimat que ens envolta.

• Preu de sortida: 60€

SOBRE 
L’AUTORA... 
Durant més de 15 anys s’ha 
dedicat al sector audiovi-
sual com a animadora de di-
buixos. Al 2012, va començar 
amb en Jaume Copons el 
projecte de novel·la gràfica 
infantil AGUS I ELS MONS-
TRES, del que porten 7 títols 
publicats i per els quals se 
sent feliç i orgullosa de for-
mar part del món editorial. 
Sempre amb idees al cap. 
És una de les il·lustradores 
seleccionades per represen-
tar la cultura catalana a la 
Fira del Llibre de Bologna.

LILIANA FORTUNY
Cheese



• Títol: Febrer

• Context: Aquesta obra forma part del pro-
jecte col·lectiu de dotze il·lustradores, que 
s’han organitzat per il·lustrar els mesos de 
l’any. El mes de Febrer està il·lustrat per 
la Marta Bellvehí, representant la vessant 
més pura i innocent del Carnaval, a través 
d’una nena disfressada de mussol.

• Preu de sortida: 85€

SOBRE 
L’AUTORA... 
Va estudiar Disseny Gràfic 
a Eina (UAB) i un postgrau 
d’il·lustració a BAU (UVic). 
A l’acabar la carrera, va co-
mençar a treballar de dissen-
yadora gràfica en diferents 
empreses de moda i en el 
sector de la publicitat i amb 
el postgrau va començar 
a professionalitzar la seva 
passió pel dibuix.

MARTA BELLVEHÍ
Febrer



Organitza: 

Amb el suport de: 


