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Macario Gómez Quibus, més conegut com Mac,

neix a Reus el 1926. Arriba a Barcelona l’any 1946 i
inicia la seva trajectòria en l’obra gràfica treballant per
a l’empresa Estudio Domínguez. El 1952 és contractat
per Esquema (MCP)on, a més de la seva tasca habitual,
realitzar anuncis per a premsa escrita amb ploma, participa
en la creació d’alguns cartells de cinema, com: Quo Vadis
(Mervyn LeRoy, 1951) i Ivanhoe (Richard Thorpe, 1952).
Posteriorment, s’independitza i treballa per compte propi
per a segells com Tandem Films, Mahier Films, Cosmos
Films, Rosa Films, Suevia Films, CB Films i finalment, per
a productores de Hollywood que operaven a Espanya com
Universal, Paramount, MGM, United Artist i la Fox. L’autor,
amb una trajectòria professional que deixa rere seu més
de 3.000 cartells cinematogràfics, ha estat en actiu durant
més de 30 anys. Nagana fou el seu primer cartell signat en
solitari l’any 1955; l’últim és El placer de matar, l’any 1988.
La mostra és una selecció de cartells cinematogràfics
(reproduccions impreses) del fons de la Filmoteca de
Catalunya que ens endinsa en un recorregut per la producció
de l’artista. S’hi exhibeixen els dissenys més representatius
de la trajectòria del cartellista: títols coneguts pel públic
general, a més de dissenys singulars i cartells que en
sí mateixos s’han convertit en elements emblemàtics.
A través d’aquesta manifestació cinematogràfica
esdevindrà un personatge de vital importància,
realitzant una gran aportació al desenvolupament
de la història cinematogràfica del nostre país.
Les seves creacions contenen força, elegància i
harmonia. L’autor ens deixa un conjunt d’obres
que han de ser vistes com a obres pictòriques
més enllà de simples cartells cinematogràfics.

EXPLOREM “MAC”

El cartell cinematogràfic sovint fou tractat com a art menor,
un mer objecte publicitari amb finalitat mercantil. Els
clients (productores o distribuïdores) exigien al cartellista
el compliment d’unes regles molt clares i marcades pel
sector. El cartell havia de contenir el títol del film, els
rostres dels actors i/o actrius principals i algun altre
element significatiu de la trama o argument del film.
Aquestes normes no requerien d’un gran esforç creatiu,
per tant, gran part de la producció resultava repetitiva.
Els dissenys de Mac s’allunyen d’aquestes normes
arquetípiques, de l’esquema gràfic preconcebut. L’autor dota
les seves creacions de gran interpretació gràfica i d’expressió
artística; hi aporta innovació, originalitat i transgressió.
En els seus dissenys s’hi pot identificar una
composició que s’anirà repetint: una imatge central,
d’altres més petites al seu voltant i sovint, un fons
que ens remet al nucli argumental de la pel·lícula.
Mac atorga a les creacions de punts de vista atípics;
perspectives i enquadraments originals i transgressors.
Utilitza els color per a insinuar gèneres cinematogràfics,
estats anímics i/o psicologies dels personatges,
o per a transmetre pinzellades de l’argument.
El tractament de la grafia esdevindrà una faceta innovadora que
Mac anirà desenvolupant amb el temps. El títol s’anirà integrant
en la totalitat del disseny, i n’esdevindrà un element més.
Les interpretacions facials i gestuals dels actors i actrius quedaven
perfectament il·lustrades en les obres de Mac. Però serà en
el cas del retrat femení on l’autor mostrarà la seva genialitat.

DIVERSITAT DE GÈNERES
La capacitat de Mac per adaptar-se a tot tipus de
gèneres cinematogràfics dóna com a resultat una
producció abundant, extensa i molt diversa. Mac
interpreta amb la mateixa genialitat tot tipus de
gèneres, tractant-los amb la mateixa complexitat.

MÉS ENLLÀ DEL GRAFISME
Mac crea cartells mereixedors de ser observats
des d’una altra mirada, que no s’aturen en una
lectura gràfica, que traspassen la il·lustració
i superen el dibuix. Obres amb valor icònic,
carregades d’una volguda intenció narrativa.
Cartells que són, en definitiva, metàfores visuals.
El conjunt d’obres seleccionades exemplifica
les constants noves formes d’expressió de
l’autor en funció dels projectes sol·licitats.
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