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El Centre Cultural Terrassa repassa la producció de Macari Gómez, 

figura referent del cartellisme cinematogràfic  

Macari Gómez Quibús, més conegut com a Mac, esdevé un personatge de vital 

importància pel desenvolupament de la història cinematogràfica del nostre país. En 

aquesta exposició es mostra una selecció de les seves obres més significatives, títols 

emblemàtics i dissenys singulars a través d’un recorregut pels 33 anys de producció 

de l’artista. L’exposició, que es podrà veure a partir del 14 de gener fins el 28 de 

febrer, està produïda per la Filmoteca de Catalunya i comissariada per Núria 

Expósito. 

La Sala 5 d’exposicions del Centre Cultural Terrassa mostra una quarantena de 

reproduccions de cartells que formen part de la trajectòria de l’artista, des del cartell 

de Nagana (1955) fins al d’ El placer de matar (1988). L’autor deixa darrere seu més de 

tres mil cartells cinematogràfics, peces que són obres pictòriques més enllà de simples 

pòsters de cinema. Admirat per grans personalitats com Charlton Heston o Kirk 

Douglas, Mac és una figura irrepetible. La creativitat, l’expressivitat i la transgressió 

són algunes de les seves qualitats.  

Biografia 

Pintor, dibuixant, il·lustrador, cartellista, Mac neix a Reus el 1926. Inicia la seva 

trajectòria en l’obra gràfica treballant per a empreses com Estudio Domínguez i 

Esquema on, a més de la seva tasca habitual, realitza anuncis per a premsa escrita amb 

ploma i participa ja en la creació d’alguns cartells cinematogràfics. 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 per a productores de 

Hollywood que operaven a Espanya, entre les quals cal destacar Universal, Paramount, 

MGM, United Artist i la Fox. 

Les dades 
Mac, cartellista 
Filmoteca de Catalunya 
Des del 14 de gener al 27 de febrer 

Lloc: Sala 5 del Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340  

Horaris d'exposició: de dilluns a dissabte, de 16 a 21 h. Diumenges i festius obert els dies de funció. 
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