
Vet aquí la vessant més creativa però també
la menys lucrativa de l’autor. Us mostrem en
aquesta pàgina web un estracte del treball
realitzat en elmón del còmic, ja siguin encàrrecs,
col·laboracions en revistes, mostres a concurs
o tan sols simple divertiment.

ONTHEMOON. Projecte amb JOSEP CAYUELAS per tal
de donar a conèixer el concepte sobre còmic dels
dos autors. El resultat, 2 revistes autoeditades
i projectes conjunts amb bones crítiques.

EL CÒMIC DE L’ACPC. Col·laboració regular de l’autor
en la revista publicada per l’Associació Catalana
de la Premsa Comarcal, on desenvolupa durant
5 anys el personatge ‘Senyor Qualsevol’.

“TREBALL i AFICIÓ
SENSE ÀNIM DE LUCRE”

GRAFISME! CARICATURES! CÒMICS! ART! PREIMPRESSIÓ!
EL SENYOR QUALSEVOL és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i posseeix
el títol oficial de l’Escola de Còmic JOSO. Aquesta vessant artística de l’autor i l’interès pel disseny
i la tipografia, donen com a resultat un grafisme particular que articula amb resultats excel·lents amb
el còmic i el dibuix publicitari.

El Senyor Qualsevol ha guanyat
diversos premis, entre els que
destaquen el Concurs CÒMIC7 de
l’Ajuntament de Manresa i el PREMI
PLÀCIDO -en 2 ocasions- i que
entrega el FECINEMA de Manresa.

EL SENYOR QUALSEVOL
Disseny gràfic, caricatures, còmic, il·lustració

HOLA! Estic interessat/da en rebre informació sense compromís
sobre els serveis i tarifes que oferiu per a encàrrecs de l’àmbit
gràfic relacionats amb la publicitat i l’art comercial, i rebre així el
vostre catàleg de forma totalment gratuïta.
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SORPRENENT OFERTA A BON PREU

VISITEU A FACEBOOK
LA PÀGINA DEL

SENYOR QUALSEVOL

C-A-R-I-C-A-T-E-S

Els treballs en disseny es basen en
ÀGILS COMPOSICIONS REMINISCENTS
DEL GRAFISME DE MITJANS SEGLE XX,
SENSE RENUNCIAR A UNA ESTÈTICA

MODERNA I ACTUAL

GUARDONS
DE PRESTIGI AVALEN
LA TRAJECTÒRIA DEL
SENYOR QUALSEVOL

Associat amb MARIA PICASSÓ, arquitecta i il·lustradora
freelance, el Senyor Qualsevol desenvolupa també l’activitat
de la CARICATURA PER ENCÀRREC en totes les diverses
vessants comercials: animació en events (fires,celebracions,
actes socials...) i caricatures d’estudi per a particulars.
Ambdós realitzen un excel·lent treball tant amb les tècniques
de dibuix tradicional (llapis, carbonet, aquarel·la...) com en
acabats digitals, indicats per a aplicacions dels dibuixos en
samarretes o imants, o per a caricatures de grups nombrosos.
Contacteu-los i contracteu-los a WWW.CARICATES.COM!

DISSENY GRÀFIC I MULTIMÈDIA: Des dels
seus inicis com a professional del gràfic, el Senyor
Qualsevol ha realitzat de forma habitual fulletons
informatius il·lustrats, cartells de fires i festes
majors i altres opuscles. En destaquen, per a
l’Ajuntament de Navarcles, la seva imatge gràfica
i els calendaris de festes que realitza des de fa
una dècada; i per al consistori manresà la maque-
tació completa de publicacions regulars com ara
l’Estructura Empresarial del Bages, l’Anuari Esta-
dístic de Manresa, l’Informe Socioeconòmic de
Manresa o el Projecte Perfil de la Ciutat, que
engloba diversos Ajuntaments de Catalunya.
També hi ha incursions de l’autor en el món web:
la primera pàgina a internet de l’Ajuntament de

Navarcles als anys 90 o l’actual pàgina web de
Copisteria Sarrió SL de Manresa, a més de
felicitacions nadalenques i animacions en flash
per a particulars.
IL·LUSTRACIÓ I CÒMIC: És en aquest terreny
on el Senyor Qualsevol s’ha prodigat més,
habitualment en col·laboració amb JOSEP
CAYUELAS: autoedició de dos números de la
revista de còmics JO MASTERCARD TU JANE
i la participació assídua, amb diversos èxits, en
concursos de cartells i de còmic en l’àmbit català.
En destaquen la historeta curta en còmic i el
cartell per al Festival de Cinema Negre de
Manresa, reconeguts amb els corresponents
Premis Placido que atorga l’organització.

COMBINACIÓ DE CREATIVITAT AMB
ART FINAL I REPROGRAFIA DIGITAL

EL SENYOR QUALSEVOL APORTA SOLUCIONS GRÀFIQUES DE TOTS ELS ESTILS I SUPORTS
Petit estracte del currículum professional del Senyor Qualsevol

Joan Vives

Navarcles 08270

senyorqualsevol@gmail.com

DEMANEU
ARA EL
NOSTRE

CATÀLEG!

http://www.senyorqualsevol.com/srqualsevolbook.pdf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1628739051
mailto:senyorqualsevol@gmail.com

