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BASES DELS PREMIS COMIC BARCELONA 
Els premis Comic Barcelona, que són votats per professionals del còmic espanyol, tenen com a 
objectiu la promoció i reconeixement dels nostres autors i autores de còmic, alhora que donen 
suport a la tasca de les editorials que aposten per la seva obra. Els guardons també volen mostrar la 
riquesa i diversitat del còmic que es publica a Espanya, sense oblidar als nostres joves valors, al 
còmic infantil i juvenil i als fanzines. En suma, volen ser un reconeixement al millor que s'ha publicat 
a Espanya al llarg de l'últim exercici. 

Les votacions dels premis funcionaran de la següent manera: en una primera fase, els professionals 
del còmic votaran fins a un màxim de cinc obres publicades a Espanya en els guardons Millor Obra 
d'Autor/Autora espanyol, Premi Miguel Gallardo a l'Autor/Autora Revelació, Millor Obra 
d'Autor/Autora Estrangera, Millor Fanzine i Millor Còmic Infantil i Juvenil. D'aquesta votació 
sortiran finalistes les cinc obres amb més vots de cada categoria. En una segona fase, un jurat triat 
expressament entre professionals del sector i afins, determinarà l'obra guanyadora entre les cinc 
nominades. Aquest jurat representarà la diversitat del mitjà, tenint en compte les diferents 
professions vinculades a la historieta, així com associacions i entitats relacionades. 

Per al Gran Premi Comic Barcelona, en una primera fase, professionals del còmic podran proposar 
fins a tres autors o autores de còmic (guionista, dibuixant o colorista). En una segona fase el jurat 
valorarà aquests noms, però podrà afegir els que consideri necessaris per a la seva deliberació final, 
complint els requisits autorals. El jurat determinarà a l'autor o autora de còmic guanyador/a 
d'aquest premi. 

Com a guia per a les votacions, podeu consultar aquest llistat d'obres publicades a Espanya en 2021 
(elaborat per Tebeosfera).   

Si alguna obra publicada a Espanya en 2021 (és a dir, amb dipòsit legal d'aquest any) no apareix en 
aquest llistat, també pot votar-se. Agraïm qualsevol avís si falta algun títol per a poder afegir-lo a la 
llista. 

 

CATEGORIES 

Millor Obra d'Autor/Autora Espanyol 
Premi per a la millor obra d'autor o autora espanyol/a publicada a Espanya l'any 2021. Pot ser votat 
un còmic del que l’autoria sigui compartida per autors i autores nacionals i estrangers. 

Premi amb una dotació econòmica de 2.000 euros. 

 

Millor Obra d'Autor/Autora Estrangera 
Premi per a la millor obra d'autor o autora estranger/a publicada a Espanya l'any 2021. 

 

 

https://www.comic-barcelona.com/downloads/listado-obras-2021-votaciones-ficomic--tebeosfera.xlsx
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Premi Miguel Gallardo a l'Autor/Autora Revelació 
Premi a un nou autor o autora que la seva primera o segona obra hagi estat publicada a Espanya 
l'any 2021 en àlbum, novel·la gràfica o un altre format d'edició que no tingui caràcter col·lectiu. 

Dotació del premi: 1.500 euros. 

Millor Fanzine Español 
Premi en reconeixement al millor fanzine publicat a Espanya l'any 2021. Els guanyadors a aquesta 
categoria no poden accedir al mateix premi en un termini de 3 anys. 

Premi amb una dotació econòmica de 500 euros. 

Millor Còmic Infantil i Juvenil 
Aquest guardó es concedirà a una obra de còmic infantil i juvenil (dirigida a lectors de 3 a 16 anys) 
publicada al nostre país l'any 2021, d'autoria nacional o que en la mateixa participi un autor/a 
espanyol/a. 
 
Premi amb una dotació econòmica de 1.500 euros. 

Gran Premi Comic Barcelona 
En reconeixement a la trajectòria professional d'un autor o autora espanyol/a de còmic amb un 
mínim de 25 anys de treball publicat. Per a optar a aquest premi l'autor o autora ha d'estar viu, ser 
guionista, dibuixant o colorista i no haver guanyat aquest guardó prèviament. 

Premi amb una dotació econòmica de 2.500 euros.  


