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Manuel Moliné. «La primera visita del metje. Que li sembla que tinch? Una desadministracionitis, 

aguda, que no se pas si’n sortirem». L’Esquella de la Torratxa, n. 1.054 (24 de març del 1899). El 

doctor Robert pren el pols a una Barcelona abatuda i malalta. Sobre aquestes línies, Josep Pascó 

Vidiella, Vidi. «Figures dels “Jocs” d’enguany. La senyora Presidenta». L’Esquella de la Torratxa, n. 

2.002 (11 de maig del 1917). Interessant caricatura de Caterina Albert, presidenta dels Jocs Florals 

L’objectiu essencial d’aquest treball és pre-
sentar i donar a conèixer quins són els fons i 
les col·leccions que contenen dibuixos origi-
nals per a publicacions periòdiques que con-
serva l’AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona), tractar de mostrar quin és aquest 
colossal patrimoni municipal.

D’aquest ric patrimoni destacarem les autori-
es, el volum, l’abast cronològic i els principals 
continguts informatius i temàtics que se’n deri-
ven. Malgrat que una part important dels dibui-
xos originals generats per a publicacions peri-
òdiques està pendent de tractament arxivístic, 
és possible presentar la classificació, l’ordena-
ció i l’inventari dels dibuixos originals classifi-
cats d’acord amb la publicació que els va 
generar.

Al juny del 2013, quan es va presentar 
aquest treball a les Jornades d’Humor Gràfic 

a Barcelona, l’AHCB custodiava 25.969 dibui-
xos originals generats per a publicacions 
periòdiques diverses, fet que, sens dubte, 
situa l’AHCB i les seves col·leccions entre els 
principals centres de referència de la ciutat.

Fons privats
Els fons i les col·leccions de dibuixos origi-
nals per a publicacions periòdiques de 
l’AHCB estan classificats, segons el seu ori-
gen i d’acord amb el quadre d’organització de 
fons de l’Arxiu Municipal, en tres grans blocs: 
fons privats personals, fons d’empresa i col·
lecció de dibuixos. Dels fons privats desta-
quem les col·leccions de dibuixos d’Apel·les 
Mestres, Perich i Josep Bartolí. 

Fons Apel·les Mestres
Del fons personal de caràcter privat de 
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Fons i col·leccions
de l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Barcelona
Els dibuixos per a publicacions periòdiques
com a element de patrimoni.
Eloïsa Sendra

Novetat
Un repàs històric a l’humor gràfic.

Del Cu-cut, TBO i Zipi-Zape… a l’incombustible Perich

Jordi Artigas, Santi Barjau, Josep M. Cadena, Jaume 
Capdevila, Rai Ferrer, Antoni Guiral, Ricard Mas, Jordi 
Riera Pujal i Eloïsa Sendra.

ELS MILLORS ESPECIALISTES

175 anys de tradició
humorística catalana

L’humor gràfic 
a Barcelona

Catalunya és un país amb una llarga tradició en el 
camp de l’humor gràfic. Malgrat la censura que sempre
han vigilat de ben a prop la feina dels caricaturistes
més crítics, Barcelona ha estat un dels principals
focus d’edició de premsa humorística del sud d’Euro-
pa. El nostre país ha donat alguns dels artistes més des- 
tacats d’aquest art irreductible i mordaç. La primavera 
de 2013 els principals especialistes en premsa satírica, 
humor gràfic i còmic van reunir-se a l’Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona per estudiar els aspectes més 
destacats de la nostra rica tradició humorística. Aquest 
llibre és fruit d’aquelles jornades i repassa des de les 
primeres revistes satíriques del s. xix a la transgres-
sió descordada del Perich, passant per l’humor en la 
publicitat o durant el franquisme. Per primera vegada 
es fa una aproximació acadèmica d’aquesta profunditat 
i nivell a l’humor gràfic d’aquest país. 
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En aquesta pàgina, Picarol. «El gegant y’l pigmeu (Salmerón i Lerroux)». La Campana de Gràcia, 
n. 1.972 (23 de febrer del 1907). Salmerón fou un dels promotors de Solidaritat Catalana, atacada 
per Lerroux, cosa que el va portar a dimitir de la presidència d’Unió Republicana el 1907. A la 
dreta, Josep Alumà i Sans. «Una dona molt del segle XX». La Campana de Gràcia, n. 3.006 (21 

© Hereus de Josep Costa i Ferrer

Aquest conjunt de dibuixos amb retrats d’al-
caldes i governadors, polítics, actors i actrius, 
músics, dibuixants i pintors, escriptors, arqui-
tectes, bisbes, empleats públics, gent del 
carrer, monuments, festes (Nadal, Candelera, 
Rams, Carnestoltes, Quaresma, Corpus...), 
envelats, jocs florals, teatres, costums, balls, 
bèsties del parc, botigues i mercats, i els més 
destacats esdeveniments de la política nacio-
nal i local permet fer una aproximació gràfica 
a la història dels principals esdeveniments 
polítics, culturals i socials del país i de la ciu-
tat al llarg de més de seixanta anys.

Per tancar aquest ràpid repàs pel voluminós 
conjunt de dibuixos per a publicacions periò-
diques que atresora l’AHCB, val la pena des-
tacar també:

· El treball d’una artista francesa que signa 
les seves caricatures per a la revista 
Feminal com a Carton. 

· Els dibuixos de Valentí Castanys per a La 
Veu de Catalunya.

· Els dibuixos d’Enric Bonet per a El 
Noticiero Universal. 

‘Feminal’
En el següent article, Carme Karr Alfonsetti 
(1865·1943), que signa amb el pseudònim 
Joana Romeu, anuncia la nova col·laboració 
d’una caricaturista francesa que signa 
Carton. L’article aparegué al número 10 de 
Feminal, suplement de la revista gràfica La 
Ilustració Catalana, el 26 de gener del 1908.

«FEMINAL presenta avuy a les seves llegi-
dores una nova colaboradora artística, 
qu’ins prega d’amagar son nom, ben cone-
gut en Barcelona, hont ha viscut llargues 
temporades.

(1841-2016)
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Continguts
Nou estudis profunds i rigorosos sobre diversos as-
pectes de l’humor gràfic català, plantejats amb ameni-
tat. Amb les principals revistes d’humor (de La Flaca, 
L’Esquella de la Torratxa o Cu-cut! a El Jueves), a les 
publicacions que van il·luminar la infància de diverses 
generacions de catalans (de Patufet, TBO, Pulgarcito i 
Tio Vivo a L’Infantil o Cavall Fort).

Amb els dibuixants que tothom recorda: de clàssics com 
Tomàs Padró i Apel·les Mestres, a la generació daurada 
de l’humor català de Junceda, Opisso o Cornet. Des 
dels mestres de l’escola Bruguera com Peñarroya, Cifré, 
Escobar o Ibáñez, als més punyents dibuixants de la 
transició, com Cesc o Perich.
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des dels primers anys quaranta, era la dels 
quaderns d’aventures. La seva producció 
estava quasi totalment creada per autors del 
país i la majoria s’editava en un format apaï-
sat. La producció d’aquests quaderns cap a 
finals dels anys cinquanta havia entrat en 
decadència. Una altra parcel·la de còmic 
important era la dels setmanaris adreçats al 
públic femení. En aquest sentit, els tebeos 
van ser un fidel reflex del pensament del 
règim franquista amb relació al que havien 
de pensar i somiar les noies. Les protago-
nistes de les historietes s’interessaven sola-
ment per temes considerats «femenins», 
com la moda, la llar i, per damunt de tot, la 
recerca d’un «príncep blau» que es pogués 
convertir en un bon marit. En aquests anys, 
les portades amb fotografies d’actors de 
cinema es mantindria, però s’hi anirien afe-
gint els cantants i grups musicals de moda. 
La cultura pop els anys seixanta entraria 
amb força en l’imaginari femení. 

La tercera branca important seria la de les 
revistes d’humor. Tres visions editorials copa-
ven aquest segment de mercat pel nombre 
d’exemplars venuts en el quiosc. TBO era 
una capçalera barcelonina que havia connec-
tat perfectament amb el públic infantil els 
anys quaranta i cinquanta. La seva populari-
tat havia donat el nom genèric de tebeo a 
totes les publicacions d’històries gràfiques. El 
1960 es calcula que encara venia prop de 
300.000 exemplars, molts d’ells en el mercat 
català. No obstant això, el seu estil d’humor 
blanc i la seva nul·la renovació gràfica i adap-
tació als nous gustos del mercat l’anaven 
portant inexorablement a un continu descens 
de vendes.

Els plantejaments més moderns, dinàmics i 
exagerats de moltes de les historietes de 
Pulgarcito, El DDT, Tío Vivo i altres capçale-
res ajudarien l’Editorial Bruguera a dominar el 
mercat infantil del tebeo d’humor en el trans-

El primer número de Cavall Fort amb coberta de Pineda Bono. A dalt, una portada del 1962 amb en 
Jep i Fidel de Madorell. En la portada del número 17, els personatges catalans donen la benvinguda a 
sèries d’origen francobelga, com «Jan i Trencapins» o «La patrulla dels Castors». ©
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A la doble pàgina anterior, «El Inspector Dan de la Patrulla Volante», una sèrie policíaca creada per 
Rafael González i dibuixada per Eugenio Giner (El Campeón, n. 16, octubre del 1948). A la sèrie «Don 
Pío», Peñarroya retratava amb cruesa les aventures domèstiques d’un matrimoni de classe mitjana 
que aspirava a pujar en l’escalafó social (Pulgarcito, n. 1.435, 1958). En aquesta pàgina, autocaricatu-
ra de Josep Escobar, amb alguns dels seus personatges més populars. A la dreta, n. 1 de Tio Vivo.

Carlos Conti (1916·75) va lluitar per la 
República durant la Guerra Civil, cosa que li 
va costar fer un llarg servei militar de tres 
anys, als quals cal afegir els tres que va pas-
sar a la guerra. Els anys quaranta comença a 
dibuixar un acudit gràfic al diari La Prensa 
(1941-79), tasca que desenvoluparà tota la 
vida. El 1948 comença a treballar per a 
Bruguera a Pulgarcito, on crearà la sèrie El 
loco Carioco (1949). Per a El DDT contra las 
penas dibuixarà Apolino Tarúguez (1951). 

Josep Escobar (1908-94) ja publicava els 
anys vint en publicacions de Granollers i en 
revistes com Papitu (1908·37), Pocholo 
(1931·37) o L’Esquellot. Durant la Guerra 
Civil es va apuntar al Sindicat de Dibuixants 
Professionals i va col·laborar en setmanaris 
com L’Esquella de la Torratxa (1872·1939). 
Era funcionari de correus, lloc del qual va 
ser depurat acabada la guerra (després d’un 
judici) i va passar més d’un any a la presó 
Model de Barcelona. Un cop retornat a la 
vida civil, divideix la seva tasca entre l’ani-
mació i la historieta. Va col·laborar a Dibujos 
Animados Chamartín, on va dirigir diversos 

curtmetratges entre el 1942 i el 1947, i a 
Estela Films, on el 1950 va participar en el 
llargmetratge d’animació Érase una vez. Va 
escriure i dibuixar historietes a revistes com 
Leyendas Infantiles (1942-47), Aventurero 
(1945) o TBO (1917·38 i 1943·83). El 1946 
treballa per a Bruguera, on crearà, per a 
Pulgarcito, sèries com Carpanta (1946) o 
Zipi y Zape (1948) i Petra, criada para todo 
(1954). Per a El DDT contra las penas escriu 
i dibuixa la sèrie Doña Tula, suegra (1951), 
que ell mateix s’encarregarà d’acabar tres 
anys després, quan la censura li recrimina 
que aquesta sogra atenta contra la sagrada 
institución familiar.

Eugenio Giner (1924·94) comença a treballar 
per a Bruguera l’any 1943 amb historietes 
d’aventures en què desenvolupa el seu estil 
gràfic realista. L’any 1946, i amb guions de 
Rafael González, dibuixa una sèrie que es 
convertiria en molt popular, El Inspector Dan 
de la Patrulla Volante, per a Pulgarcito. 
Aquesta historieta policíaca, amb elements 
de terror i d’aventures, es publicarà també a 
la revista El Campeón (1948). 
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