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La primera revista eròtica catalana

 «Probablement la millor revista que des del punt de vista crític
ha aparegut en el país». Josep Pla
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PAPITU

La revista Papitu, fundada el 1908 pel dibuixant, pintor 
i crític d’art Feliu Elias, Apa, és una de les més em-
blemàtiques del panorama periodístic català. Fou un 
catalitzador de les inquietuds d’artistes i escriptors, 
i esdevingué un revulsiu polític, social i cultural de la 
Catalunya de principis del segle XX. Va fer de la trans-
gressió i la provocació la seva bandera incomodant la 
moral de l’època i combatent la censura. Va abocar-se 
tant a la llibertat en tots els aspectes de la vida que 
acabà obrint-se a l’erotisme, que fou una de les claus 
de la seva popularitat. Amb el talent d’alguns dels 
millors escriptors i dibuixants del seu temps, durant 
gairebé trenta anys va convertir-se en la portaveu de 
l’alegria i la despreocupació, i va passar al paper la 
frivolitat que es vivia a Barcelona, especialment al 
Paral·lel i als seus cabarets.
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Dibuixants
En la col·lecció de Papitu hi descobrim els artistes 
que van marcar l’avantguarda artística catalana
del segle XX: Isidre Nonell, Manuel Humbert, 
Xavier Nogués, Josep Aragay, Juan Gris, Pau Gar-
gallo, Joan Colom, Josep Maria Junoy o Francesc 
Labarta. També alguns dels dibuixants de premsa 
més revolucionaris del nostre periodisme: Apa, 
Tísner, Pere Calders, Urda, Muntañola, Arturo 
Moreno, Cabrero Arnal, Passarell, Bon, Roca, 
Opisso o Junceda.

Escriptors
Papitu fou confeccionat per un equip d’escriptors 
i periodistes d’allò més eclèctic. Entre els seus col-
laboradors literaris es troben els homes que van 
donar forma al Noucentisme o que van consolidar 
la Mancomunitat, com Josep Carner, Jaume Bofi ll 
i Mates o Eugeni d’Ors, al costat de periodistes 
de pedra picada com Manuel Fontdevila, Ferran 
Canyameres o Màrius Aguilar; gent de la faràndula 
com Joaquim Montero, Amichatis o Joan Misterio, 
i personatges inclassifi cables com Ramon Raven-
tós, Rafael Moragas o Francesc Pujols. 
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El ‘Papitu’ eròtic
Albert Rossich

Francesc Pujols parlava de «la segona 
època –l’època verda– del famós setmanari, 
en què jo vaig passar de col·laborador a 
director, un càrrec que, paradoxalment, no 
em permetia escriure articles perquè ja tenia 
prou feina a llegir –i a contestar des del 
mateix periòdic– les cartes que rebíem dels 
lectors i col·laboradors d’arreu de 
Catalunya». Aquesta època era per a Pujols 
la dels «bons temps» de la revista (Bladé, 
1967:195-196 i 447).

El cas és que aquesta etapa ha estat força 
desatesa per la majoria d’estudiosos. Joan 
Torrent s’hi referia així a Destino:

A partir del tercer año de la publicación 
del «Papitu» su redacción tuvo algunos 
cambios de personal, teniendo como con-
secuencia la de dar una nueva orientación 
al periódico, convirtiéndolo en un semana-
rio francamente pornográfico, del cual nos 
abstendremos de dar detalles por respeto 
a nuestros lectores.1

La que interessava era l’etapa d’abans 
(1908-11), la que Pujols qualificava, amb un 
judici massa restrictiu, d’«exclusivament 
artística» (Bladé, 1967:190), i que Josep Pla 
elogia repetidament. Per exemple, a l’home-
not dedicat a Feliu Elias: «el Papitu fou un 
setmanari molt important que no solament 

esdevingué un cercle on es trobaven artistes 
de diverses procedències, sinó que gairebé 
es pot afirmar que, dintre del seu gènere, 
fou la millor publicació apareguda en aquest 
país des de l’inici d’aquest segle» (Pla, 
1972:443).  L’únic que no queda gaire clar 
és què vol dir «dintre del seu gènere»: artís-
tic?, satíric?, humorístic? Totes aquestes 
coses sumades? Sigui com vulgui, els judicis 
de Pla són suggeridors. El primer Papitu –
escriurà en una ocasió (Pla, 1969:252-252)– 
«fou una revista anarquistoide, però de coll 
planxat, de persones benestants i adinera-
des. [...] Llàstima que aquell primer Papitu, 
de tanta qualitat, durés poc».

Fet i fet, no calia blasmar-la tant, la llarga 
etapa en què aquesta revista es fa tan popu-
lar precisament pel seu component eròtic. 
Avui, no sé si més curats d’espants, no ens 
sembla pas tan ordinària com alguns crítics 
de llavors l’havien valorada. De tota manera, 
per a Francesc Pujols, aquesta «segona 
època» abraçava només els inicis del Papitu 
eròtic, coincidint amb l’època en què ell la 
dirigia. Des del seu punt de vista, per tant, 
l’etapa s’encetava amb el número 145, del 6 
de setembre del 1911, quan el propietari del 
setmanari, Oriol Martorell, el posa a les 
mans de Pujols, i anava fins a la segona 
meitat del 1914, que és quan va plegar.2  
Sigui com vulgui, el canvi d’orientació instau-
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1 Joan Torrent. «El “número mil” en los periódicos barceloneses». Destino, 1.000 (6-X-1956), 34-39 (p. 37).
2 Rafael Moragas. «Pintors, dibuixants i poetes a la redacció del setmanari “Papitu”». Meridià, 50 (24-XII-1938), 8.

2

La represa podem dir que coincideix plena-
ment amb les característiques de la tercera 
etapa tal com la descriu Pujols. Per això és 
més exacte obrir amb la reaparició del set-
manari aquesta tercera etapa (1926-36). Tot 
i que també en aquest cas l’adjectiu «porno-
gràfica» sembla una exageració. Pornografia 
eren els relats de la col·lecció Novel·la Galan 
Catalana (Barcelona, sense data), com La 
dispesera catxonda, de Xofre Samalsa, o 

altres textos més clandestins encara. Al 
Papitu del 1927 hi ha una visible evolució 
cap a formes i continguts més majoritaris: els 
dibuixos són més insinuants; més convencio-
nals, també. Hi destaquen les figures alegres 
i vitalistes de Ricard Opisso, que sol signar 
amb el pseudònim de Bigre. El llenguatge, en 
tot cas, continuava evitant les paraules gro-
lleres (si no és que tenien un doble sentit) i 
l’escatologia. Acompanyaven la revista algu-
nes pàgines de publicitat de productes afrodi-
síacs i contra la impotència, de tractaments 
contra les malalties venèries, d’espectacles 
de music-hall, de meublés i fins de prostitu-
tes. Això i els acudits sobre querides i dones 
de la vida associen la publicació amb tot el 
que envolta el món de la prostitució de la 
preguerra. Però no hi havia representacions 
d’actes sexuals ni nus masculins. A principis 
del 1933 s’introdueix d’una manera sistemàti-
ca el color a la revista –sèpia, generalment–, 
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