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   Dossier de premsa 
 
La Fundació ”la Caixa” estrena una exposició de producció pròpia que reuneix 

més de 300 pàgines originals d’autors d’Europa i Amèrica 

 
CaixaForum Barcelona acull una 

panoràmica completa i inèdita sobre la 
història del còmic occidental 

 
• Còmic. Somnis i història reuneix les millors vinyetes del món 

occidental i subratlla la doble condició del còmic com a eina de 
reflexió sobre el present i el futur, i com a poderós mitjà de creació 
de realitats paral·leles i universos imaginaris. 
 

• El públic gaudirà de més de 350 peces, entre les quals destaquen més 
de 300 pàgines originals dels dibuixants més cèlebres, en un muntatge 
que presenta una sorprenent escenografia. La mostra repassa tota la 
història del gènere des dels seus inicis fins avui, amb una atenció 
especial a l’evolució del còmic a Espanya.  
 

• L’exposició reuneix obres mestres de la història del còmic d’autors 
com Richard Felton Outcault, Winsor McCay, Milton Caniff, Hergé, 
Claire Bretécher, Alex Raymond, Will Eisner, Frank Miller, John Romita, 
Jack Kirby, Alan Moore, Moebius, Hugo Pratt, Quino, Francisco Ibáñez, 
Laura Pérez Vernetti, Purita Campos, Juanjo Guarnido, Goscinny i 
Uderzo, Alberto Breccia, Enki Bilal o Robert Crumb. 
 

• Han col·laborat en el projecte destacats autors espanyols per crear 
il·lustracions per a la mostra. És el cas de Paco Roca, María Medem 
i Ana Galvañ, responsable del cartell de la mostra. 
 

 
Còmic. Somnis i història. Concepte i producció: produïda i organitzada per la Fundació 
”la Caixa”. Comissariat: Bernard Mahé i l’equip de 9e Art Références, París. 
Assessorament: Vicent Sanchis i Ivan Pintor. Dates: Del 28 de setembre de 2022 al 15 
de gener de 2023. Lloc: CaixaForum Barcelona (Av.de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).  
      @FundlaCaixaCAT @CaixaForum_CAT #CaixaForumCòmic  
 
 

https://twitter.com/CaixaForum
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Barcelona, 28 de setembre de 2022. La directora general adjunta de la 
Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán; el galerista, col·leccionista i comissari de 
l’exposició, Bernard Mahé, i la directora de CaixaForum Barcelona, Mireia 
Domingo, han presentat avui Còmic. Somnis i història, exposició que abraça 
més d’un segle d’història del còmic occidental com a mitjà de comunicació de 
massa. 
 
En els últims anys, la programació de la Fundació ”la Caixa” presta una atenció 
especial a les manifestacions culturals pròpies dels segles XX i XXI. Després de 
dedicar recentment exposicions als universos de la moda, els videojocs i els 
tatuatges, ara arriba el torn del còmic. 
 
El còmic té avui un abast comunicatiu que difícilment pot aconseguir un altre 

mitjà d’expressió. Tot i així, durant dècades el 
seu valor cultural i artístic no va ser reconegut. 
De manera progressiva s’ha consolidat com 
una forma d’expressió que, emparentada amb 
d’altres com la literatura, la pintura o el 
cinema, ha conquistat milers de persones a tot 
el món i ha entrat a les sales d’exposicions i 
en l’àmbit acadèmic. 
L’exposició Còmic. Somnis i història proposa 
una panoràmica molt completa sobre el 
naixement i l’evolució dels diferents tipus 
d’historieta existents al món occidental. En 
reunir els millors còmics de la història del 
gènere a Europa i Amèrica, en redescobreix el 
potencial artístic. El títol de la mostra remet a 
la doble condició del còmic com a eina de 
reflexió sobre el present i el futur, i com a mitjà 
poderós de creació de realitats paral·leles, 
mons imaginaris, utopies i distòpies. 
 
Des de la prehistòria, l’ésser humà ha narrat 

en imatges. La forma d’expressió seqüencial es remunta a les pintures rupestres 
i reapareix una vegada i una altra a través dels jeroglífics egipcis, la pintura 
narrativa medieval o els saltiris i llibres d’hores. La historieta tal com la coneixem 
fa eclosió amb els mitjans d’impressió massius durant el segle XX i presenta 
elements formals que la defineixen, com ara la narració múltiple o un ritme 
característic. 
 

Jack Kirby. «From Beyond This Planet 
Earth!», Fantastic Four, núm. 65, portada, 
Marvel. 1967. Tinta xinesa sobre paper. 
Col·lecció particular 
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Des que el suís Rodolphe Töpffer va dibuixar una sèrie de divertides historietes 
per als seus estudiants a mitjan segle XIX i, més tard, autors com Richard Felton 
Outcault van adoptar com a norma el globus de text, el còmic ha constituït un 
mirall de la realitat capaç de reflectir els canvis de la societat i, sobretot, els 
models d’imaginació. Al mateix temps, el còmic ha estat també un incentiu 
d’aquests canvis i ha aportat anticipacions substantives, com mostra 
l’aproximació a l’obra d’autors com George Herriman, Milton Caniff, Winsor 
McCay, Alberto Breccia, Jean Giraud (Moebius) o Enki Bilal en aquesta 
exposició. 
 
Còmic, Somnis i història fascinarà tant el lector erudit —que podrà contemplar 
centenars de pàgines originals d’obres seminals— com el neòfit gràcies a 

l’apropament històric i didàctic al gènere. 
 
Participació d’autors espanyols en un muntatge escenogràfic 
 
L’exposició presenta l’obra dels grans mestres universals i també de clàssics del 
còmic del nostre país. La mostra arrenca amb un dibuix de la sèrie del 1896 The 
Yellow Kid, de Richard Felton Outcault, considerat el primer còmic modern, i 
arriba fins a l’actualitat amb el còmic en línia Joselito, de Marta Altieri, que juga 
amb totes les possibilitats que ofereix el món digital, com el concepte de scroll 
infinit. 
 

Paco Roca. Ni están todos los que son… 2022 
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Entre aquestes dues obres, els visitants podran gaudir de més de 350 peces, 
entre les quals destaquen més de 300 pàgines originals dels dibuixants més 
cèlebres dels àmbits nacional i internacional. L’exposició reuneix, com no s’havia 
fet mai fins ara, nombroses obres mestres de la història del còmic que justifiquen 
per elles mateixes la visita a l’exposició. 
 
La mostra inclou obres d’alguns dels personatges o còmics més cèlebres, com 
The Yellow Kid, de Richard Felton Outcault; Little Nemo in Slumberland, de 
Winsor McCay; Terry y los piratas, de Milton Caniff; Tintín, d’Hergé; Flash 

Gordon, d’Alex Raymond; The 
Spirit, de Will Eisner; Sin City, de 
Frank Miller; The Amazing Spider-
man, de John Romita; Watchmen, 
de Dave Gibbons i Alan Moore; 
Arzach, de Moebius; Corto Maltès, 
d’Hugo Pratt, o Mafalda, de Quino, 
els originals dels quals es podran 
veure a Espanya per primera 
vegada.  
 
La mostra es completa amb primeres 
edicions de revistes i llibres, i també 
amb reproduccions digitals. A més, 

també s’ha volgut que hi col·laboressin destacats autors espanyols, que han 
creat obres expressament per a la mostra. És el cas de Paco Roca, que ha fet 
un homenatge a la història del còmic espanyol amb un diorama en el qual 
apareixen alguns dels seus grans creadors, de María Medem o de Ana Galvañ, 
responsable del cartell de la mostra. 
 
Còmic. Somnis i història inclou un muntatge escenogràfic que fa de la visita una 
experiència immersiva. A càrrec de l’escenògraf i dramaturg Ignasi Cristià, 
reprodueix elements icònics com el llit de Little Nemo —el primer gran clàssic de 
la història del còmic—, que ens obrirà la porta a un món fantàstic, una 
reproducció a gran escala de 13, Rue del Percebe, o un decorat d’Astèrix, amb 
els seus protagonistes en 3D juntament amb una il·lustració de grans dimensions 
creada expressament per a la mostra i que presenta absolutament tots els 
personatges de la popular historieta francesa. 
 
El projecte va néixer de la rica col·lecció de Bernard Mahé, una de les més 
importants d’Europa, i s’ha completat amb préstecs de nombroses institucions i 

Jean Giraud (Moebius). Cristal Majeur. Il·lustració, 1985. 
Tinta xinesa i acrílic sobre paper. 9e Art Références, París 
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de col·leccionistes privats, com també dels mateixos autors, en el cas del còmic 
espanyol. 
 
Per acompanyar l’exposició, s’ha col·laborat amb l’editorial Flammarion en la 
publicació d’Anatomía del cómic, a càrrec de Damien MacDonald, una 
recopilació històrica que reuneix una selecció d’obres mestres del còmic 
d’Europa i Amèrica. 
 
A més, CaixaForum Barcelona organitzarà el cicle «La vida en vinyetes», que 
aproparà el còmic a altres àmbits de la cultura i la vida quotidiana, com la 
gastronomia, amb Roger Ortuño; la música pop, amb Luis Bustos; la comèdia, 
amb Nerea Pérez de Las Heras, o el cinema, amb Paco Plaza. Coordinarà el 
cicle la crítica cultural Mery Cuesta. 
 
Un passeig per la història del còmic amb vuit parades 
 
Distribuïda amb vuit àmbits, Còmic. Somnis i història mostra els inicis d’aquest 
gènere, la seva eclosió amb els mitjans d’impressió massius, el naixement i el 
mite dels superherois, l’edat d’or del còmic francobelga, l’arribada de la 
modernitat a l’entorn de l’eix Itàlia-Argentina, l’explosió del gènere fantàstic i la 
nova avantguarda sorgida en les últimes dècades. Tot això, prestant una atenció 
especial a l’evolució del còmic a Espanya. 
 
1. La mostra comença amb The 

Yellow Kid, obra de Richard 
Felton Outcault. Considerat 
l’autor del primer còmic modern, 
se li atribueix ser el primer que va 
utilitzar globus de text. A partir 
d’aquí, el primer àmbit de la 
mostra fa un repàs dels orígens 
de la narració seqüencial prestant 
una atenció especial a Winsor 
McCay, un dels pares del còmic 
modern, autor del clàssic Little 
Nemo in Slumberland. I acaba amb altres autors centrals en l’experimentació 
de les primeres dècades, com ara George Herriman i la seva tira Krazy Kat 
o George McManus, amb Bringing Up Father. 

 
2. L’edat d’or del còmic nord-americà va venir marcada pel crac del 29 i l’esclat 

de la Segona Guerra Mundial. Durant aquest període, el còmic va virar cap 

Richard Felton Outcault, The Yellow Kid 
Il·lustració, New York Journal, 20 de setembre de 1896. 

Tinta xinesa sobre paper. 9e Art Références, París 
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a la quotidianitat i van néixer algunes sèries molt populars fins al dia d’avui. 
En el segon àmbit de l’exposició en trobem molts exemples, com ara Popeye, 
d’Elzie Crisler Segar; The Shmoo, d’Alfred Caplin; Dick Tracy, de Chester 
Gould; Blondie, de Chic Young, o Gasoline Alley, de Frank King. És en 
aquesta època quan apareix Disney —amb autors com Floyd Gottfredson, 
Al Taliaferro o Carl Barks— i els còmics d’aventures, entre els quals 
destaquen, en aquest àmbit, El Príncep Valent i Tarzan, d’Harold Foster, o 
Flash Gordon, d’Alex Raymon. 
 
Arribem a un moment fonamental del classicisme nord-americà: la sèrie 
Terry y los piratas, de Milton Caniff, crònica de la Segona Guerra Mundial 
que va tenir un gran èxit i va arribar a tenir més de 200 milions de lectors. A 
més de diversos originals d’aquesta sèrie, l’exposició inclou la primera 
pàgina de la sèrie que l’autor va desenvolupar posteriorment, Steve Canyon, 
potser una de les pàgines més analitzades de la història. La segona sala es 
tanca amb l’obra del també influent historietista Will Eisner, creador del 
famós personatge The Spirit el 1941 i popularitzador del concepte de novel·la 
gràfica.  
 

3. Paral·lelament neix el gènere dels superherois, que deu el seu gran èxit a 
l’aparició d’un nou format de publicació: el comic book. Superman va ser el 
primer i el van seguir Batman, Wonder Woman, el Capità Amèrica. Els 
superherois van passar per diferents fases que van definir la seva identitat 
fins als anys vuitanta: el desdoblament, la doble identitat i la mutació. En 
aquest àmbit es podran veure pàgines originals de la primera generació de 
dibuixants de superherois, com Jack Kirby (Capità Amèrica, Thor, Els 
Quatre Fantàstics), John Romita (Spider-man), John Buscema (Los 
Vengadores), Neal Adams (Batman) o Bill Sienkiewicz (Elektra), com 
també d’autors centrals de la renovació radical dels superherois a partir dels 
vuitanta, com Alan Moore i Dave Gibbons (Watchmen), Frank Miller (X-
Men) o Mike Mignola (Hellboy).  
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4. La història del còmic a Espanya 

comença al segle XIX amb alguns 
precursors com Apel·les Mestres o 
Ramón Cilla i es popularitza amb 
revistes com TBO —de la qual surt el 
nom que encara utilitzem per referir-nos 
als còmics: tebeos— i autors com 
Ricard Opisso, Manuel Gago o 
Eduardo Vañó i el seu Roberto Alcázar 
y Pedrín. Tot i la bretxa que va suposar 
la Guerra Civil Espanyola, es van 
continuar publicant revistes franquistes 
com, Flechas y Pelayos. Durant la 
dictadura van néixer revistes 
d’aventures com El Guerrero del Antifaz 
o El Capitán Trueno (Ambrós), la gran 
comèdia humana de Bruguera amb 
Francisco Ibáñez o Manuel Vázquez, 
i les revistes infantils que llegia tota la 
població, com TBO o Pulgarcito. 
 
A partir dels anys seixanta, nous corrents i autors, com Enric Sió, Esteban 
Maroto, Antonio Hernández Palacios o Carlos Giménez, van minar la 
fèrria censura franquista i van obrir el camí tant a l’esclat de l’underground 
de Max, Miguel Gallardo, Nazario o Jordi Bernet, i al sorgiment d’autores 
com Pili Blasco o Purita Campos, com a l’alè narratiu del format de la 
novel·la gràfica, que culmina en la sèrie Blacksad, de Juan Díaz Canales i 
Juanjo Guarnido. 
 

5. Després de la Segona Guerra Mundial, van triomfar a França i Bèlgica les 
publicacions juvenils Le Journal de Spirou, d’André Franquin, i Tintin, 
d’Hergé, del qual es podran veure a l’exposició fins a cinc pàgines i dibuixos 
originals. A l’entorn d’aquests autors, trobem diversitat d’autors, historietes i 
línies argumentals, des d’Els barrufets fins a Pilote, revista que va triomfar 
des del seu primer número amb Astèrix, la mítica sèrie de René Goscinny i 
Albert Uderzo. L’exposició n’inclou diversos números originals de la dècada 
dels seixanta, i la seva presència és central en aquest àmbit, amb la 
reproducció a gran escala d’una il·lustració. 
 
Amb el Maig del 68 hi ha una revolució i es consolida un còmic adult, i també 
autors com Claire Bretécher, Jacques Tardí o Jean Giraud, present en 

Ricard Opisso Sala, Almanaque TBO 1919. 
Editorial Buigas. Desembre de 1918. Col·lecció 

Lluís Giralt. © Ricard Opisso, VEGAP, Barcelona, 
2022 
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aquest àmbit amb diverses pàgines de Blueberry, que va crear abans de 
revolucionar el món del còmic sota el pseudònim de Moebius. 
 

6. La modernitat va florir a l’entorn de l’eix Itàlia-Argentina amb autors com 
Alberto Breccia, gran renovador des del punt de vista gràfic. Entre els autors 
destacats en aquest àmbit trobem, d’una banda de l’Atlàntic, Quino —del 
qual es veuran per primera vegada a Espanya algunes tires originals gràcies 
a la cessió extraordinària de la seva família—, Horacio Altuna o Juan 
Giménez; de l’altra banda, Sergio Toppi, Guido Crepax, Vittorio Giardino, 
Andrea Pazienza o Milo Manara. I amb un peu a cada país, l’eterna 
singladura del Corto Maltès, d’Hugo Pratt, present a la mostra amb set 
dibuixos. 

 
7. A partir dels setanta apareixen relats 

fantàstics a una banda i a l’altra de 
l’Atlàntic. Alliberats de la censura i 
animats pel corrent llibertari del 68, els 
autors de còmic se submergeixen en 
una efervescència creativa i reescriuen 
el mapa de les relacions entre el còmic 
i la resta de les formes expressives. 
Aquesta sala està dedicada a figures 
com Jeffrey Catherine Jones, 
Richard Corben, Frank Frazetta, 
Jean-Claude Mézières, François 
Schuiten i, sobretot, Moebius, del 
qual s’exposa una doble pàgina 
original de la sèrie Arzach, 
considerada una de les màximes obres 
mestres de la història del còmic. 
Aquest àmbit es tanca amb Enki Bilal, 
autor fonamental d’origen iugoslau 
establert a França, que va portar a la 
màxima expressió la relectura de la 
tragèdia històrica des de la ciència-
ficció més radical. 

 
8. L’últim àmbit de l’exposició obre la porta a la gran quantitat de camins que 

s’han obert en l’univers del còmic en els darrers 50 anys. Arrenca amb l’obra 
de Will Eisner, que des del 1978 va publicar sota el concepte de novel·la 
gràfica. A partir dels vuitanta es renoven i es diversifiquen temàtiques, 

Enki Bilal (dibuix) i Pierre Christin (guió).  
«La femme piège», Nikopol, vol. 2, portada, 

Dargaud. 1986. Col·lecció particular 
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formes de publicació i formats, amb revistes i fanzins com MAD, RAW, 
Weirdo i Tits & Clits, i amb noms com Robert Crumb, Art Spiegelman, 
Charles Burns, Trina Robbins, Lynda Barry, Charles M. Schulz o Frank 
Miller. L’exposició finalitza amb les noves experimentacions que obren el 
camí del còmic assaig o el còmic expandit, poètiques performatives, etc. 
 
Alhora, es presta una atenció especial a l’escena actual de la historieta a 
Espanya i a una selecció d’autors de les últimes dècades, entre els quals 
figuren Marta Altieri, Javier Olivares, Keko, María Medem, Ana Galvañ, 
Marta Cartu, Luis Durán, Santiago Sequeiros, Ana Penyas, Marcos Prió, 
Kim, Laura Pérez Vernetti, Pablo Auladell o Paco Roca. 
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ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 
 
Els orígens de la narració seqüencial 
 
A Europa, els còmics van néixer a les publicacions periòdiques per a infants i als 
libels satírics abans de fer el salt al format d’àlbum. Mentre que a Anglaterra es 
va estendre la caricatura (hereva dels grans gravadors i dibuixants dels segles 
XVIII i XIX, com William Hogarth i Thomas Rowlandson), a l’Europa continental 
van dominar les històries moralitzadores i l’aventura. A mitjan segle XIX, el suís 
Rodolphe Töpffer va introduir la idea del viatge mític i grotesc en cerca d’algun 
objecte, fos en una missió o bé per obstinació de personatges com Monsieur 
Cryptogame. 
 
A diferència del que passava a Europa, el còmic als Estats Units va néixer a la 
gran premsa amb l’objectiu d’atreure tant l’atenció dels infants com dels adults. 
Va tractar, a més a més, de potenciar la visualitat per poder arribar a l’enorme 
comunitat d’immigrants que encara no dominaven l’anglès. Joseph Pulitzer i 
William Randolph Hearst, els dos grans magnats de la premsa, es disputaven 
els dibuixants i les sèries més populars. Mentre les pàgines dominicals acollien 
els somnis i els viatges imaginaris més fascinants amb la seva esplèndida 
policromia, les tires diàries en blanc i negre es van convertir en una crònica 
quotidiana de la societat nord-americana. 
 
L’edat d’or del còmic nord-americà: del crac del 29 a la Segona Guerra 
Mundial 
 
Winsor McCay, George Herriman, Frank King i altres artistes com Lyonel 
Feininger van obrir la porta a l’experimentació i l’avantguarda visual des de les 
pàgines dominicals però, ben aviat, les tires de premsa diàries, amb el seu blanc 
i negre i la seva atenció a la vida quotidiana, van guanyar-se els lectors. Amb el 
crac del 29 es va imposar, a més, el sistema d’estudis: agències com el King 
Features Syndicate, creada per William Randolph Hearst, o el Chicago Tribune 
Syndicate van afavorir l’aparició del còmic d’aventures, que feia possible evadir-
se de la cruesa quotidiana de la Gran Depressió. 
 
Mentre que algunes tires com Dick Tracy de Chester Gould, Thimble Theatre 
d’Elzie Segar o Li’l Abner d’Al Capp responien amb acidesa, cinisme i humor a 
la situació social, també es consolidava l’estil dels funny animals gràcies a Disney 
i es multiplicaven els gèneres d’aventura: des de les exòtiques acrobàcies del 
Tarzan de Harold Foster i la ciència ficció del Flash Gordon d’Alex Raymond fins 
a la vivor dels personatges de Milton Caniff que, amb Terry and the Pirates, va 
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gestar una veritable crònica de la Segona Guerra Mundial i el naixement d’un 
estil basat en el clarobscur. 
 
Els superherois: la màquina del mite 
 
El gènere dels superherois va assolir un gran èxit gràcies a l’aparició d’un nou 
format de publicació: el comic book. Hereu de les revistes pulp barates en les 
quals es podien llegir relats fantàstics i de gènere negre, el comic book va 
triomfar als Estats Units a la dècada del 1930, primer amb reedicions de tires 
còmiques i després amb material nou destinat sobretot a lectors adolescents. 
 
La Gran Depressió va afavorir el naixement de la figura del superheroi. 
Superman, publicat per Jerry Siegel i Joe Shuster l’any 1938, va fer sensació 
d’immediat, i ben aviat van seguir-lo altres «herois disfressats», com se’n deia 
aleshores. Cadascun va construir la seva pròpia mitologia: Superman, origen 
extraterrestre; Batman, el ric hereu justicier; Wonder Woman, la semideessa; el 
Capità Amèrica, resultat d’experiments científics. 
 
Els comic books van ser el gresol on es va reescriure la mitologia occidental i el 
superheroi va convertir-se en l’alter ego dels somnis quotidians de la població, a 
través de les diferents fases que van definir la seva identitat fins als anys vuitanta: 
el desdoblament, la doble identitat i la mutació. 
 
Els còmics a Espanya: la comèdia humana i els signes de la tragèdia 
 
Els còmics a Espanya van tenir una importància cabdal des de mitjan segle XIX, 
tant a les publicacions per a infants com a les revistes satíriques. Autors com 
Apel·les Mestres, Ramón Cilla o Mecachis, i publicacions com La Campana de 
Gràcia, Mundo cómico o L’Esquella de la Torratxa van obrir el camí a una 
explosió de revistes i d’autors al segle XX. 
 
Opisso, Xaudaró, En Patufet, Gente Menuda, Dominguín, Pulgarcito i TBO van 
establir els fonaments d’un dibuix caricaturesc amb voluntat universal, i d’aquí al 
nom que encara avui donem als còmics: tebeos. Malgrat el tall profund que va 
suposar la Guerra Civil, els còmics van continuar proliferant amb publicacions 
promogudes pels colpistes i editades per la Delegación Nacional del Frente de 
Juventudes, com Flechas y Pelayos (1938-1949) i més tard Clarín (1949-1956).  
 
Durant la dictadura van arribar a un públic massiu quaderns d’aventures com 
Roberto Alcázar y Pedrín, El Guerrero del Antifaz, El Capitán Trueno o El Jabato, 
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la gran comèdia humana de Bruguera i les revistes infantils que llegia tota la 
població, com TBO, Pulgarcito, Chicos i Jaimito. 
 
A partir dels anys setanta, nous corrents i autors amb la voluntat d’arribar a un 
públic adult van defugir la fèrria censura franquista i van preparar el terreny per 
a l’esclat de l’underground i de les revistes dels anys vuitanta com per al nou alè 
narratiu del format més extens de la novel·la gràfica. 
 
L’edat d’or del còmic francobelga 
 
 
En acabar la Segona Guerra Mundial van triomfar a França i Bèlgica les 
publicacions juvenils, entre les quals la revista Tintin i Le Journal de Spirou. Cada 
una d’aquestes dues revistes competidores va reivindicar la seva pròpia línia 
editorial, fins al punt que es van crear dues escoles molt diferenciades: l’escola 
de Brussel·les, caracteritzada per la línia clara d’Hergé, i l’escola de Marcinelle, 
representada per André Franquin.  
 
El 1959 va néixer una altra revista important, Pilote, que des del primer número 
va tenir un gran èxit amb Astèrix, la mítica sèrie de René Goscinny i Albert 
Uderzo. Pilote va portar el còmic al gran públic i va donar a conèixer una nova 
generació de dibuixants: Jacques Tardi, Jean-Claude Forest, Jijé i Didier Comès, 
entre altres. 
 
Després del 1968 va gestar-se una altra gran revolució amb la consolidació d’un 
còmic adult, que aspirava a ampliar horitzons amb nous temes i noves 
estètiques: L’Écho des Savanes, Métal Hurlant, Fluide Glacial i més endavant (À 
SUIVRE) s’inscriuen en aquest moviment, amb projectes editorials radicals i 
innovadors. 
 
Entre Itàlia i Argentina. El naixement de la modernitat en el còmic 
 
En l’àmbit del còmic, la modernitat va florir entorn de l’eix Itàlia-Argentina abans 
d’esclatar a Europa a través de França. Al voltant de la figura de l’escriptor Héctor 
Germán Oesterheld, de la seva editorial Frontera i de les revistes Frontera i Hora 
Cero va sorgir un camp d’experimentació en què van participar autors argentins 
i també historietistes acabats d’arribar d’Itàlia, com Hugo Pratt. A través de 
sagues que avui són icones de la historia del còmic argentí, com El Eternauta, 
d’Oesterheld i Solano López (i en una segona versió amb dibuixos d’Alberto 
Breccia), i d’obres com Sargento Kirk, d’Oesterheld i Breccia, van cristal·litzar 
possibilitats que han condicionat el destí del còmic contemporani. 
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Alberto Breccia, tot i que va començar treballant a partir del clarobscur de Milton 
Caniff, després va modular totes les possibilitats expressives imaginables de la 
pàgina com a fonament de por, angoixa i terror. I no solament els seus fills 
Enrique i Patricia Breccia van seguir els seus ensenyaments, sinó que la seva 
empremta es por percebre en l’obra d’autors com José Muñoz o Frank Miller.  
A un costat de l’Atlàntic, Oesterheld, Breccia, Quino, Horacio Altuna o Juan 
Giménez; a l’altre, Sergio Toppi, Guido Crepax, Vittorio Giardino o Andrea 
Pazienza; al mig, l’eterna singladura de Corto Maltès, d’Hugo Pratt. 
 
L’explosió fantàstica als Estats Units i Europa 
 
La Comics Code Authority (Autoritat del Codi dels Còmics), creada als Estats 
Units l’any 1954, i la llei aprovada a França el 16 de juliol de 1949 sobre les 
publicacions destinades a joves van limitar tant la dissensió política com la 
presència de continguts sexuals o violents en el còmic. Contra aquelles 
imposicions, a la dècada del 1970 van alçar-se als Estats Units els comix, o 
còmics underground, uns fanzins sovint autoeditats que es venien en espais de 
la contracultura, mentre que a França van sorgir revistes de l’estil de L’Écho des 
Savanes, Métal Hurlant, Fluide Glacial y (À SUIVRE). 
 
Alliberats de la censura i encoratjats pel corrent llibertari del 68, els autors de 
còmic van submergir-se en una efervescència creativa i van reescriure el mapa 
de les relacions entre el còmic i la resta de les formes expressives i els mitjans 
de comunicació social. La llibertat i el sincretisme van ser els principals pilars per 
a aquells creadors d’universos, que van inspirar diverses generacions més enllà 
de les fronteres del seu mitjà i país. 
Aquesta sala està dedicada a figures com Jeffrey Catherine Jones, Richard 
Corben, Moebius i Alejandro Jodorowsky, Frank Frazetta, Jean-Claude Mézières 
i Pierre Christin, François Schuiten i Benoît Peeters. 
 
Davant del mirall: del diari íntim a la novel·la gràfica 
 
Igual com l’escriptura i a diferència del cinema, el còmic és un mitjà immediat 
que no requereix cap infraestructura de producció. Amb la revista MAD, de 
Harvey Kurtzman, primer; amb fanzins com ZAP Comix, Weirdo i Tits & Clits 
Comix, després, i amb Robert Crumb, Trina Robbins, Lynda Barry o Melinda 
Gebbie va aparèixer una manera nova de narrar amb total llibertat per parlar de 
qualsevol tema, començant pel jo. Diaris, fragments de vida, confessions íntimes 
i temes abans inconcebibles —la sexualitat, la identitat de gènere, el consum de 
drogues, les malalties mentals— van aparèixer a les vinyetes al mateix temps 
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que sorgien nous formats de publicació com la novel·la gràfica, que permetia, 
per la seva extensió, una concepció total de l’obra no supeditada a la lògica 
serial. 
 
A partir dels vuitanta, revistes punteres com RAW, als Estats Units, van aglutinar 
la nova avantguarda formada per autors com Art Spiegelman o Charles Burns, 
abans que molts altres col·lectius, com L’Association, a França, donessin lloc a 
un nou còmic a finals del segle XX. Així com les experiències de Chris Ware, 
Scott McCloud o Marc-Antoine Mathieu han obert el camí a un còmic assaig, una 
nova generació d’autores com María Medem, Ana Galvañ, Laura Pérez, Marta 
Cartu o Marta Altieri explora totes les possibilitats tant del paper i els nous 
recursos com de l’scroll infinit. 
 
 
 
ACTIVITATS A L’ENTORN DE L’EXPOSICIÓ 
 
 
Cicle de literatura 
LA VIDA EN VINYETES 
Del 20 d’octubre al 27 de novembre de 2022 
 
El còmic com a llenguatge modern és entre nosaltres fa més d’un segle i constitueix una 
de les artèries fonamentals de la «cultura popular». La historieta neix com una forma 
d’entreteniment entre els segles XIX i XX, i arriba fins als nostres dies enriquida. 
Actualment, el còmic s’ha transformat en autobiografia, en assaig, en sàtira política o en 
retrat d’època, i ha demostrat que té una gran capacitat de vehicular missatges de 
reivindicació social o de gènere. 
 
«La vida en vinyetes» és un cicle que pren el títol d’una obra fonamental d’un dels autors 
més rellevants de la història del còmic, Will Eisner. Amb la finalitat d’apropar el còmic a 
altres àmbits de la cultura i la vida quotidiana, ens proposem de treure el còmic del paper 
i del seu reducte de lectors per llançar-lo a l’alegria de la trobada i a l’experiència de la 
vida. 
 
El cicle està coordinat per Mery Cuesta, crítica cultural, comissària d’exposicions, 
docent i activista del còmic. Com a crítica, desplega la seva trajectòria en els diaris La 
Vanguardia i El Mundo, i a Radio Nacional de España (Radio3 i RNE1). Ha comissariat 
una trentena d’exposicions. És directora del màster d’Il·lustració i Còmic d’ELISAVA - 
Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona, i professora d’Art Contemporani a la 
Facultat de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. 
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CÒMIC + 
Innovem el concepte de club de lectura amb la finalitat d’encreuar el còmic amb 
altres àrees de coneixement, altres llenguatges i altres disciplines. Aquestes 
combinacions permeten «llegir» novel·les gràfiques des d’una nova perspectiva. 
 
Gastronomia 
Dijous 20 d’octubre, a les 19 h 
En aquesta primera sessió, el gastrònom i publicista Roger Ortuño comenta 
Oishinbo. A la carte, de Tetsu Kariya i Akira Hanasaki (Norma Editorial). A més, 
celebrem l’obertura d’aquest cicle d’activitats amb un tast de sake. 
 
Autoficció 
Dijous 27 d’octubre de 2022, a les 19 h 
En aquesta tercera sessió, la còmica Nerea Pérez de las Heras abordarà l’obra de 
la historietista nord-americana Alison Bechdel. 
 
Literatura 
Dijous 3 de novembre, a les 19 h 
Encreuem el còmic amb altres àrees de coneixement, amb altres llenguatges i 
disciplines. Aquestes combinacions permeten "llegir" novel·les gràfiques des d'una 
perspectiva nova. 
En aquesta sessió, el novel·lista Carlos Zanón comentarà la reeixida saga 
Blacksad, de Juan Díaz Canales i Juanjo Guarnido (Norma Ed.). 
 
Seguir dibuixant després de Charlie Hebdo 
Dijous 10 de novembre, a les 19 h 
Una conversa entre Coco i Javier Pérez Andújar 
Una conversació entre Javier Pérez Andújar i Corinne Rey, supervivent de 
l'atemptat islamista contra Charlie Hebdo, sobre qüestions com ara la resistència, 
la reparació i l'humor. 
 
Cinema 
Jueves 24 de novembre, a les 19 h 
En l’última sessió, amb el director de cinema Paco Plaza, es comentarà From Hell, 
d’Alan Moore i Eddie Campbell (Planeta DeAgostini). 

 
• TALLERS 

 
SUPERHEROIS I MALVATS 
Taller a càrrec d’Artur Laperla 
Dissabtes 5, 12 i 19 de novembre, a les 16 h / Diumenge 6 i 13 de novembre a les 
10.30 h 
El guionista i dibuixant de còmics, autor de les sèries infantils Superpatata, El Fèlix 
i la Calcita i 4 cobais mutants, desenvoluparà un taller pràctic prenent com a base 
algunes pàgines de còmic originals seleccionades de l’exposició Còmic. Somnis i 
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històries. A partir de materials molt diversos, construirem dues criatures, el 
superheroi i el malvat, que seran els protagonistes del nostre propi còmic. 
Recomanat a partir de 5 anys. Durada: 75 min. 
 
MEMS I CÒMICS 
Taller a càrrec de Francesc Ruiz 
Divendres 18 de novembre, a les 17.30 h 
 
Aquest taller vol indagar les connexions que hi ha entre dibuix, còmic i mems a partir 
d'un seguit de continguts i exercicis que aprofundiran tant en la seva història com 
en els seus desenvolupaments contemporanis. Durant el taller posarem en pràctica 
algunes de les estratègies memètiques desenvolupades pels pioners de l'art correu, 
els situacionistes o els creadors dels rage comics, fins a arribar als wojacks i les 
seves últimes declinacions. 

 
NARRATIVA MANGA 
Taller a càrrec de Studio Kôsen 
Divendres 25 de novembre, a les 17.30 h 
En aquest taller s’explicaran els conceptes bàsics de la narrativa manga, els seus 
recursos característics i la seva concepció del sentit de lectura i de la composició 
de pàgina. A més, inclou un exercici pràctic en què cada alumne posarà en pràctica 
el que ha après representant un guió de dues pàgines en forma de nemu o esbós. 
Recomanat a partir de 13 anys. Durada: 2 h. 
 
CHIBIS I EXPRESSIONS MANGA 
Taller a càrrec de Studio Kôsen 
Dissabte 26 de novembre, a les 16 h, i diumenge 27 de novembre, a les 11.30 h 
L’estil chibi es caracteritza per les proporcions compactes i la senzillesa, i és molt 
utilitzat per il·lustrar situacions còmiques, tendres o «mones». En aquest taller de 
dibuix aprendrem les bases d’aquest estil subratllant les expressions facials. També 
farem un repàs dels recursos còmics més habituals del manga i acabarem creant 
el nostre propi personatge chibi. Recomanat a partir de 8 anys. Durada: 2 h. 

 
 
• PETITS CINÈFILS – DEL CÒMIC AL CINEMA 

 
LAS AVENTURAS DE TINTÍN: EL SECRETO DEL UNICORNIO +7 anys 
Steven Spielberg, 2011, EUA. Doblada al castellà 
Dissabtes 3, 10 i 17 de setembre, a les 11.30 h   
 
SPIDER-MAN: UN NUEVO UNIVERSO +10 anys 
B. Persichetti, P. Ramsey i Rodney Rothman, 2018, EUA. Doblada al català 
Dissabtes 24 de setembre, 1 i 8 d’octubre, a les 11.30 h 
 
LAS DOCE PRUEBAS DE ASTÉRIX +7 anys 
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R. Goscinny i A. Uderzo, 1976, França. Doblada al castellà 
Dissabtes 15, 22 i 29 d’octubre, a les 11.30 h 
 
PERRO APESTOSO (CHIEN POURRI) EN PARÍS +4 anys 
D. Durand, S. Aubier i V. Patar, 2020, França. Doblada al castellà 
Dissabtes 12 i 19 de novembre, a les 11.30 h 

 
• VISTES COMENTADES 

 
VISITA COMENTADA 
Els dissabtes, a les 11 h, en català 
Els diumenges, a les 11 h, en castellà 
 
VISITA INTERGENERACIONAL +10 anys 
Els dijous, a les 18.30 h 
 

• MEDIACIÓ 
De dilluns a divendres, de 17.30 a 19.30, i dissabtes, diumenges i festius, d'11 a 14 
h i de 16.30 a 19.30 h 
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CÒMIC. SOMNIS I HISTÒRIA 
 
 
 

CaixaForum Barcelona 
Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 

08038 Barcelona 
Tel. +34 93 476 86 00 

icaixaforumbcn@magmacultura.com 
 

Horari 

De dilluns a diumenge i festius, de 10 a 20 h 

Reserves i informació 

Per a reserves i més informació: 93 476 86 00 
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