Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

INSCRIPCIONS
Del 10 d’abril al 10 de maig de 2019
Activitat gratuïta
Places limitades
Cal fer la reserva de plaça per correu electrònic a
shb@bcn.cat, tot aportant el nom, adreça, telèfon
de contacte i adreça electrònica.
Les dades personals consignades al vostre correu electrònic seran tractades
per l’Ajuntament de Barcelona amb les següents finalitats:
1.- Dins el fitxer “031-Contactes i Mailing de l’Institut de Cultura”:
amb la finalitat d’informar-vos de totes les activitats culturals de la ciutat
de Barcelona que organitza l’Institut de Cultura de Barcelona (tractament
0210) de tots els seus centres. Podeu consultar la relació dels centres aquí:
www.bcn.cat/cultura/legal/cat.html
Legitimació: La base legal pels citats tractaments és el vostre consentiment
atorgat amb la signatura de la present butlleta.
Comunicacions a tercers: Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran
cedides a tercers.
Drets: Entre altres, teniu els drets a accedir a les vostres dades, rectificar-les
i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest
tractament i els vostres drets a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.
Les vostres dades restaran en actiu fins que en sol·liciteu la baixa.
En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació
34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar el camp adreça
electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per
realitzar comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

barcelona.cat/arxiuhistoric
facebook.com/bcnarxiumunicipal
twitter.com/bcncultura
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16 de maig de 2019

16.05.19
El 2019 s’acompleixen 70 anys de la primera publicació de Las Hermanas Gilda a la revista Pulgarcito de
l’editorial Bruguera. Una magnífica excusa per parlar
de la figura de les dones en la cultura popular d’aquell
moment històric.
Las Hermanas Gilda van ser creades pel dibuixant
madrileny, establert a Barcelona, Manuel Vázquez la
signatura del qual, “By Vazquez”, quasi es va fer tan
popular com els seus personatges (La Familia Cebolleta, Angelito, Anacleto agente secreto...). Resulta bastant
evident que el nom de les dues germanes, Leovigilda
i Hermenegilda, venia a ser una seqüela sarcàstica de
la protagonista de Gilda, Rita Hayworth. La pel·lícula
havia estat estrenada a l’Estat espanyol feia dos anys
amb un espectacular escàndol per a la moral nacional
catòlica de l’època.
Aquesta Jornada és una oportunitat per parlar dels
estereotips de les dones als “tebeos”, però també de
la vida professional de les autores sovint eclipsada
pel protagonisme masculí, i de la societat en general
d’aquell temps que situem des de finals de la Guerra Civil fins al començament del desenrotllisme,
a principis dels seixanta.

TARDA

MATÍ
09.00 h

Inauguració de la Jornada

09.15 h

La dona espanyola entre 1939 i 1960:
context social, treball, cultura…
Marina Subirats, sociòloga especialitzada
en gènere i educació

10.00 h

Las Hermanas Gilda, de Manuel Vázquez:
els seus personatges en el món editorial
de l’època i aproximació a l’obra de
l’autor
Antoni Guiral, divulgador de “tebeos”

10.45 h

Debat

11.15 h

Pausa

12.00 h

Florita i el còmic romàntic per a noies:
anàlisi estètica i continguts
Elena Masarah, investigadora de la
historieta

12.45 h

Les dones dibuixades als tebeos d’humor
costumista: TBO, Pulgarcito, DDT...
Pepe Gálvez, guionista i crític d’historietes

13.00 h

Debat

16.00 h

Autores a la postguerra: experiència
professional i personal d’algunes
de les dones que dibuixaven tebeos
Taula rodona amb Consol Escarrà,
Gemma Sales i María Dembilio.
Modera: Marika Vila, analista del
llenguatge i el gènere en el còmic

17.30 h

Debat

18.00 h

Autores contemporànies: els temps
estan canviant?
Taula rodona Raquel Gu, Maribel
Carod, Rocío Vidal i Meritxell Bosch.
Modera: Marika Vila

19.30 h

Debat

