Amb la col·laboració de:

INFORMACIÓ
I RESERVES
Tel.: 93 256 22 55
shb@bcn.cat
INSCRIPCIÓ GRATUÏTA
Termini:
fins al 10 d’abril de 2015.
Cal fer la reserva
de plaça per telèfon
o per correu electrònic,
tot aportant el nom,
adreça, telèfon de contacte
i adreça electrònica.

DL: B.3003-2015

ARXIU HISTÒRIC
DE LA CIUTAT
DE BARCELONA

Portada i contraportada de l’àlbum recopilatori de les millors historietes
de la primera època de Butifarra! Autor: Pepe Robles. 1976

LLOC DE CELEBRACIÓ
Arxiu Històric
de la Ciutat
de Barcelona
Sala d’Actes
Agustí Duran i Sanpere
Carrer de Santa Llúcia, 1
08002 Barcelona

JORNADA

Butifarra!
Més que un tebeo
dels barris
(1975-1987)
Coordinadors: Lluís Recasens, L’Avi i Pepe Gálvez

D’acord amb la llei 15/1999
de protecció de dades de
caràcter personal, les vostres
dades personals formen part
d’un fitxer automatitzat.
Aquest fitxer compleix amb
les mesures i nivells de
seguretat exigits per la llei.

14 d’abril
de 2015

COORDINACIÓ
CIENTÍFICA
Lluís Recasens, L’Avi,
i Pepe Gálvez
COORDINACIÓ
TÈCNICA
Gerard Preminger

bcn.cat/
arxiu/historic

facebook.com/bcnarxiumunicipal
twitter.com/bcncultura

En el 40è aniversari de l’aparició de la revista gràfica
Butifarra, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona,
amb la col·laboració de l’Associació Tantatinta, vol
dedicar una Jornada a la reflexió sobre la historieta
crítica en el context social i polític de la Transició.
La revista va sorgir de la mà d’un jove equip de
professionals del còmic, dibuixants, guionistes i
periodistes convençuts que el llenguatge de la historieta anava molt més enllà de la simple distracció, i
que era portador d’enormes possibilitats pedagògiques i d’informació al servei d’un nou model de
ciutat i de societat més just i democràtic.
L’Equip Butifarra i la seva revista van establir una
especial aliança amb les associacions de veïns i
veïnes i altres entitats dels barris de Barcelona i de
la seva àrea metropolitana. La revista i l’equip que
li donava nom es van convertir en receptors i transmissors de les notícies i les reivindicacions veïnals.
A més a més, durant totes les èpoques de la publicació van aparèixer edicions monogràfiques dedicades a temes ciutadans de l’actualitat de cada
moment: l’Esquerra de l’Eixample, la campanya
per la gratuïtat del Quart Cinturó, la rehabilitació
dels quarts de casa de la Barceloneta, o la recuperació de l’espai públic de places i carrers, reflectida
en multitud de cartells i auques populars.
En aquest context i per aprofundir en el seu estudi
i coneixement, l’AHCB, que és actualment dipositari de bona part dels dibuixos originals publicats en
el seu moment a la revista Butifarra, i que han
passat a formar part dels fons i col·leccions de
dibuixos vinculats a l’humor gràfic de diferents
èpoques, ha volgut organitzar la Jornada Butifarra.
Més que un tebeo dels barris (1975-1987).

14.04.15

14.04.15
MATÍ

TARDA

09.00 h

Inauguració de la Jornada

16.30 h

09.30 h

El naixement de la historieta adulta
Antoni Guiral, investigador de la
historieta

Influències estilístiques gràfiques
a Butifarra!
Josep Rom, Universitat Ramon Llull

17.00 h

Taula Rodona
40 anys de Butifarra!
Antonio Martín, Miguel Gallardo,
Carlos Azagra, Mari Carmen Vila
i Lluís Recasens, L’Avi
Modera Alfons López

18.30 h

Cloenda

10.00 h

L’humor gràfic a la transició a Barcelona:
El Papus, Por favor, Mata ratos...
Pepe Gálvez, crític de la historieta

10-30 h

El context social i polític de 1975
i el naixement de Butifarra!
Carles Prieto, president de la Federació
d’Associacions de Veïns de Barcelona-FAVB
al 1976

11.00 h

Debat

11.30 h

Pausa

12.00 h

Història de Butifarra!: gènesi i evolució
Alfons López, fundador de Butifarra!

12.45 h

Butifarra!: una agència popular
d’historietes
Andrés Naya, dirigent de la FAVB

13.15 h

Alternatives autogestionàries
a la historieta: Tio vivo, Butifarra!,
El rollo enmascarado, Trocha-troya,
Rambla, Nosotros somos los muertos,
Orgullo y satisfacción
L’Avi i Albert Monteys, autors d’historieta

13.45 h

Debat

