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» L’Ajuntament de Barcelona publica Gràfica anarquista. Utòpica tinta (1931-1939), 
d’Andrés Antebi Arnó, Pablo González Morandi, Teresa Ferré Panisello i Roger Adam 
Bernad, membres de l’Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ). 

» Aquest títol està centrat en la il·lustració llibertària, segon volum del projecte de 
recerca Gràfica anarquista coordinat per l’Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ) que 
complementa l’anterior publicació Fotografia i Revolució Social (1936-1939).  

» La publicació té per objectiu mostrar la riquesa gràfica anarquista a través de l’obra 
d’un grup de dibuixants que van viure el seu període d’esplendor creatiu entre el 1931 
i el 1939. 

» Artistes com Acín, Shum, Helios Gómez, Monleón, Grapa, Cochet, Boy, Gumsay, 
Carmona, Sim, Toni Vidal, Les, Lamolla, Lobo, Esbelt, Niu, KDNA o Badia Vilató van fer 
de l’art obrer una eina de reivindicació per un món millor, una crítica a la jove República 
i una arma de lluita contra el feixisme durant la guerra. La dictadura va ser l’encarregada 
de silenciar la seva tasca i la democràcia els va mantenir en l’oblit. 
 
» Divendres 12 de novembre, a les 18.00h, tindrà lloc la presentació de l’obra a El Born 
CCM (plaça Comercial, 12. Barcelona) 
 
 



RAMÓN ACÍN AQUILUÉ; ALFONS VILA I FRANQUESA; HELIOS GÓMEZ RODRÍGUEZ; 

MANUEL MONLEÓN BURGOS; GUSTAU VILA I BERGUEDÀ; GUSTAVO COCHET; RAMÓN 

ESTANY SERRA; GUMERSINDO SAINZ MORALES; LUIS GARCÍA GALLO; FRANCISCO 

CARMONA MARTÍN; JOSÉ LUÍS REY VILA; ANTONI VIDAL TORRUELLA; ANGEL 

LESCARBOURA SANTOS; ANTONIO GARCÍA LAMOLLA; BALTASAR LOBO CASUERO; 

TOMÁS VERA MORALES; MELCIOR NIUBÓ SANTDIUMENGE; JOAQUIM CADENA PORTAL; 

EDUARD BADIA VILATÓ 

 
El moviment anarquista es defineix com una doctrina política que té per objectiu la 
desaparició de l’Estat així com de les seves institucions pel bé de la llibertat de l’individu 
per sobre de qualsevol altra autoritat. L’anarquisme basa els seus principis en 
l’erradicació de l’agressió institucionalitzada, en la defensa de la classe obrera i la lluita 
per la recerca d’un món millor i més just. Aquesta lluita, combativa i compromesa, 
proveeix d’eines per a l’emancipació social. Les seves principals línies de treball són la 
col·lectivització de la propietat, l’abolició de tota forma de poder polític així com acabar 
amb l’opressió d’una minoria privilegiada sobre la majoria de la població. Des del seu 
sorgiment ha estat estigmatitzat i vinculat a la violència per part del poder.  

Aquest volum dona continuïtat al projecte que desenvolupa l’Observatori de la Vida 
Quotidiana (OVQ), el llegat gràfic de l’anarquisme a Barcelona durant el primer terç del 
segle xx, amb la col·laboració de la Fundación Anselmo Lorenzo, de la CNT, que 
treballa per la salvaguarda de la memòria obrera i llibertària.  

Una part de la tasca de recerca i documentació duta a terme per l’OVQ en aquest 
projecte ha estat apadrinada per La Virreina Centre de la Imatge, amb la voluntat de 
mostrar la riquesa de la producció visual i iconogràfica de l’anarquisme del segle xx. 

El primer volum del projecte, que també va publicar l’Ajuntament de Barcelona, Gràfica 
Anarquista Fotografia i Revolució Social 1936-1939, naixia fruit dels fons fotogràfics de 
l’Oficina de Información y Propaganda de la CNT-FAI, dipositats a Amsterdam, i també 
dels fons conservats per l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB). L’AFB va acollir 
l’exposició amb el mateix títol entre el 27 de novembre de 2019 i el 18 d’octubre de 
2020. L’obra inclou fotografies realitzades per Antoni Campañà, la nissaga Pérez de 
Rozas, Margaret Michaelis, Kati Horna i militants anònims, entre d'altres. 
Ara, el projecte continua amb aquest segon volum, Gràfica Anarquista. Utòpica Tinta 
1931-1939, que dedica les seves planes a dibuixants i il·lustradors que van realitzar la 
seva lluita a través dels llapis i pinzells. Pel camí van lluitar contra el feixisme i el 
capitalisme, van criticar la República i van posar el seu art al servei de la guerra. 
Silenciats i reprimits per la dictadura, oblidats en democràcia, renaixen ara de la tinta i 
el paper per reflexionar sobre el present i mirar al futur. Es recullen il·lustracions i 
dibuixos d’Acín, Shum, Helios Gómez, Monleón, Grapa, Cochet, Boy, Gumsay, 
Carmona, Sim, Toni Vidal, Les, Lamolla, Lobo, Esbelt, Niu, KDNA i Badia Vilató.  
 



El contingut d’aquest segon volum està dividit en diferents capítols que aborden temes 
concrets escrits per especialistes, a més de biografies dels principals dibuixants 
llibertaris. L’obra s’inicia amb un text panoràmic titulat Les altres armes, el llapis, que 
signen Andrés Antebi i Pablo González de l’OVQ. Paco Madrid i Ignacio Soriano 
mostren la part més tècnica de la difusió de l’obra gràfica al seu text El paper de les 
impremtes. El dibuixant Jaume Capdevila (Kap) signa Caricaturisme, on fa un repàs a la 
tradició catalana de la caricatura política de premsa incidint en els anys republicans. 
Més enllà dels mitjans de comunicació impresos, la indústria editorial fou un element 
decisiu en la circulació de l’obra dels dibuixants llibertaris, especialment Les Cobertes, 
títol del capítol d’Albert Domènech, Teresa Ferré i Carles Hernando. El sindicalisme, un 
dels eixos fonamentals de l’anarquisme, es tracta al capítol El Sindicat de dibuixants de 
la CNT, a càrrec de Santi Barjau.  
 

LES ALTRES ARMES, EL LLAPIS 

(Andrés Antebi, Pablo González, OVQ) 

Des de finals del segle XIX i fins que va acabar la Guerra Civil, el 1939, el llapis del 
dibuixant va ser una eina cada cop més utilitzada pels anarquistes en el seu estira-i-
arronsa amb l’Estat i el Capital. En diaris, revistes, cartells, murals, fullets, fulls volants o 
àlbums, el treball dels il·lustradors ajudava més que qualsevol altra cosa a difondre i 
enfortir la idea revolucionària. 

La publicació que culminà l’evolució i desenvolupament de la gràfica llibertària fou la 
revista Umbral, que sortí al carrer el 1937. Un setmanari gràfic d’actualitat de primer 
nivell, ple d’il·lustracions, fotografies i experiments en disseny i tipografia.  

El paper de la premsa i la propaganda era determinant i tenia un pes social molt 
important des dels inicis de l’articulació del Moviment Llibertari, i, en conseqüència, va 
significar patir la persecució, greus condemnes i la presó per a la majoria dels seus 
dibuixants. 

El fil de la repressió és fonamental en aquest capítol. El primer cas rellevant és el del 
precursor Fermín Sagristà, que l’any 1910 va ser condemnat a dotze anys de presó a La 
Model per haver pintat tres litografies que reivindicaven la figura de Francesc Ferrer i 
Guàrdia. Setze mesos després de complir condemna va sortir en llibertat gràcies a la 
pressió social internacional. Sagristà es va convertir en figura essencial de la premsa 
anarquista.  

A inicis dels anys vint destaca el cas d’Alfons Vila Franquesa (Shum), per a qui la 
militància anarquista va significar diversos empresonaments. Va ser condemnat a mort 
a l’octubre de 1922. La sentència va despertar una campanya de solidaritat demanant 
l'abolició de la pena capital, en la qual van participar grans personalitats de diferents 
tendències polítiques i sectors socials. Finalment es va aconseguir la commutació de la 
pena per cadena perpètua, i fou amnistiat el 1931. 



Ara bé, la màxima repressió va recaure en Ramón Acín, un dels llapis anarquistes més 
importants de les primeres dècades del segle xx, que fou executat pocs dies després 
de la presa feixista d’Osca, l’any 1936. Durant la seva breu i frenètica vida va cultivar 
una mena d’anarcosindicalisme hipercreatiu i alhora va destacar com a dirigent de la 
CNT a l’Alt Aragó i com a pintor, dibuixant, escultor i il·lustrador, en una obra que va 
transcendir molt l’òrbita estrictament llibertària. També va ser articulista, la seva ploma 
era incisiva, i això el va dur a la presó més d’una vegada. 

Les expectatives anarquistes davant el nou règim republicà aviat es transformaren en 
una crítica ferotge al govern per la persecució policial i militar excessiva contra 
l’obrerisme revolucionari. En aquell context van començar a aparèixer noves 
publicacions, cada vegada més abocades al vessant gràfic, com ara Orto, Tiempos 
Nuevos o Liberación, i unes altres ja de consolidades, com Tierra y Libertad i Estudios, 
van modernitzar les seves maquetes i les seves portades. Noves firmes, cada vegada 
més reclamades, com les de Manuel Monleón, Tomás Vera, Esbelt, Toni Vidal, Antonio 
Romero o Ángel Lescarboura, Les, en bona mesura, van ser responsables d’aquella 
significativa renovació gràfica que bevia de l’avantguardisme i el constructivisme. 

L’any 1936, la Revolució Social triomfant va dur els militants dibuixants anarquistes, 
acostumats a remar sempre a contracorrent, a un territori insospitat. D’un dia per l’altre, 
en plena guerra, les organitzacions en què s’inscrivien ocupaven posicions de poder i 
tenien possibilitats materials fins aleshores inimaginables. S’havien jugat la vida fusell 
en mà darrere les barricades i tot seguit van ser convocats a donar-ho tot amb els seus 
llapis, plomes i pinzells. Les seves obres van apuntalar l’expansió espectacular de la 
premsa llibertària i van constituir una de les eines propagandístiques més importants. 
Ja fos a través de l’Oficina d’Informació i Propaganda de la CNT-FAI o a través d’altres 
instàncies, van produir una ingent quantitat de material en forma de cartells, postals, 
àlbums o llibres il·lustrats, referits al front de guerra, la vida a la rereguarda i les 
conquestes revolucionàries. 

Amb la derrota de 1939 arribà la desbandada.  Gairebé tots els dibuixants que van 
poder van marxar del país; d'altres van tenir menys sort. Manuel Monleón, per exemple, 
va ser detingut pels feixistes italians quan estava a punt d’embarcar al port d’Alacant 
per marxar cap a l’estranger. Va ser condemnat a mort, empresonat durant més de tres 
anys en diferents camps de concentració franquista i, posteriorment, indultat. 

Les condicions de vida dels refugiats als camps de concentració de França no eren gaire 
millors. Shum, Grapa, Niu, Gómez, Les, Lamolla, Gallo o Badia Vilató, entre altres, van 
passar a Argelès-sur-Mer, Bram, Barcarés, Saint Cyprien, Ribesaltes, Montolieu o Vernet 
d’Ariège.  

Els que van poder, quan van poder, van travessar l’oceà i es van establir al continent 
americà, com Carmona, Shum i Les. Uns altres es van quedar a França, més o menys 
vinculats al Moviment Llibertari. Badia Vilató, Gallo (rebatejat Coq) o García Lamolla van 
ser tres dels que van mantenir una col·laboració més estreta amb la Resistència.  



Finalment, alguns dibuixants van decidir tornar a Espanya poc després, malgrat signar 
l’obligatòria adhesió al Movimiento, van haver d’afrontar denúncies i judicis que els van 
marcar per a tota la vida. 

 

EL PAPER DE LES IMPREMTES 
(Paco Madrid, Ignacio Soriano) 

 
Si els dibuixants han deixat testimoni, a través dels dibuixos i il·lustracions, de les idees 
i les experiències, i la seva tasca ha estat essencial per al moviment anarquista, res hauria 
estat possible sense el paper de les impremtes, vincle entre la creació i la transmissió. 

La primera que cal tenir en compte a Barcelona és La Academia, del republicà Evaristo 
Ullastres, fundada el 1877 i situada a la ronda de la Universitat . Allà es va imprimir el 
primer periòdic polític, La Tramontana, el setmanari Acracia, així com gran part de la 
propaganda del moviment en el període de la Primera Internacional.  

Es podia donar el cas que determinats impressors es neguessin a imprimir, tant 
propaganda com diaris anarquistes, per això alguns grups van haver de comprar 
impremta pròpia per tal de continuar amb la seva activitat. A vegades, alguns membres 
del moviment ja tenien impremta pròpia com Juan Comas Faura. Al segle xx, a aquestes 
impremtes se sumen dues modalitats més, impremtes de grups i associacions i 
impremtes de sindicats. 

La principal impremta de Barcelona va ser l’Establecimiento Tipográfico del regidor 
republicà Félix Costa, fundada el 1914 i situada al carrer del Conde del Asalto, 
responsable de la producció de La Revista Blanca, a partir de l’any 1923. L’any 1936, a 
partir de la Revolució, es col·lectivitza i passa a anomenar-se Unió Gràfica Cooperativa 
Obrera.  

Pel que fa als tallers propietat d’anarquistes, en destaca el de J[osé] Ortega (carrer de 
Sant Pau, 96), integrant del grup 4 de Mayo, que imprimeix bona part del que es va 
publicar a Barcelona durant la primera dècada i la meitat de la segona, com és el cas 
de Solidaridad Obrera. I entre empresa de grup i iniciativa personal, l’any 1913 es funda 
la Imprenta Germinal, a la ronda de Sant Pau.  

Una de les impremtes més destacades és la regional catalana, fundada a finals del 1931, 
impressors de Solidaridad Obrera, on també hi havia la redacció del diari. El 1939, 
després de la derrota, els tallers van ser requisats per la Falange i allà mateix es va 
començar a imprimir Solidaridad Nacional.   

La Revolució de juliol del 1936, seguida de la guerra, representa un punt d’inflexió pel 
que fa a l'organització i evolució dels tallers gràfics per la CNT, i és per aquest motiu 
que crea els seus propis tallers, el de Barcelona, Artes Gráficas CNT, però també a 
diversos pobles del Front d’Aragó. 



I el que és avui la Caserna del Bruc de Barcelona, s'hi va instal·lar un taller gràfic mòbil 
d’on sortia un comboi amb material tipogràfic i mecànic per poder proveir aquestes 
impremtes, reparar-ne possibles desperfectes i mantenir-les en funcionament.  

 

CARICATURISME 

Jaume Capdevila (KAP) 

La repressió social i política i la censura viscudes al llarg dels diferents règims polítics 
són els elements que han provocat l’interès i la tradició de la caricatura al nostre país. 
Es tracta d’una disciplina que arriba a un públic massiu, que no exclou pel nivell cultural. 
Per això la caricatura i, en extensió, el dibuix satíric representava una eina de transmissió 
i un altaveu molt important per al Moviment llibertari.  

Amb la dictadura de Primo de Rivera, es prohibeixen publicacions com la revista satírica 
L’Estevet (1921-1923) o Solidaridad Obrera, l’òrgan d’expressió de la CNT. Altres 
publicacions com El Diluvio o les capçaleres satíriques d’ideologia republicana com La 
Campana de Gràcia (1870- 1934) i L’Esquella de la Torratxa (1879-1939) continuen 
editant-se, però sempre amb l’autocontrol per tal d’evitar multes. 

Amb la proclamació de la República, s’obre un nou horitzó i sorgeixen publicacions 
d’ideologia diversa. Entre aquestes, El Be Negre (1931-1936), pròxima a Acció 
Catalana, i molt crítica amb el Govern d’ERC a la Generalitat, les revistes conservadores, 
com Gutiérrez (1927-1935), o directament feixistes, com Bromas y Veras (1932-1933) o 
Gracia y Justicia (1931-1936), que arribà a ser suspesa fins a dues vegades. La censura 
continua existint, i diverses publicacions en pateixen les conseqüències, com el diari 
Solidaridad Obrera, per exemple, que va ser suspès i els seus tallers tancats durant cinc 
setmanes amb motiu de la revolta llibertària del gener del 1932 a Fígols. D’altra banda, 
també afavoreix la irrupció d’una nova generació de joves dibuixants, amb molt de 
talent, com Tomàs Padró, Apel·les Mestres o Josep Lluís Pellicer, i consolidada per la 
generació del tombant de segle Llaverias, Cornet, Bagaria, Opisso, Junceda, Apa, 
Gosé, Picarol, Nogués, Brunet, Aragay o Bon. Però tan sols uns quants noms 
aconseguirien la popularitat com Castanys, Passarell, Roqueta, Xirinius, Benigani, Roca, 
Jou, Mondragón o Shum, que amb l’arribada dels nous aires republicans també va fer 
possible descobrir la traça de dibuixants joves com Máximo Viejo, Jorge Franklin, 
Grapa, Gallo, Gaston Ry, Les, Boy, Niu o Lobo. Per desgràcia, l’eclosió del talent 
d’aquests nous valors del llapis va quedar completament estroncada per la guerra i la 
dictadura franquista. 

 

 

 



LES COBERTES  

Albert Domènech, Teresa Ferré, Carles Hernando 

Un altre element gràfic que cal destacar és la coberta de les publicacions, que també 
va tenir el seu paper rellevant en l’evolució del grafisme, concretament a partir dels 
inicis del segle xx.  

L’evolució de la tècnica, sumada a la relativa llibertat d’impremta, porta a innovacions 
estètiques, tant pel que fa a les publicacions com al cartellisme, i s’incorporen noves 
tècniques com la pintura, el gravat i l’escultura en la cultura visual de masses.  

La impremta i els moviments socials, amb la col·laboració de tipògrafs, van contribuir a 
iniciar col·leccions editorials d’un caire molt anarquitzant i van il·lustrar cobertes més o 
menys al·lusives al voltant de la temàtica tractada a les seves publicacions. Amb tot, cal 
plantejar-se si es pot determinar una estètica pròpia anarquista durant el primer terç 
del segle xx o bé es un fenomen obrer de caire més general. 

Cal distingir entre els diversos tipus de publicacions que produïen: pasquins, fulletons, 
almanacs, revistes, llibres i opuscles. Pel que fa al llibre, entre els anys vint i trenta, cal 
destacar les iniciatives de dues editorials anarquistes que sorgeixen a recer de dues 
revistes:  la valenciana Estudios: revista ecléctica (1929-1936) i La Revista Blanca (1923- 
1936) de la família Montseny–Mañé.  

A la dècada dels anys trenta, amb l’arribada a Madrid del tipògraf i dissenyador polonès 
Mariano Rawicz, així com d’altres artistes i publicitaris, es produeix un punt d’inflexió, 
un moment efervescent amb les noves possibilitats que ofereix el món de l’art i la visió 
personal de cada artista, l’aplicació de nous formats, i la circulació de revistes europees, 
com la marxista alemanya Arbeiter-Illustrierte-Zeitung (AIZ), la d’arquitectura Das Neue 
Frankfurt, a més de la soviètica URSS en construcción. Aquestes influències es veuran 
reflectides en el sector editorial: les editorials de caràcter d’esquerres o marxistes tenien 
col·laboradors gràfics de diverses tendències; les de l’òrbita marxista tenien 
col·laboradors majoritàriament anarquistes.  

En definitiva, en aquest període agitat de l’art i la política, els eixos més comuns eren 
l’ús de la línia diagonal compositiva per donar sensació de dinamisme i la creació de 
noves tipografies adaptades al missatge visual. Amb l’esclat de la Guerra Civil i la 
victòria del feixisme, es va trencar aquesta tendència i es va frenar el seu anhel 
d’evolució. 

 

 

 



 

EL SINDICAT DE DIBUIXANTS DE LA CNT 

(Santi Barjau) 

Les inicials UGT i CNT eren sinònim de rivalitat i, amb l’esclat de la guerra, les seves 
sectorials –el Sindicat de Dibuixants Professionals (SDP), afiliat a la UGT, va aplegar una 
gran part dels autors, i, per altra banda, la Secció de Dibuixants, Pintors i Escultors de 
l’anarquista Sindicat de Professions Liberals (SPL), que a vegades s’anomenava 
simplement Dibuixants CNT– van entrar en una forta competència.  

Enric Moneny, cartellista, va ser nomenat secretari general de l’SPL i va estructurar la 
junta en tres secretariats: el de dibuix, format pels vocals Ramon Saladrigas i Carme 
Millà; el de pintura, amb Ricardo Fernández i Lluís Alsina, i el d’escultura, amb Enrique 
del Amo i Enric Saperas. Dins del sindicat i de manera forçosa s’havien d’integrar els 
“camarades” dibuixants industrials dels àmbits més tècnics com brodadors, litògrafs, 
delineants, topògrafs, moblistes, retolistes, tèxtils i estampats.  

Es crea un Comitè Permanent d’Enllaç entre l’SDP i els cenetistes per participar 
conjuntament a la gran exposició de cartells antifeixistes organitzada per l’SDP i 
celebrada entre el 6 i el 24 d’octubre del 1936 als salons del teatre Novedades. Al 
febrer del 1937 la col·laboració entre els dos sindicats de dibuixants va arribar a donar 
com a fruit diversos cartells per a la campanya Pro Exèrcit Popular, que porten la 
indicació conjunta Front Únic de Dibuixants CNT-UGT.  

L’any 1937 els dibuixants tècnics es desvinculaven del grup de dibuixants artístics. El 
grup, anomenat explícitament Dibuixants CNT, sembla tenir una existència autònoma 
no sols pel que fa al sindicat, anomenat ara “Únic” a les sigles (SUEPL), sinó també en 
relació a les altres seccions de pintors i escultors. Així, al març del 1938, es nomena en 
assemblea una junta directiva renovada, però el darrer any de la guerra pràcticament 
deixa de tenir activitat. 

En general, són dibuixants poc coneguts i entre els seus membres trobem una de les 
poques dones cartellistes de la Guerra Civil, Carme Millà. 

 

BIOGRAFIES 

RAMÓN ACÍN AQUILUÉ (1888-1936) Acín va ser molt més que un dibuixant: destacat 
dirigent cenetista, professor, escriptor, dissenyador, cartellista, escultor, pintor, 
conferenciant… Concentrat en pocs anys, entre el 1911 i el 1936, el seu treball, en tots 
els fronts, ha deixat una profunda petjada en el panorama cultural aragonès i també en 
la història del Moviment Llibertari.  



ALFONS VILA I FRANQUESA, SHUM (1897-1957) Les mans esguerrades que van 
consolidar el finíssim i incisiu traç de Shum, conegut també com a Juan Bautista Acher 
o El Poeta, entre molts altres pseudònims, s’han erigit amb el temps en un símbol cru 
de la relació entre els dibuixants anarquistes i el pes de la seva acció política, en aquest 
cas violenta, en un moment de màxima conflictivitat social, marcat per l’enfrontament 
al carrer entre obrers i patrons. 

HELIOS GÓMEZ RODRÍGUEZ Va pintar a la presó de La Model, durant els seus últims 
anys, la Capella Gitana, com si volgués tornar als seus orígens. Sempre va oscil·lar entre 
contradiccions, fidel a un esperit inquiet i canviant: Triana o Moscou, tradició o 
avantguarda, anarquisme o comunisme, llapis obrer a peu de carrer o segell al despatx 
del partit o sindicat. La seva carrera de dibuixant fou meteòrica. El 1925, amb vint anys, 
exposà en sales de prestigi, com el Kursaal de Sevilla, l’Ateneo de Madrid o les Galeries 
Dalmau de Barcelona. La vida de Gómez està marcada per l’exili. El primer, el 1927 a 
París, i pocs mesos després a Brussel·les, Amsterdam, Viena, Berlín i Moscou. Durant 
tres anys consolida la seva carrera internacionalment i torna el 1930 per instal·lar-se a 
Barcelona i encetar una frenètica carrera durant el període republicà.  

MANUEL MONLEÓN BURGOS  (1904-1976) Considerat un dels artistes polítics més 
importants de la Segona República. Artista avantguardista i innovador en les formes de 
representació gràfica del moviment obrer. Monleón veia en la cultura l’element 
emancipador per crear un món basat en l’humanisme, el progrés científic i la igualtat. 
Amb la proclamació de la República, comença a vincular-se a la premsa i el cartellisme. 
Els seus idearis artístics radiquen en l’avantguarda soviètica i el fotomuntatge polític de 
John Heartfield. Amb l’esclat de la Guerra Civil, s’adhereix a l’Aliança d’Intel·lectuals 
Antifeixistes per a la Defensa de la Cultura i, a més de realitzar cartells, va dissenyar la 
capçalera del setmanari Umbral. El 1939 va ser detingut i condemnat a mort. Després 
de passar per diversos camps de concentració franquistes, l’any 1942 és absolt.  

GUSTAU VILA I BERGUEDÀ, GRAPA  (1893-1955) A finals del 1920, estableix contacte 
amb el Moviment Llibertari del Vallès, i es converteix en un dels seus caricaturistes més 
agosarats. Entre 1930 i 1932 publica les seves vinyetes a les portades de Solidaridad 
Obrera i al diari La Colmena obrera, i més endavant serà el dibuixant de capçalera de 
la revista Vertical, i creador de murals anticlericals i antifeixistes, en plena Revolució. 
Com la majoria dels seus col·legues, va marxar a l’exili i va estar en diversos camps de 
concentració, i l’any 1941 signa l’adhesió al Movimiento per poder tornar a Espanya. És 
denunciat, condemnat i indultat després d’uns mesos de presó. 

GUSTAVO COCHET (1894-1979) Deixa l’Argentina per venir a Barcelona. L’any 1915 
comença a treballar com a ajudant de restaurador. En el període prerevolucionari 
col·labora assíduament en mitjans anarquistes, com a dibuixant i també� com a 
articulista, escrivint sobre les avantguardes artístiques i el paper de l’art en una nova 
societat lliure. Durant la guerra, va ser una de les principals figures a la secció de Belles 
Arts del Sindicat Únic de Professions Liberals de la CNT. Va ser ferm defensor del 
salvament del patrimoni artístic en plena revolució. Va posar en marxa el Casal de la 



Cultura de la CNT i un seguit d’activitats als ateneus obrers. El 1939, després de la 
derrota, es va exiliar a França i ràpidament va aconseguir tornar a l’Argentina. 

RAMON ESTANY I SERRA, BOY (1899-1960) Dibuixant, escriptor, orador d’alt voltatge, 
va recórrer teatres i places en els mítings de la CNT. En proclamar-se la República, va 
entrar en l’òrbita llibertària. Es va afiliar a la CNT, participant directament en 
conferències, mítings i altres activitats de propaganda anarquista. Va col·laborar a 
Solidaridad Obrera i Tierra y Libertad publicant vinyetes a les portades. El 1933, arran 
d’una denúncia per frau econòmic, és arraconat i passa a l’oblit. Reapareix de nou, però 
enrolat a les files franquistes.	

GUMERSINDO SAINZ MORALES, GUMSAY (1900-1976) Va començar a freqüentar 
ambients republicans i a col·laborar amb publicacions i organitzacions diferents, 
alternant dibuix, pintura i cartellisme. Va col·laborar com a il·lustrador, fent dibuixos i 
algun fotomuntatge en diverses capçaleres com La Ilustración Ibérica, Imatges, 
Meridià� o El Be Negre. També va desenvolupar la seva carrera com a portadista en 
col·leccions com La Novela de Hoy, La Novela de Aventuras o La Novela semanal 
cinematográfica. En el camp anarquista, va plasmar la seva obra a Esfuerzo, Tiempos 
Nuevos o Tierra y Libertad. Es va exiliar a França i, el 1940, va tornar sense haver de 
patir cap represàlia. 

LUIS GARCÍA GALLO (1907-2001) Va utilitzar el llapis per a gairebé tot, no només per 
dibuixar. Va ser la seva manera de comunicar-se en terra aliena i també� una eina que 
li va servir per refer la seva pròpia vida i, en molts casos, salvar la dels altres. Potser va 
ser el primer il·lustrador que va caricaturitzar sistemàticament Franco durant la Guerra 
Civil, i finalment va trobar a França un reconeixement a la seva tasca, que va perseguir 
incansablement des de petit, vinyeta a vinyeta.  

FRANCISCO CARMONA MARTÍN (1909-1956) Atret per la pintura i el dibuix, va 
estudiar Belles Arts. Va ser muralista per a diverses institucions de la seva ciutat, Sevilla. 
L’any 1935 es trasllada a viure a Barcelona. Amb l’esclat de la guerra, s’implica en la 
Revolució, fent de portadista i cartellista a diverses publicacions. El disseny de gràfica 
bèl·lica i propaganda a la rereguarda van ser dues de les seves bases principals. El 1938 
va anar al Front, allistat a la 24 Divisió, de majoria anarquista. Es va exiliar a França el 
1939 i allà promou un manifest adreçat als intel·lectuals francesos, publicat a 
L’Indépendant de Perpinyà, per organitzar una exposició i actes culturals dels artistes 
a l’exili. Després d’uns mesos, va marxar cap a Mèxic. 

JOSÉ LUIS REY VILA, SIM (1900-1983) Va ser un dels pintors més aclamats de la 
Revolució Espanyola. Tot i que la seva producció global en el si del Moviment Llibertari 
va ser més aviat escassa, el seu treball va contribuir molt a la creació d’una determinada 
iconografia revolucionària. Els anys republicans desenvolupa la seva carrera com a 
dibuixant i il·lustrador per a revistes com D’ací i d’Allà i Ford i per a marques comercials. 
L’any 1936 es va vincular al Sindicat de Dibuixants Professionals i, en esclatar la 
Revolució i la guerra, el seu llapis va servir a la causa propagandística. L’any 1937 va 



viatjar a Paris, probablement enviat per la Generalitat com a delegat per a l’Exposició 
Internacional. Es va establir definitivament a la capital francesa. 

ANTONI VIDAL TORRUELLA (1909-1946)  Militant llibertari, va ser un dibuixant català 
que va treballar per a Tierra y Libertad y Solidaridad Obrera, a més de dibuixar per a 
institucions catalanes. Va col·laborar al diari Columna Mas Allá. Va ser creador de 
diverses portades de llibres revolucionaris, actor, poeta, caricaturista i dibuixant de 
cartells.  Amb una vida marcada per la seva militància llibertària i la resistència 
antifeixista, va ser un dels fundadors de l’Ateneu Llibertari de Granollers, epicentre de 
formació i lluita anarcosindicalista a la ciutat. L’any 1936 va marxar al Front d’Aragó. Tot 
i el seu desig de marxar a l’exili, és fet presoner l’any 1939 i posat en llibertat sota 
vigilància l’any 1940. El 1946, és denunciat per tinença d’armes i empresonat a Montjuïc 
i a La Model, i va morir poc temps després.  

ÁNGEL LESCARBOURA SANTOS, LES (1910-1980) Va ser escriptor, dibuixant, 
cartellista, realitzador de fotomuntatges i cineasta. L’any 1920, va traslladar-se a viure a 
Barcelona, on el va acollir el seu oncle, Mateo Santos, que aleshores ja era un 
experimentat periodista anarquista vinculat al món cinematogràfic. Va treballar la 
fotografia en un estudi com a retocador de clixés. Sempre es va moure en els cercles 
llibertaris i va desenvolupar el gràfic i l’audiovisual com a eina útil per a la Revolució 
Social.  Col·laborador de Nueva Humanidad, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, 
Popular Film, Tiempos Nuevos, Umbral, entre d’altres, va destacar per fotomuntatges 
publicats l’any 1933 a Tierra y Libertad, on feia una dura crítica al Govern de la Segona 
República. Després de la guerra, Les es va exiliar i va passar per diversos camps de 
concentració a França. Va morir a Caracas l’any 1980.  

ANTONIO GARCÍA LAMOLLA (1910-1981) Pintor, escultor, dibuixant i un dels màxims 
impulsors del surrealisme com a eina per a l’emancipació social. Un punt d’inflexió 
marcarà la seva trajectòria, quan entra en contacte amb l’escultor Leandre Cristòfol, el 
dissenyador i tipògraf Enric Crous i el poeta Manuel Viola, entre d’altres, que l’impulsa 
a formar part del grup ADLAN (Amics de l’Art Nou), fundat l’any 1932 amb l’objectiu 
de promoure l’art d’avantguarda. Es consolida com a artista. En esclatar la guerra, farà 
del seu compromís la causa republicana i s'uneix a la secció lleidatana de l’Agrupació 
d’Escriptors i Artistes Socials (AEAS). Treballa com a il·lustrador de diverses publicacions 
llibertàries. El 1939 Lamolla va marxar a França. Va ser detingut al camp de concentració 
del Barcarès. En sortir-ne, es va instal·lar de manera definitiva a Dreux. 

BALTASAR LOBO CASUERO (1910-1993) Dibuixant i escultor reconegut 
internacionalment per les seves composicions que representen mares i fills. Es va 
encaminar cap a la pintura ja a l’edat de dotze anys en aconseguir una beca a l’Escola 
d’Arts i Oficis de Valladolid. Més tard també va ser becat a la prestigiosa Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, però finalment acabà a l’Escola d’Arts i Oficis, on ja 
es forjaria com a artista militant llibertari. Tot i destacar com a escultor, va dedicar gran 
part de la seva vida al dibuix com a eina transmissora del fet polític i va ser membre de 
la Federació Ibèrica de les Joventuts Llibertàries (FIJL). Les seves col·laboracions 
gràfiques apareixen a Campo Libre,  Semanario de los trabajadores del campo, 



publicació anarcosindicalista castellana, Frente Libertario, Ruta, Tiempos Nuevos, Tierra 
y Libertad o Umbral.  Cal destacar la seva col·laboració a la revista Mujeres Libres, 
publicació que va ser iniciativa de la seva companya Mercedes Comaposada, juntament 
amb Amparo Poch i Lucía Sánchez Saornil. En acabar el conflicte bèl·lic, Lobo i 
Comaposada es van refugiar a París, emparats a Montparnasse per Picasso i altres 
exiliats espanyols en millor posició. 

TOMÁS VERA MORALES, ESBELT (1912-1938) Va estudiar a l’Escola Modelo i es va 
especialitzar com a dibuixant i paisatgista a l’Escola d’Arts i Oficis d’Alacant, on va 
començar a freqüentar cercles de joves anarquistes. Es va afiliar a la CNT i aviat va 
passar a formar part dels grups més actius, fundadors de les Joventuts Llibertàries i de 
l’Ateneu Llibertari alacantins. El 1933, és detingut i acusat de temptativa de sabotatge 
a la línia ferroviària del trenet de la Marina durant una vaga de portuaris. Posat en 
llibertat, viatja a la ciutat de Barcelona amb el pseudònim d’Esbelt. El 1934 va començar 
a col·laborar amb la premsa anarquista, primer a la revista Inquietudes, i ¡Liberación!, 
una publicació que apostava per joves talents. L’èxit de què gaudia el va posicionar 
com un dels principals dibuixants de les capçaleres anarcosindicalistes. Va col·laborar a 
Solidaridad Obrera i Tierra y Libertad, entre altres publicacions, i va ser nomenat 
delegat de Treball de Dibuixants CNT, sota el paraigua del Sindicat de Professions 
Liberals. L’any 1937, Esbelt es va allistar com a voluntari i va marxar cap al Front d’Osca. 
El 26 de gener, amb vint-i-sis anys i a causa de l’explosió d’un obús que va tocar de ple 
la seva posició, va morir. 

MELCIOR NIUBÓ SANTDIUMENGE  (1912-1983) Exponent destacadíssim de la 
caricatura geomètrica, va ser un dels artistes més originals del moviment avantguardista 
de la dècada dels trenta. Entre els anys 1931 i el 1937, la seva carrera pren embranzida 
amb col·laboracions regulars amb La Campana de Gràcia, L’Esquella de la Torratxa, 
Papitu, El Día Gráfico, La Humanitat, Solidaridad Obrera i Tierra y Libertad, entre 
d’altres. En tornar del servei militar, comença a publicar portades a Tierra y Libertad. Al 
febrer de 1935, el van portar a consell de guerra per incitació a la desobediència. Durant 
la guerra, participa en la fundació de l’Associació d’Escriptors i Artistes Socials (AEAS). 
Al gener de 1939, quan les tropes franquistes envaïen Catalunya, parteix cap a l’exili a 
França. Va estar detingut al camp d’Argelès-sur-Mer i al de Bram. El 1941 torna a casa.  

JOAQUIM CADENA PORTAL, KDNA  (1917-1989) Molt actiu arran del triomf de la 
Revolució Social a Barcelona, va estar vinculat al naixement i la fulgurant expansió de 
les Joventuts Llibertàries catalanes, així com a les principals publicacions. Va iniciar la 
seva vida professional com a pintor de parets. Va entrar a la junta directiva del Sindicat 
de Professions Liberals de la CNT. Ràpidament destaca com a cartellista amb un primer 
treball destinat a promoure l’ajuda als hospitals de sang de les Joventuts Llibertàries, 
que li encarreguen el disseny de la seva propaganda de carrer i també la campanya de 
difusió del setmanari Ruta. Un cop acabada la guerra, Cadena es va quedar a Barcelona, 
va renunciar al seu passat llibertari i es va adaptar al nou règim, molt probablement 
signant la seva adhesió al Movimiento. L’any 1942, va presentar a un concurs un quadre 
titulat Entrada de les tropes nacionals a Barcelona, en què una parella celebrava 
festivament el pas dels feixistes com a llibertadors. 



EDUARD BADIA VILATÓ  (1915 - ?) Un dels grans cartellistes de guerra del panorama 
gràfic antifeixista. En el temps de l’exili també va mantenir les eines de dibuix i la seva 
creativitat sempre a disposició de la Resistència. Proper al surrealisme, va teixir els seus 
primers vincles amb l’anarquisme durant el període republicà. Atret pel moviment 
surrealista i amant del joc amb el color a les seves composicions, va començar a 
concentrar-se en el cartellisme. Va col·laborar a Ideas, i va ser portaveu del Moviment 
Llibertari del Baix Llobregat i representant sindical del Sindicat Únic de Professions 
Liberals de la CNT-FAI, formant part de la junta directiva. Va fugir a França, on va 
mantenir una incessant activitat política i cultural. Va estar en el camp de Saint Cyprien. 
Quan en va sortir, es va instal·lar a París i, el 1970, torna a Espanya. 
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