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BARCELONA: ÚLTIMA COPA,
de GUILLEM CIFRÉ
Col·lecció: Biblioteca Secreta

» L’Ajuntament de Barcelona publica Barcelona: Última copa, de Guillem Cifré,
títol que té per objectiu retre homenatge a un dels creadors més personals i
irrepetibles del còmic català i de l’estat espanyol
» El llibre recull les primeres tires còmiques que el dibuixant va realitzar i
publicar sobre la Barcelona dels anys vuitanta
» Guillem Cifré, que va publicar la seva obra en els principals diaris de la ciutat,
va ser reconegut amb el Premi Nacional del Còmic de Catalunya l’any 2009
» Les vinyetes que recull la publicació han estat seleccionades amb els seus
fills, Marcel i Guim
» El llibre forma part de la col·lecció Biblioteca Secreta, que té per objectiu
rescatar originals i reconstruir moments culturals de la Barcelona dels anys
setanta i vuitanta oblidats o marginats.

Ningú com Guillem Cifré, artista polifacètic, podia retratar la nit barcelonina dels
bars de començament dels vuitanta. Ell ho feia a l’estil gonzo, que reflectia en
els seus solitaris o en els quasi poètics diàlegs d’una absurditat tan poc absurda
com els de Samuel Beckett. Ara és el moment de recuperar les seves primeres
tires còmiques que va publicar als diaris de Barcelona. Cifré ens convida a una
última copa amb molt d’humor i color, coses que, pocs com ell, usava amb
destresa. És el moment doncs de beure l’última i reviure la Barcelona dels
vuitanta a través d’una mirada única i d’unes tires que ja són memòria
inesborrable.

“Deia Goethe que l’obra de Rafael havia estat l’estudi més bonic de la seva
llarga vida. Nosaltres, espectadors anònims de les proeses dels antiherois de
Cifré, només podem afegir sentir-nos com la domadora de la mà que l’acaba
masturbant a la recerca de l’orgasme, que és també una sensació que ens
ofereixen els dibuixos amb ninots del nostre enyorat amic”. David Castillo

Guillem Cifré (Barcelona 1952-2014) fou dibuixant de còmic, pintor i il·lustrador,
que heretà el seu traç del seu pare, també dibuixant. Ambdós formaren part de
l’anomenada Escola Bruguera.

Les seves tires còmiques es van publicar a revistes underground de l’època com
El Víbora, Cairo, Paseante i Viñetas. Però la seva carrera s’havia iniciat uns anys
abans a publicacions com Mata Ratos o el Papus. En un país que estrenava
democràcia, Guillem Cifré opta als anys vuitanta per dedicar la seva carrera a fer
periodisme a través de la il·lustració, fregant l’humor negre. Es va situar com a
observador dels dos mons que formaven la realitat del moment, el submon de
les drogues, i el de la roba de moda.
Col·laborà en diversos diaris com l’Avui, La Vanguardia, El Mundo i El Periodico,
sent aquest darrer el mitjà que va acollir la seva obra al llarg de quaranta anys.
“El nostre amic podia il·lustrar articles d’opinió —donant la seva pròpia visió—
o fer tires on el seu hiperrealisme podia derivar cap als angles fantàstics que tant
li agradaven: un bestiari d’animalons extraordinari, el billar interminable, la
Barcelona dels bars —que va ser protagonista també de la revista Atraccions,
que feia amb el seu alter ego, el gran Xavi Cot— o un tio en una catifa voladora
tornant de farra.” Explica David Castillo en el pròleg.
A través del color, Cifré va retratar la vida nocturna de la Barcelona dels anys
vuitanta, sota l’estil gonzo, fent servir recursos de la literatura fantàstica, el
surrealisme, o el nou periodisme.“ Malabaristes amb les ampolles, sifons,

ballarins estrafolaris, copetes de cocteleria i fins i tot Batman apareixen en les
faules morals que buscaven la complicitat del lector del diari, exhaust de política
i opinadors amb grans ínfules i pocs escrúpols”, clou Castillo.

TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ

Hem d'anar a l'Índia (records d'un viatge freak), Joan Vinuesa Baliu
Diario del marionetista Pepe Otal, Pep Gómez
Cuc Sonat, Xavi Cot
CAMILO –és perillós abocar-se–, Antonio Orihuela i Isaías Griñolo
Les music chiens, Fotografies de Mercè Salvador. Pròleg: Canti Casanovas
Trencadís amb mar al fons, Josep Maria Sala-Valldaura
Claudi Montañá. Estoy hablando de mi generación (Articles 1971-1977).
Antologia i pròleg de Josep Maria Ripoll

El Bar Kike y Paca la Tomate, de Nazario. Pròleg: Jordi Barceloneta

ALGUNS EXEMPLES DE LES TIRES QUE APAREIXEN EN EL LLIBRE
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