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Benvolguda lectora, benvolgut lector.
Des de fa uns anys, Barret Picat contribueix amb gran
entusiasme i altruisme a difondre i fins i tot a recuperar l’obra de dibuixants lleidatans. Per sort, alguns
d’aquests artistes són força coneguts i, més enllà dels
articles que la revista els ha dedicat, han estat citats en
obres i escrits que se’n han fet ressò. Aquest ha estat el
cas d’Antoni Vila i Franquesa « Shum »1, Xavier Gosé2
o el grafista Enric Crous-Vidal.3 D’altres, però, gairebé
desconeguts per la nostra generació i per les més recents, s’enfonsaren en l’oblit d’aquell forat negre de la
dictadura franquista que voluntàriament ens amagà les
arrels de la nostra cultura i deformà la nostra història.
Modestament aquesta revista comarcal que és el Barret
Picat pot enorgullir-se d’haver sabut federar una tasca
col·lectiva en què una bona part de investigadors i ninotaires del nostre país rescataren la memòria i reteren un
homenatge a l’obra d’en Melcior Niubó i Santdiumenge
«Niu»4 o també d’haver estat la primera publicació que
dedicà un article a l’artista lleidatà Carles Mostany.5 Un
cop més, el compromís, la solidaritat i la implicació del
Barret Picat es palesà al número especial sobre la llibertat d’expressió que sortí al febrer del 2015 tot just
després de l’atemptat contra la revista francesa Charlie
Hebdo.

Dibuix de Shum publicat a la revista Lleida, núm. 60,
(25-11-1927) que fa al·lusió a la censura sistemàtica de
la premsa imposada pel govern espanyol durant els
anys de la dictadura d’en Primo de Rivera.

Avui, encapçalats per l’Esteve Mestre i amb les inestimables col·laboracions dels nostres amics en Jaume
Capdevila «Kap», la Teresa Pinyol i en Jordi Artigas,
hem tornat a reunir la vella tribu de guerrers de la ploma, del pinzell i del llapis que altre cop s’han posat
a cavalcar per les planes de paper de l’Oest català. La tribu ha estat reforçada per la Núria Mallol que
ens presenta la tasca docent de l’escola de dibuix Ermengol de Lleida i en Frederic Letamendi que ens
parla de les seves experiències i de la seva obra. La part gràfica ha estat enriquida pels ninots esplèndids de l’Ermengol, d’en Kap, la Glòria Vidal, Jordi Roca, l’Alfons López i en Peranton, ninotaire històric
del Barret Picat.
Agraïm molt sincerament a l’Esteve Mestre i a tota la redacció del Barret Picat l’esforç que s’ha fet per
tirar endavant aquest número especial. També adrecem el nostre agraïment a tots el col·laboradors que
han posat el seu talent i enginy desinteressadament per fer-nos gaudir d’aquest especial que pretén
posar a l’abast dels lectors linyolencs, lleidatans, catalans i universals un divertiment instructiu ; una
part de la nostra cultura i del nostre humor.

1) Shum. Artista lleidatà. Barret Picat, núm. 174, juny 2009
2) Xavier Gosé (1876-1915). Un artista lleidatà al Paris de la Belle Epoque. Barret Picat, núm. 192, juny 2012
3) Enric Crous-Vidal i la revista ART, signes de l’avantguarda lleidatana. Barret Picat, núm. 216, juny 2016
4) Especial. Homenatge a Melcior Niubó i Santdiumenge «Niu» (1912-1986). Barret Picat, núm. 198, juny 2014
5) Carles Mostany i Rebés. Pintor, decorador i caricaturista lleidatà. Barret Picat, núm. 210, juny 2015.
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Il·lustracions de premsa
a principis del segle XX
Josep Pinyol i Vidal
a Lleida
A finals del segle XIX, a Lleida començaren a sortir
revistes i publicacions concebudes com un complement subjectiu, que voluntàriament comentaven, deformaven, carregaven o ridiculitzaven les
notícies dels periòdics de gran difusió com ara El
Ideal, El Pallaresa o Lleyda Nova. Els primers anys
del segle XX foren anys de refundació i d’empempta. La premsa catalana gosava ridiculitzar les estructures de l’Estat o institucions com l’exèrcit o la
policia. Al mateix temps, poc a poc, amb el ritme
dels números publicats que es succeïen, els dibuixos i les il·lustracions de premsa feien el retrat de
la nostra societat en temps real.
Per a les classes benestants i mitjanes, la primera dècada del segle, l’anomenada «Belle Epoque»
fou un temps de despreocupació i de indolència
perfectament captada en els dibuixos d’un lleidatà universal, en Xavier Gosé. La primera guerra
mundial deixà Europa transformada en un camp
de runes, els anys vint haurien de ser els de la reconstrucció i els d’un cert optimisme existencial
que donà a aquella època la denominació dels «feliços anys vint». Mentre els estats europeus consolidaven els sistemes democràtics, l’Espanya del
rei Alfons XIII optà per instaurar la dictadura del
general Primo de Rivera que, entre d’altres coses,
imposà una censura sistemàtica de la premsa. Les
publicacions que apareixen en aquella època portaven totes la menció explícita: «aquest número
ha passat per la censura militar». Malgrat una conjuntura poc favorable a la lliure expressió de idees,
el panorama editorial lleidatà fou força remarcable
i algunes publicacions assoliren un nivell important. Després, a principis dels anys trenta, la llibertat de la premsa durant els primers temps de la
República obrí noves possibilitats a un periodisme
que ja era prou dinàmic i creatiu.
La iconografia de Lleida, és a dir, els estereotips,
els símbols i les imatges amb els què hom identifica el Ponent català, sempre han estat unides
al camp i a la pagesia. El món rural fou un dels
temes predilectes de les arts a tombants dels

Primera pàgina del número 1 de la revista Lérida Gráfica
(1917) amb una il.lustració costumista (signatura no identificada) que recull tots els principals estereotips i símbols representatius de la provincia i de la capital. Font hemerogràfica: “Fons
Sol- Torres / Universitat de Lleida”

segles XIX i XX perquè el camp i els camperols
s’associaven amb les arrels del país, un territori
reivindicat i assumit pel moviment de la Renaixença i lloat a l’«Oda a la Pàtria» de Bonaventura
Carles Aribau, mitificat pel poema «Canigó» d’en
Verdaguer i palesat en la literatura i el teatre amb
obres com els «Drames rurals» d’en Victor Català,
«Terra Baixa» d’Àngel Guimerà o «l’Escanyapobres» d’en Narcís Oller. Les imatges d’aquella Catalunya rural, autèntica i pintoresca foren captades pels paisatgistes com Martí Alsina, Joaquim
Vayreda, Modest Urgell i els mestres de l’escola
d’Olot. Fins i tot l’esperit ciutadà, industrial i cosmopolita dels barcelonins es decantava per un
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Pardinyas de Miquel a la revista Lleida, núm. 41 (25-12-1926) i
Joan Vila «D’Ivori» a la revista Vida Lleidatana, núm. 48 (1504-1928) representaren aquestes dues al·legories femenines de
Lleida que comparteixen els símbols associats a la fertilitat i a
la riquesa de la terra lleidatana. Font hemerogràfica: “Fons SolTorres / Universitat de Lleida”.

gust pronunciat pel naturalisme. Santiago Rusinyol ho va dir ben clar:
“Fa algun temps que els nostres joves escriptors
s’han donat a discutir la preponderància que ha de
tenir la ciutat contra el camp, o el camp sobre viceversa (…) El nostre plaer fóra el de tenir una gran casa
de pagès, una masia catalana (…) Això sí, aquesta
casa la voldríem al Pla de la Boqueria. El camp al
darrera i la ciutat al davant…”1
Les il·lustracions de premsa no romangueren
alienes a aquella tendència que responia perfectament a una demanda dels lectors que veien reflectits en aquells dibuixos les persones i els llocs
familiars que els envoltaven quotidianament o els
indrets idealitzats de la Catalunya endins.
El dibuix costumista perdurà a les il.lustracions
de premsa gairebé fins als anys trenta i amb més
o menys intensitat passà a través dels canvis de
modes i d’estils. Al 1901 Joan Brull representà un
pagès conreant un tros en un dibuix publicat a Lo
Campanar de Lleyda2. La il.lustració portava la menció «Gent de la Terra» i podem molt fàcilment associar-la a la gran quantitat de dibuixos reproduïts
als periòdics catalans que tractaven de reflectir la
societat mitjançant els retrats puntuals de les persones que la representaven. A Barcelona, Marià
Foix excel.lí en aquest registre realista amb sèries
de dibuixos com «Gent de Casa» a l’Esquella de la
Torratxa o la sèrie dedicada a denunciar les dures
1) RUSINYOL, Santiago. «La ciutat i el camp». La Campana de Gràcia,
núm. 3000 (18-12-1926)
2) Lo Campanar de Lleyda, núm. 9 (23-06-1901)

condicions dels obrers titulada «Els que Suhan» a
la Campana de Gràcia. Anys més tard, al maig de
1917, el primer número de la revista Lérida Gráfica
sortí amb una il·lustració a la primera pàgina que recollia perfectament tots els estereotips tradicionals
lleidatans en un dibuix presidit per la Seu Vella en
què figurava el pagès amb barretina i espardenyes
bevent en porró, la pagesa que recollia la fruita d’un
arbre i l’escut de la província. A la dècada dels anys
vint, el dibuixant Pardinyas de Miquel utilitzà gairebé el mateix tipus de representació per a la portada que la revista Lleida adoptà entre els anys 1926
i 1927. Pardinyas concebé una noia pagesa que
semblava mostrar a l’espectador els productes de
la rica i generosa terra lleidatana amb l’inevitable
campanar de la Seu al fons. A la mateixa revista, al
mes de gener del 1928 Josep Sanabria publicà un
seguit de retrats masculins de gent gran que sota el
títol «testes de la terra» volia transmetre el caràcter
marcadament tradicional d’uns personatges ben
arrelats a la pagesia. Ja als anys trenta, la revista
Vida Lleidatana utilitzà ben sovint els dibuixos de
caire costumista i bucòlic signats per Pallejà en què
podem veure el retrat d’un segador o un paisatge
serè de la capital vista des d’el riu Segre. Aquella
mateixa perspectiva del riu estesa cap al campanar
de la Seu Vella fou el motiu d’un dibuix de J. Morell
que guanyà el premi ofert pel sindicat de turisme
de les comarques de Lleida publicat a la revista Camins al gener del 1934.
Lleida capital s’identifica d’un cop d’ull amb la silueta del seu campanar que, amb el temps, ha esdevingut el símbol arquitectònic de la ciutat. Hi
ha campanars de tot tipus, uns realistes i gairebé
romàntics com podem veure a les capçaleres d’algunes publicacions tant evocadores com Lo Campanar de Lleyda o les primeres capçaleres de la revista Lleida. També n’hi han d’esbossats i suggerits
al fons d’una escena típicament lleidatana, gairebé com si fos una signatura geogràfica. Fins i tot
en «Shum», fidel al seu estil avantguardista, gosà
transformar-lo en un element geomètric i vertical
semblant als tubs d’un orgue que s’enlairaven cap
al cel3. Recordem que «Shum» fou condemnat a
una llarga pena i empresonat al Penal del Dueso
per complicitat amb un grup anarquista que preparava explosius. Les mostres de solidaritat foren
nombroses amb el dibuixant que continuava enviant a les redaccions dels periòdics dibuixos plens
de melangia i de somnis de llibertat. Molt especialment la revista Lleida s’adherí a les nombroses
3) Lleida, núm. 74 (25-06-1928)

5
tracions força acadèmiques que representaven
places, porxos o patis interiors signades per un
jove d’uns diset anys natural de la Fuliola que signava M. Niubó i què més tard, sota els pseudònim
«Niu» esdevindria un dels principals dibuixants
de premsa de la seva generació amb el seu característic estil geomètric que compartia amb dos altres lleidatans de renom, en «Shum» i en «Niko».
Capçalera de la revista Lo Campanar de Lleyda (1901)
signada per Camps. Font hemerogràfica: «Fons Sol-Torres,
Universitat de Lleida».

demandes d’indult i publicà tot un seguit de dibuixos «del nostre estimat amic i col.laborador que
es troba, ja fa dies, a la Penitenciaria del Dueso complint una llarga condemna per delictes polítics»4. Alguns d’aquells dibuixos aparegueren sota el títol
de «Visions Llunyanes» i representaven indrets de
la capital lleidatana en els què podem albirar un
sentiment de delicada enyorança. La revista col.
laborà en una exposició de les obres de «Shum» al
Museu Morera al febrer de 1928;el critic de l’exposició A. Vicén Vila deia: «reflexionant sobre la seva
vida d’antany inclina el seu ànim a produir bellesa».
La revista portava també una atenció molt particular a la caricatura que es palesava en les contribucions d’en «Niko», peudònim de Nicolàs Martínez Lage, dibuixant nascut a La Corunya que
s’instal.là a Lleida on exercí d’odontòleg tot i publicant retrats satírics de gran popularitat. Una de
les característiques dels seus retrats era el minimalisme que fregava una mena de sobrietat geomètrica amb la què ell destacava els trets dels
personatges. A l’ocasió d’una exposició d’en Niko
al Casino Independent al maig de 1928, el crític
Ramon Xurriguera deia: «Niko és un observador
profund; tracta l’objecte amb una visió originalíssima i encalça les ànimes pel punt just»5
La revista Lleida publicava regularment dibuixos
amb paisatges urbans de la ciutat que eren evocacions artístiques de l’arquitectura i de l’urbanisme local. Cal ressaltar per la seva qualitat alguns
dibuixos com el del carrer del Clot de les Monges
o el del carrer de Sabaters executats per Josep Sanabria qualificat comun jove dibuixant «detallista i ben orientat, fa uns dibuixos reals i exactes».6
Aquesta mateixa revista inclogué algunes il·lus4) Lleida, núm. 98 (25-06-1929). Crítica de l’exposició «Shum» signada
A. Vicén Vila al núm. 44 (15-02-1928)
5) Lleida, núm. 67-68 (Març 1928)
6) «Els artistes lleidatans». Article publicat a Lleida, núm. 109 (desembre
1929)

El periòdic Vida Lleidatana sortí l’any
1926. Durant els seus
101 números de vida
editorial que es publicaren fins al gener
de l’any 1931, posà
molta cura a la part
gràfica ben sovint
signada per Francesc
Oltra, Manuel Pallejà, Vallverdú i Vidal.
A més dels col.laboradors habituals, la
revista publicà regularment dibuixos de
Joan Vila i Pujol, més
conegut com «D’Ivori» que havia assolit
una gran popularitat
i reconeixement amb
les seves il.lustraci- Un dels dibuixos que Shum envià
la revista Lleida mentre estava
ons a revistes bar- aempresonat
a El Dueso. Aquesta
celonines com D’Ací particular visió de la Seu Vella
D’Allà, Papitu o El fou publicada al número 74 (2506-1928).
Borinot. D’Ivori signà
diferents
portades
de la revista de les què destaquem la del número 48 del 15 d’abril de 1928 en què podem veure
una al.legoria femenina de Lleida que es desplaça
o dansa en un delicat moviment dins d’un estil naturalista i gairebé noucentista. El número 93 de la
revista, dedicat completament a la Festa Major de
1930 publicà un dibuix de Josep Aragay «amb el
què el mestre Aragay ha volgut honorar aquest número de Festa Major». Recordem que Aragay fou un
dels personatges més rellevants del noucentisme
català i entre d’altres coses fou un dels fundadors
del setmanari satíric barceloní Papitu.
Al 1910 sortí a Lleida el setmanari satíric Poticràcia què amb el títol reivindicava una mena de règim en què impera el desordre i cadascú tira pel
seu costat. La part gràfica d’aquesta revista era
d’una gran qualitat i comptava amb col·laboradors
que signaven amb pseudònims com Frívol, Mercé,
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Dibuix carcaterístic de l’estil geomètric que Melcior Niubó
«Niu» adoptà a principis dels anys trenta. La Campana de
Gràcia, núm. 3349 (30-09-1933).

Mingo o Poti. En un article de la revista Lleida hom
parlava d’en Francesc Mercè com «un malaguanyat artista que morí jove (…) representa per Lleida una notable matització de l’art de la caricatura, la
més autòctona que fins ara s’ha donat».7 En Poti ens
recorda els dibuixos que feia Francesc Labarta pel
Papitu i si tenim en compte alguns continguts i el
cert atreviment d’alguns acudits, sembla evident
el parentiu entre ambdues revistes. El dibuixant
Mingo, per exemple representà una mena de seductor que seguia a una noia pel carrer:8
— M’empipen els homes tant arropats
— No és això senyoreta, és que m’agrada anar sempre calent
La premsa satírica lleidatana es consolidà amb
aquesta revista que sortí de manera irregular entre 1910 i 1912. Durant aquells dos anys de vida
editorial Poticràcia s’afermà tot i omplint un espai
que a Lleida havia tingut antecedents lloables ans
molt efímers amb títols com La Rialla (1899), Lo
Maco Lindo (1899), La Mala Senmana (1899), Lo
Gat del Famades (1905), Satanàs (1905)9, Lo Senyor
Taset (1915) o El Polichinela (1917). Malgrat la tasca acomplida per alguns historiadors de la premsa
lleidatana, resten encara moltes zones d’ombra sobre l’obra i la personalitat de molts artistes gràfics
que col·laboraren en aquelles primeres publicaci7) Signat RBiA: «Els artistes lleidatans». Lleida, núm. 109 (desembre
1929).
8) Poticràcia, núm. 44 (25-08-1912).
9) Veieu article «Lo Gat del Famades i Satanàs: la rivalitat de dos
periòdics lleidatans (1905-1906). Barret Picat, núm. 179 (abril 2010).

ons locals: Frívol, Poti, Mercè, Pierres, Mingo, Tigris… formaren part d’una generació de dibuixants
que exerciren el seu talent als periòdics lleidatans
i malauradament en tenim molt poques dades.
L’obra col·lectiva d’Anna Busto i Bonvehí, Marc
Macià i Farré i Margarida Sabaté i Vergé titulada
«L’humor gràfic a la premsa de Lleida (1883-1975)»
editada per Pagès Editors al 2005 ha contribuït a
recuperar i fer conèixer aquest àmbit encara poc
conreat pels investigadors. Cal esmentar també
molt especialment l’extesa i força interessant tesi
doctoral de l’Esther Solé i Martí «L’art i la vida
artística a les
terres de Lleida 1870-1936».
Universitat
de
Lleida, 2015.
A principis del
segle XX la producció editorial
lleidatana
era,
és clar i d’un
bon rotlle, molt
més restringida
que la dels veïns Dibuix de POTI a la revista Poticràcia,
barcelonins. No núm. 41 (4-08-1912). La il·lustració
representa un retrat de la famosa cuobstant això, po- pletista Raquel Meller que interpretà
dem dir que pro- cuplets tant populars com «la violeteporcionalment la ra» o «el relicario». La Meller es produí
al teatre dels Camps Elisis de Lleida
producció grà- l’any 1912. Font hemerogràfica: “Fons
fica continguda Sol- Torres / Universitat de Lleida”
a la premsa lleidatana assolí un nivell força interessant i tingué
el mèrit de mantenir-se al dia de l’evolució de
modes, corrents i estils. Algunes revistes foren
el suport d’obres d’artistes que avui podem contemplar al museu Morera. Xavier Gosé fou i és actualment reconegut com un dels grans noms de
la il·lustració europea i la seva influència es palesà
en un gran nombre d’artistes anteriors a la primera guerra mundial. «Shum» i «Niu» orientaren la
il·lustració catalana cap als estils avantguardistes i
geomètrics i durant els primers anys trenta foren
uns dels principals dibuixants del gran setmanari satíric barceloní La Campana de Gràcia. Aquells
artistes de renom foren els capdavanters, la punta
de llança d’un bon grapat d’artistes gràfics lleidatans d’aquella època, fins ara menys coneguts,
que deixaren una part important de la seva obra a
les pàgines de periòdics i publicacions més enllà
de les Terres del Ponent.
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premsa satirica a les terres
Jaume Capdevila
de lleida
Una mirada panoràmica a un segle i mig de sàtira a les
revistes de la terra dels cargols
El periodisme s’ha convertit en un dels pilars fonamentals de les societats modernes. La premsa
és el canal central mitjançant el que s’informa els
ciutadans de manera contextualitzada sobre els
temes rellevants, posa en el debat públic les qüestions polítiques i socials que permeten progressar
les societats, i vigila d’aprop el comportament de
les diferents administracions, vetllant pel desenvolupament i consolidació de la democràcia, si
bé també ha servit per condicionar, fidelitzar o
adoctrinar les masses quan els altaveus mediàtics
es posen a servei de règims autoritaris o antidemocràtics. Les publicacions periòdiques són una
peça clau per comprendre la història moderna
del nostre món: com a testimoni, sí, però també
com a part activa de molts esdeveniments, ja que
la premsa pretén incidir i condicionar el comportament dels seus lectors. Els mitjans no tan sols
informen, analitzen o entretenen, sinó que també
transmeten idees, generen opinió i volen influir en
la població. En aquest sentit, un dels periodismes
més reactius, virulents i provocadors, la veritable
avantguarda de la premsa lliure i reivindicativa, el
conforma la premsa satírica i d’humor. Aquest gènere, que ha estat tradicionalment fèrtil i ufanós a
Catalunya ha configurat part del nostre tarannà, i
la història recent de Catalunya no es pot entendre
sense fer referència a publicacions emblemàtiques
com La Campana de Gràcia (1870-1934), Cu-cut!
(1902-1912), L’Esquella de la Torratxa (1879-1939),
Papitu (1908-1936), o Por Favor (1974-1978), El
Papus (1973-1987) i El Jueves (des de 1977), on ninotaires de feraç inspiració han esmerçat el seu
talent.
Les publicacions més conegudes, com és natural, han estat sempre les que des de la capital
han intentat abraçar tot el territori. Però també hi
ha hagut una fecunda i interessant premsa més

vinculada al territori, una premsa més propera, a
vegades més precària o efímera, però no pas per
això amb menys incidència o interès. Les comarques de Lleida tenen la seva pròpia història de la
premsa satírica, una premsa que es distingí amb
capçaleres veritablement notables, que val la pena
recordar.
PREMSA SATÍRICA LLEIDATANA DEL XIX
Anotem primer que gairebé durant tot el segle
XIX Espanya viu sota el jou d’una ferotge censura. Les poques capçaleres que apareixen durant
els dos primers terços del segle, es concentren
en els breus períodes en que algun atzar històric
permet que aquesta censura es relaxi una mica.
En el cas de Lleida, les primeres publicacions de
caire satíric de les que es té constància, són La
Escoba (1864) i Don Pepito (1868). De la primera
se’n tenen poques dades, i bàsicament extretes
de referències bibliogràfiques, com el catàleg de
la IX Exposición del libro leridano de 1949, en la
que hi apareix referenciada. Pel seu títol –jo no ho
puc dir perquè no n’he pogut consultar cap exemplar– però, sembla que podria ser satírica, ja que
l’escombra és un estri necessari quan un vol fer
net, que és el que fa néixer moltes publicacions
satíriques. Per la seva banda, Don Pepito era una
publicació més aviat lúdica, que publicava anècdotes i acudits, que sortia els diumenges. Fins a
la restauració borbònica no tornem a trobar cap
altra capçalera lleidatana, si bé això no vol dir que
no se’n publiquessin, sinó que pot ser que no ens
n’hagi arribat cap exemplar. El 1883 apareixia Lo
Garbell, subtitolat “periódich clá y catalá que’s
remenará un cop cada semana”. És interessant
perquè la publicació ja empra la llengua catalana. El seu director fou Camil Castells, i entre els
seus redactors hi costaven Josep Werlhe, Agustí
Prim, Joan Torrent, Salvador Rebés –lo Teta– i el
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dibuixant Miquel Murillo, autor dels ninots de la
coberta o la darrera pàgina. La revista es despedí
amb 18 números, després de l’arribada al poder
dels conservadors, que van cloure el puny pel que
fa a la llibertat de premsa. El 1885 aparegué una
capçalera força peculiar: El freno del caciquismo,
“periódico antipolítico, hidráulico”, redactat íntegrament per Antonio Barbosa, àlies el Trapa, un
sastre il·luminat i llunàtic, un personatge peculiar
de Lleida, que també feu de periodista satíric en
aquesta publicació marciana que no se sap ben
bé si s’ha d’agafar seriosament o no. A banda dels
exemplars de 1885, també n’aparegueren números els anys 1909 i 1912. Tornem al 1885, quan
surt una nova capçalera que aconseguí un cert
èxit i es publicà durant dos anys: El Perro, que
s’autodefinia “Periodicucho guasón con ribetes
de formal, escrito con la intención de dejar a todos mal”. Malgrat publicar acudits i xafarderies,
no tenia ninots, i la seva llengua era el castellà.
També era en llengua castellana La Lata, una revista que es publicà el 1892, que sí donà força
importància al dibuix i la caricatura i tenia el subtítol “Semanario Festivo y Humorístico”. El català torna, breument el 1895 amb l’únic número de
La Pua, una revista que es considerava “tranquil,
de bon gènere, il·lustrat i humorístic”, i hi consten alguns antics col·laboradors de Lo Garbell.
Una altra publicació na tan breu, fou La Tijera,
“periódico satírico humorístico”, que aparegué el
1896, i després de set números devia tenir alguna topada amb les autoritats perquè va anunciar
que havia de deixar de publicar-se. Els mateixos
redactors de La Tijera, van publicar el 1898 El Violón, “semanario satírico-humorístico que tocarà los sábados”, centrat en la crítica municipal.
De nou, hagué de deixar de publicar-se als pocs

números, perquè les autoritats no toleren gaire
les crítiques i fou repetidament denunciat des del
primer número.
A punt d’acabar el segle, el 1899 apareix La
Mala Senmana, “Semanari català regenarador”,
que al costat de la capçalera, deixava ben clar
que “La política és l’infern. Y’ls cacichs, los dimonis”, una revista catalana i liberal, que aviat
tingué una rèplica de tendència republicana, Lo
Maco-Lindo, un “Setmanari catalá, que sense
pecar d’insolent se proposa parlar clá”. Aquesta
rivalitat entre publicacions serà habitual i repeteix un esquema que també trobem a la premsa
de la resta del país, quan La Flaca (1869-1976)
sorgí per respondre a La Gorda (1869-1970), o
Cu-cut! establí des de la dreta una forta rivalitat
amb L’Esquella de la Torratxa, situada a l’esquerra. Quan deixà de sortir La Mala Senmana, fou
substituida per Lleyda Catalana (1899), subtitulat “Senmanari popular, literari y humorístich”.
El mateix any s’editaren també cinc números
de La Rialla “Setmanari clà i català” que acabà
bruscament la seva carrera al ser denunciat el
seu número 4, no sabem si per ser massa ‘clà’ o
massa ‘català’.
SÀTIRA PER A UN NOU SEGLE
El 1901 sortia Lo Campanar de Lleyda, quinzenal
inspirat per La Campana de Gràcia. Una any més
tard apareix la revista Mortalla, que ràpidament
el govern censura i prohibeix. Aquesta capçalera
haurà d’esperar gairebé una dècada per veure de
nou la llum. El mateix any 1902 es publica revista Lo Marraco, que segons alguns historiadors de
la premsa lleidatana tingué una vida curta, i segons d’altres podria haver arribat gairebé a supe-
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rar els deu anys de vida1 Però la primera dècada
del segle XX fou animada a Lleida per la rivalitat
de dues revistes contraposades, Lo Gat del Famades (1905-1906) –“setmanari humorístich ab ninots”–de tendència conservadora, atacava carlins
i republicans, mentre que Satanás (1905-1906)
anticlerical, republicana i anticatalanista, posava el dit a l’ull de l’Església i els conservadors. El
nivell d’aquestes revistes pot rivalitzar amb algunes fetes a Barcelona i les dues publicaven punyents ninots i acudits: a Lo Gat, hi signen Camot
o Ynatsom, qui s’ha identificat com el pintor Carles Mostany Rebés. A Satanás hi trobem les signatures Sirio, Asinio i Butuay, que no hem pogut
identificar. Aquest darrer també el trobem fent dibuixos a la revista Lleyda Nova (1908-1909), una
revista potser no estrictament humorística, però
que transitava entre la seriositat i la disbauxa, que
s’interessava per la cultura i la política, i alhora era
lleugerament satírica i literària. Hi dibuixaren també artistes que empren els pseudònims de Maula o
Sanglot. La dècada es clou el 1909 amb l’aparició
de El Bedel, una revista que vol “deixondir, moure,
enardir, alabar, criticar i reformar” que visqué poc
més d’un any, i la recuperació de Mortalla, republicana, anticlerical i especialment crítica amb els
conservadors, que havia estat castigada pel seu
primer número. El seu director fou Sebastià Ramells, i el seu principal dibuixant, Francisco Mercè. La revista novament provocà les ires dels que
governaven i no va complir ni mig any, si bé els
que la feien, van publicar una altra revista, l’any
1910, Poticracia, en la que abandonen la crítica po1) Josep Antoni Rosell i Pujol li atribueix poc exemplars a la seva obra La
premsa a Lleida (pàg. 42), mentre que Anna Busto, Marc Macià i Margarida Sabaté al seu llibre L’Humor gràfic a la premsa de Lleida 1883-1975
(p.18), consideren que ja que hi ha exemplars datats el 1910, la publicació
podría haver tingut una certa continuïtat.

lítica i es centren en la crítica social. Malgrat tot,
la publicació, d’aire provocador i transgressor, tingué una vida accidentada, plagada de problemes i
suspensions, si bé, fins i tot, durant la festa major
de 1911 arribà a tenir periodicitat diària. El 1909
també aparegué la revista anticlerical La Mitra,
que va durar fins 1910, lluïn el dibuix d’un bisbe
armat amb un trabuc a la capçalera.
La segona dècada d’aquell segle, es produeix una
veritable eclosió de premsa satírica i humorística. La situació política és controvertida i en l’aspecte social també hi ha una gran conflictivitat,
que serà creixent, a mida que es va cristal·litzant
la transició a la nova societat industrial, que a comarques triga més temps a arribar. Potser això
esperona l’aparició de revistes satíriques, ja que
són una eina de primera magnitud per fustigar les
ideologies contràries. El 1912 es publicà la revista
Calínez, una adaptació local dels personatges popularitzats per la revista satírica madrilenya Gedeón –que en ser suspesa, el 1898 i 1899 ja feu
servir la capçalera Calínez– i fou una de les més
importants capçaleres satíriques de l’estat espanyol. El subtítol ja apuntava la vocació local, ja que
hi deia “Candidato a la Alcaldía de Lérida”. El 1915
apareixen Lo Senyor Taset –que fa referència en el
seu títol al patró de Lleida, Sant Anastasi–, Modistas y Estudiantes, una revista sense grans pretensions polítiques ni oscials, i Don Quijote, que es
centra en la política i simpatitza amb la ideologia
republicana. El 1917 apareixen L’Estaca, “Setmanari català ab ninots” que intentà la crítica satírica
local, El Duende, subtitulada “semanario de la vida
local” , més aviat interessada per fer un humor en
l’àmbit cultural i literari, El Oportuno, de caire més
aviat festiu, i El Polichinela, que també evita la política i té un aire més galant, emmirallada més en
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Papitu que no pas en L’Esquella. La dècada es clou
amb la recuperació de El Bedel, el 1919, deu anys
més tard de la seva primera publicació, però en
aquest cas, s’orientarà més aviat cap a l’humor per
estudiants. Els humoristes més actius en aquesta
època són Paco Mercè, Carles Mostany i Manuel
Pallejà, entre els que s’han pogut identificar que
signen amb pseudònims, inicials o anagrames,
usualment per evitar problemes amb la censura
o repressions per les ironies de les vinyetes. Això
encara és pitjor en la premsa local, ja que constitueixen universos més petits i tancats i les represàlies poden ser més fortes.

DE LA DICTADURA A LA REPÚBLICA
La fi de la guerra mundial a Europa provoca una
crisi econòmica a Espanya, on molts s’enriquiren
gràcies a la neutralitat espanyola durant el conflicte. La creixent conflictivitat social i la corrupció
política desemboquen en la dictadura de Primo de
Rivera, que activà de nou mecanismes de censura
de premsa molt més repressius. Aquesta censura,
per exemple, feu tancar el diari lleidatà republicà
El Ideal, que havia nascut el 1898. La premsa satírica, per tant, ho té difícil en temps de repressió,
pel que el nombre de publicacions d’aquest caire
disminueix dràsticament. És en les noves capçaleres d’informació, com Lleida (1921-1930), Vida
Lleidatana (1926-1931), Occident (1931-32) o La
Jornada (1930-35), on hi proliferen els dibuixos
d’artistes de gran talent com Shum (pseudònim
d’Alfons Vila, sovint confós per utilitzar un altre
heterònim, el de Joan Baptista Acher), Niko (Nicolás Martínez Lage), Quicus (Francesc Carbó),
Vidal, Crous, Macià, Pardiñas de Miguel, Pinyol, o
Vallverdú. Pel que fa a la premsa satírica, la censu-

ra no permet que es publiqui gran cosa. Tan sols la
revista Iris (1922), bilingüe i que deixant de banda
la política, cultivà l’art i la literatura i centrà els comentaris humorístics a l’actualitat esportiva. Acabada la dictadura, durant el govern de Berenguer,
apareix L’Espurna, l’estiu de 1930, un “setmanari
polític d’ideologia esquerrana” que empra la sàtira
i les vinyetes en les seves pàgines.
La proclamació de la República, en canvi, afavoreix l’aparició de moltes noves publicacions.
El nou marc polític i la nova llibertat de premsa afavoreixen la difusió de la sàtira i l’humor, en
capçaleres com Crítica (1931-1933), setmanari
més aviat polític de tendència republicana, L’Òstia (1931), revista anticlerical com ja deixa clar el
títol, Camins (1934), mensual il·lustrat que no era
específicament d’humor però tal com explica a
l’editorial del primer número “vol ésser una revista amb una certa maliciosa rebeldia que desitgen
les coses de l’esperit. Intentarà pintar tots els neguits i amb notes de bon humor i gravats de bon
veure”, Polèmica (1935), “setmanari de joventut”
que fou perseguit per les autoritats, Soroll (1936)
“setmanari esportiu humorístic”, i especialment
Toca-Ferro! (1931-1935), la publicació que fa una
gran aportació a l’ humor gràfic lleidatà, ja que
les seves planes acullen nombroses caricatures
i vinyetes. D’ideologia carlina i tradicionalista,
atacà els republicans i les esquerres –ja sabem
que la sàtira sempre funciona millor des de l’oposició– i Torrent i Tasis anoten que durà, com a
mínim, 152 números, fins ben entrat 1935. Els
seus principals dibuixants firmen amb els pseudònims Saz, K i Moma.
Però no tota la tradició humorística lleidatana es
feu a la capital. Per exemple, a Mollerussa, hi ha-
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gué uns pocs anys d’expansió satírica i s’hi publicaren La Tarota (1916-1917) “periódic satíric
humorístic i de la broma, defensor i advocat de
les dones”, L’Abella (1917)“periódico satírico, humorístico y festivo”, Cap de ruc (1917) que “rebuznará una vez al mes” i L’Hereu de la Tarota (1917). A
Tàrrega, es publicà La Lloca (1902) “revista satírica”, Cacaseno (1903) “inmune al virus rábico caciquista”, La Bou (1922) i La Lluna (1932) “quinzenal
satíric”. A Agramunt va sortir El Catxepí (1923) i
el mateix any, L’Atrevit a Camarassa. A Cervera hi
trobem una curiosa revista del darrer any del segle XIX, El Yo (1899) “Periódico que se reapartirá
gratis y saldrá todos los meses dedicándose al
género bufo, con un incensario al frente del bufete de un abogado republicano de quincalla”. A
Balaguer hi hagué L’Estisora (1916) publicació que
fou suspesa i continuada per L’Estisorada (1916),
que feu vuit números abans de tornar a ser prohibida. Uns anys després es publicaren tres números de L’Hereuet (1922), i finalment, L’Hereuet de
l’Estisora (1927), unint les dues capçaleres. També
a Juneda es publicà La Pubilla (1916), i a Solsona
s’hi publicà La Llumanera (1914) i El Nap Buf (1931).
Segurament hi hagué moltes altres publicacions.
Però avui es fa difícil trobar-les i recuperar-les,
ja que es tracta d›un material efímer, dispers, de
batalla i que en algunes de les èpoques històriques d’aquest país hauria estat temerari guardar
a casa.

DEL FRANQUISME AL SEGLE XXI
Durant la dictadura de Franco, després de la guerra civil, s’estroncà aquesta tradició de premsa
d’humor. Hem pogut trobar ben poques iniciatives
periodístiques amb vocació satírica. L’any 1955 es

publicaren uns quants números d’una curiosa i
simpàtica revista titulada Momo. Arribà com a mínim als quatre números, el seu subtítol era “revista
mitológica-mitoloca” i hi havia nombrosos acudits
i vinyetes, amb un humor familiar, entre surrealista i esbojarrat, sempre lluny de la crítica política,
per descomptat.
Amb la transició i la democràcia, hi ha noves
temptatives. Durant molt de temps, les úniques
iniciatives no seran purament satíriques, sinó que
barregen el còmic, l’ humor i altres gèneres periodístics amb la voluntat d’arribar a nous públics,
d’interessar a gent jove, de dinamitzar sectors de
població. El 1982 aparegueren alguns números
de Lo Borinot Ros, amb la intenció de promoure la
normalització lingüística. El 1983 des de la residència d’estudiants Sant Anastasi, es promogué
la publicació de la revista Més Boira, que com indicava en llur primer número “surt al carrer amb
desig de fidelitat com la boira de Lleida” i volia ser
“vehicle de comunicació i diàleg, això com entreteniment, no exempt d’humor”. Dirigida per Jordi
Curcó, les il·lustracions anaven a càrrec de Laura
Paba. El 1984 apareixia Garbuix, “revista mensual
d’entreteniments” en les que hi havia nombrosos
dibuixos i historietes, si bé el gruix principals eren
els entreteniments i passatemps. Els seus dibuixants eren Jep i Sebas. L’any 1986 apareixia Paper
de mirar, revista d’historietes que naixia gràcies a
la col·laboració de l’Ateneu Popular de Ponent i el
col·lectiu de dibuixants “Callejón”. Hi participaren
Buil, Carbonell, Cazares, Ermengol Gort, Marcalaín o Reverté entre d’altres. El 1988 es publicava El
Loro, amb la peculiaritat que era confeccionat per
presos del centre penitenciari Lleida-II, amb dibuixos de Manuel Cerezo, Aurelio Sánchez i Jorge
Escobar.
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És a partir de 1988 que es reviscola la tradició
purament satírica, quan apareixia una de les fites
de la sàtira lleidatana contemporània, Noguerola, que fou un suplement satíric del diari Segre,
i segons el subtítol del seu primer número era
“Suplemento parásito del diario Segre”. Coordinat pel dibuixant Ermengol, hi col·laboraren
Balasch, Josep Maria Cazares, Xavier Reverté,
José Carlos Miranda, Manolo San Mateo, o Carles Porta entre molts d’altres. A partir d’aquesta
publicació, el diari La Mañana respongué amb el
seu propi suplement satíric, Lo Pixador de la Banqueta (1990-2009), amb Marçal i Monyarch. Poc
després s’edità la revista La Confidencial (2001),
mensual satíric editada per l’Associació Cultural
O-Ponent, i gairebé una dècada més tard, va aparèixer La Quera “Lo corc de ponent” (2012-2015),
una revista molt ben feta que a més a més de col·
laboradors lleidatans, va publicar també textos i
dibuixos d’humoristes d’arreu de Catalunya i part
de l’estranger. La comunitat de dibuixants lleidetana, amb Monyarch, Ermengol, Marçal, i Balasch
al capdavant, és força activa i ha dut a terme
nombroses iniciatives, exposicions, xerrades, i
debats sobre el tema. Fora de la capital, he localitzat La Pansa (1987-1989) “quinzenal d’opinió
viperina” que s’edità a Tàrrega, i La Banya (1977),
a Guissona. Però em resisteixo a creure que un
vast territori amb tantes inquietuds culturals,
polítiques i socials com les terres de Ponent no
hagi donat més mostres d’enginy satíric d’ençà
de la mort del dictador. Caldrà esperar nous estudis amb més profunditat sobre el tema, que ho
mereix i necessita.
Avui, però, el món de la comunicació ha canviat i ja no és el paper l’únic vehicle per arribar al
públic. Televisió, ràdio i publicacions digitals re-

clamen l’atenció dels lectors, i en el camp satíric
hi ha pàgines com La Maranya digital, que manté
l’espurna de la sàtira dibuixada a l’abast de les
pantalles, o iniciatives com Humoràlia, que ha
esperonat activitats, exposicions i tota mena de
moviment al voltant de l ’humor gràfic, des de les
caricatures al carrer de l’ Humor Eix, fins al concurs d’humor caragoler, per esmentar-ne algunes. La sàtira, per ser efectiva, necessita difusió, i
avui la penetració massiva ja no és produeix gràcies a la premsa de paper sinó mitjançant altres
plataformes. L’ humor sobreviurà a totes les tecnologies, perquè sempre hi haurà governants que
caldrà criticar, sempre hi haurà algun motiu per
riure, sempre hi haurà artistes amb talent per la
ironia i la caricatura. Sigui com sigui, llarga vida
a l’ humor... i si és acompanyat d’una cassola de
tros, encara més!
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“JOAN OLIVA, UN CATALA
DE L’ARGENTINA”
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Jordi Artigas

De feia temps volia dedicar-li un article al dibuixant català-argentí Joan Oliva, per als argentins
Juan. Joan Oliva i Grau (Organyà, Catalunya, 1910Buenos Aires, Argentina, 1975), però les pistes
i dades que tenia sobre ell eren vagues i alguna
d’elles equivocada.
Les recerques han estat llargues i de vegades difícils, ara al final he aconseguit el màxim de dades sobre ell gràcies a diverses persones i coincidint que l’Ajuntament de la seva vila nadiua,
Organyà, a la comarca de l’Alt Urgell, i l’associació “Humoràlia” organitzadora de la 4ª Biennal
Internacional d’Humor de Catalunya, que se celebra a Lleida, li han dedicat sengles homenatges
en forma d’exposició durant els mesos de setembre i octubre.
Així les dues biofilmografies que vaig redactar per
al “Diccionari dels catalans d’Amèrica” el 1992 i
després per al “Diccionari de Cinema a Catalunya”
el 2005, contenen alguna dada inexacta, com el
seu lloc de naixement, i aquí tinc l’ocasió de rectificar-les. Costa entendre els motius pels quals els
diccionaris sobre artistes, i en concret els més especialitzats en dibuixants, hagin ignorat fins ara
la important figura de Juan o Joan Oliva, dibuixant
d’historietes i pioner del dibuix animat a l’Argentina.
Precisament fou en aquell país on es realitzà el
primer llargmetratge d’animació del món; es tracta d’”El Apóstol” (1917) de l’italià-argentí Quirino
Cristiani. Aquell film, avui perdut, realitzat en
la técnica del paper retallat o “cut-outs” s’avançà uns quants anys al primer realitzat en dibuix
animat per Disney “Blancaneus i els set nans” de
1937. Però en aquell 1917, Oliva encara no havia
arribat a l’Argentina, encara que anys després
començaria a treballar a l’estudi d’en Cristiani.
EN UN CINEMA DE LA RAMBLA…
Les notes biogràfiques d’Oliva destaquen una
primera dada rellevant: el fet que descobrís el
cinema d’animació l’any 1922 veient una pel·lí-

cula del cèlebre Émile Cohl en una sala de cinema de la Rambla barcelonina, ciutat on encara
es troben uns fills dels seus cosins germans.
No sabem els motius pels quals el 1928, amb 18
anys, Oliva va decidir embarcar-se cap a aquell
país per dedicar-se al dibuix professional, on
es quedaria definitivament. No obstant això era
l’època encara de les grans onades migratòries
d’europeus cap a Nord-Amèrica i Llatinoamèrica a la recerca de nous horitzons, en llargues
travessies de l’Atlàntic a bord de grans transatlàntics.
La primera mostra d’art, Oliva la produí ja a Buenos
Aires, dibuixant caricatures i humor de premsa a
diaris com “Ultima Hora”, “El Diario” i a la revista
“Antena”, que li obriren les portes de la publica-
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ció “Mundo Argentino”, on dibuixava les portades.
D’aquesta època foren alguns dels seus personatges que es popularitzarien a la premsa argentina com “Pichín el grande” a la revista “Sintonía”,
o el personatge publicitari el “gaucho Rendija”,
que parlava a l’estil del gautxo, ramader, home de
camp argentí, tal com s’evoca en el següent text:1
“El personaje es el gaucho ‘Rendija’ que simboliza a
la Manufactura de Tabacos ‘Particular’ cuyo slogan
es ‘indústria argentina-fabricante argentino-capital
argentino’, en lucha contra el trust tabacalero.(…)”
Autor també d’historietes com les d’”El Marqués
de Puerto Nuevo”, “El gaucho Rancagua” i “Filipito
Pistolero”, publicades a la revista “Figuritas” fins
a les dècades dels anys 30 i 40. Alguns d’aquests
personatges com “Filipito” o “Rejucilo i Ciclón”
saltaren a la pantalla i esdevingueren dibuixos
animats.
ANIMACIÓ ALS ESTUDIS CRISTIANI
(1932-1938)
Com hem vist, l’italià-argentí Quirino Cristiani,
nascut a Sta. Giuletta, Pavia, Itàlia, el 1896, era
tota una institució a l’Argentina en el referent al
cinema d’animació; director del primer llargmetratge “El Apóstol” de 1917 i de dos llargs més,
usant la técnica dels retalls, així com de nombrosos films publicitaris i diversos curts de dibuixos
animats. I allà treballa Oliva entre 1932 i 1938 com
a animador de films publicitaris com per exemple:
“El faquir ayunador” i “El gauchito Rendija” abans
citat.
Aquí també realitzà el curt que havia de ser el primer d’una sèrie, “El mono relojero”; d’aquest es
comenta el següent a l’obra de l’historiador Bendazzi:2 “(…)El curtmetratge fou presentat al públic
el febrer de 1938(…) L’Ajuntament de Buenos Aires li
atorgà un premi especial(…) ‘El mono relojero’ és un
film d’una qualitat mitjana, de bona factura professional segons els gustos de l’època. Cristiani abandona
per primer cop la seva técnica dels retalls emprant la
‘clàssica’ nord-americana, amb dibuixos sobre fulls
transparents de cel·luloide(…). El curt era en blanc i
negre i tenia banda sonora i la veu corresponia al
popular humorista Pepe Iglesias ’El Zorro’.
1 ) “Historia del humor gráfico y escrito en la Argentina (1801-1939)”, vol
I. d’Óscar E. Vázquez Lucio, Eudeba, Buenos Aires, 1985.
2) “Due volte l’Oceano, vita di Quirino Cristiani…” de Giannalberto Bendazzi. La Casa Usher, Florència, 1983.

ESTUDI PROPI
L’any següent, el 1939, Oliva decidí crear el seu
propi estudi: la “Compañía Argentina de Dibujos
Animados (CADDA)”. Prèviament, Joan Oliva s’havia casat amb l’argentina Aurora Sánchez, amb
qui tingué una filla, Ana Inés Oliva Sánchez, avui
coneguda il·lustradora amb el nom d’Aninés Macadam.
Aquí realitzà dos curts de dibuixos que a l’Argentina es passaven també com a complement
d’una sessió de cinema; es tractava de “Desplumando avestruces” i “La caza del puma”, on
participaren els seus populars personatges el
“gauchito Rejucilo” i el seu cavall “Ciclón”; però
la CADDA va ser dissolta aviat, el 1941, possiblement pel fet que malgrat que l’Argentina fou
país neutral en la 2ª Guerra Mundial, patí també la manca de subministrament de material
cinematogràfic tant dels EUA com d’Alemanya,
ambdós països enfrontats.
A continuació Oliva fou contractat per Kurt Lowe
per tal de fer pel·lícules publicitàries per a l’agència
“Emelco”, on creà el Departament d’Animació que
dirigí fins a 1942. Tornà a reorganitzar un estudi
propi amb el seu nom “Estudios Oliva”, on alternà
l’animació publicitària amb l’ensenyament del dibuix animat.
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OLIVA, MESTRE D’ANIMADORS
Sens dubte Joan Oliva reunia en aquell moment
–a partir de 1942- una llarga experiència com a
pioner en aquest gènere de l’animació, tantes vegades menyspreat, per a esdevenir mestre de diverses generacions d’animadors argentins: Néstor
Córdoba, Óscar Desplats, Óscar Vázquez (Siulnas), Jorge Elena…, amb la dada curiosa que fins i
tot Ernesto Guevara Lynch, el famós “Che” Guevara seguí els seus cursos.
Es tractava d’uns cursos de dibuix animat per
correspondència a l’estil dels que aquí organitzà
Josep Escobar. Aquests estudis estaven situats al
carrer Victoria, 1396, de Buenos Aires, i s’oferia un
curs d’historieta o còmic i un altre de dibuix animat. Veiem ara un curiós text publicitari d’aquells
cursos.
Es tractava d’un fulletó en el qual a l’epígraf “El Dibujo Animado, la profesión más lucrativa” es deia:
“(…) En la producción de una película de corto metraje, toman parte cerca de 150 personas, entre dibujantes, músicos, compositores, argumentistas, imitadores de sonido, técnicos, etc. Para realizar la “Caza del
puma” película de Juan Oliva, cuya duración es de 10
minutos, fue necesario confeccionar más de 20.000
dibujos. Si esta película fuera de largo metraje, para
su realización habría sido necesario más de 200.000
dibujos. Estas cifras vaticinan con harta elocuencia
la importancia que ha adquirido nuestro cine animado, y la enorme cantidad de especialistas que son indispensables. En consecuencia ahora es el momento
más oportuno para iniciar el conocimiento de estas
hermosas y positivas formas del arte cinematográfico. Sea ud. de los primeros.”
Oliva continuà fins a la fi dels seus dies alternant
l’ensenyament del dibuix animat amb la pintura,
però mai no retornà al seu país… Era l’any 1975, i un
any després s’encetaria una pàgina negra de la historia de l’Argentina, la del cop d’estat feixista dels
generals. Mentrestant, a l’Estat espanyol moria el
dictador més antic d’Europa, de tot això fa 30 anys.
ORGANYÀ I LLEIDA
Coincidint amb aquest 30è aniversari de la mort
d’Oliva, l’associació cultural “Humoralia” li ha volgut fer un homenatge pòstum dins dels actes de la
“4ª Biennal Internacional d’Humor Gràfic” de Lleida. Es tracta d’una exposició de l’obra de l’artista
amb fons de diversos arxius i amb el comissari-

Font de dedicada a Joan Oliva Grau a Organyà.

at dels especialistes del Museu de la Caricatura
“Severo Vaccaro” de Buenos Aires: Marcelo Niño i
César Da Col, que s’ha pogut veure a la Diputació
de Lleida entre el 20 de setembre i el 14 d’octubre.
El seu poble d’ Organyà, famós per ser el lloc on
es trobà un dels primers textos escrits en català
–les “Homilies” dels segles XII-XIII-, no ha volgut
oblidar el seu fill Joan Oliva i Grau; allotjà aquesta
mateixa exposició entre el 3 i el 15 de setembre i
li dedicà una font decorada amb els personatges
de l’artista i batejada amb el nom de “Font de Joan
Oliva”.
El meu agraïment , per la documentació facilitada,
a Aninés Macadam, filla d’Oliva, Óscar Desplats
(Buenos Aires), Giannalberto Bendazzi (Milà), Rodolfo Sáenz Valiente (Buenos Aires), Ajuntament
d’Organyà i associació “Humoràlia” (Lleida).
*Article publicat a “El Còmic de la Premsa Comarcal”
núm. 32, novembre de 2005.
Pàgina web:
www.imaginaria.com.ar/16/2/humoralia.html
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Frederic Letamendi,
dibuixant
costumista
i ironic

Teresa Pinyol

En Frederic Letamendi (Lleida, 1932) és polit com
els personatges dels seus dibuixos. Té una veu de
locutor de ràdio que em fa pensar que parlo amb
algú 20 anys més jove quan em contesta al telèfon.
Per la feina del seu pare va viure uns anys a Alacant, però al fer-se gran va anar a estudiar a la barcelonina Escola Superior d’Arquitectura, època en
la que va realitzar la seva primera exposició de caricatures i dibuixos humorístics a Balaguer.
Aquest dibuixant autodidacta ja ‘embrutava’ tots
els papers que tenia a mà de ben petit, cosa que va
continuar fent al créixer. “Quan estudiava a Barcelona, m’agradava quan sortíem a dibuixar façanes,
finestres i portes del natural”. No se sap si la seva
atenció pel detall li ve d’aquí o ja era quelcom innat… probablement és una mica de les dues coses.
Signa les seves obres com a Leta, dibuixa sovint
personatges rescatats directament dels anys 40
i 50. “Els artesans, els pagesos, els guarnicioners, els metges que cobraven en espècies,
les padrines amb davantal o el sereno apareixen sovint als meus dibuixos. M’agrada reflexar oficis que es van perdent o
situacions que ja no es produeixen. Però
tot i que neixen de situacions reals, intento explicar-les amb un punt d’ironia”.
Al llarg de la seva vida, en Leta ha dibuixat molt. Ha participat en diferents exposicions, tant individuals con col.lectives.
Ens explica la que es va celebrar a Madrid
al 1954, al Salón de Humoristas de Madrid:
“Els meus dos quadres van aparèixer al NODO! Un
anava d’una cursa de bous: al dibuix es veia com el
brau sortia a espatlles dels ‘monosavis’… mentre els
toreros estaven plens de ‘banderilles’ i plorant pels
racons. La idea per a fer l’altre dibuix me la va donar
una amiga de la meva dona: una dia ens la vam trobar a Balaguer i estava tota apenada i plorosa, pensàvem que havia passat una desgràcia familiar… i
era ben cert: se li havia mort la mula! Arrel d’aquella
situació vaig fer un dibuix en el que apareixia un

ruc dintre el llit, malalt, amb dos pagesos al costat
que de tant plorar havien fet un toll a terra”. En la
seva particular visió humanitzadora dels animals el
metge que visitava al pobre ruc no era un veterinari, sinò un metge de persones.
El Leta també ha exposat col·lectivament a
Barcelona i a Balaguer, ciutat on viu, i on
va protagonitzar una excel·lent exposició antològica i una de ben curiosa que
es va fer fa poc més de 3 anys: “Exposició Frederic Letamendi: 50 anys de
nadales” i és que resulta que cada any
creava una nadala –amb el peculiar
humor del dibuixant– per a felicitar
als seus amics…
També ha col.laborat en diversos llibres, “com el de Història de Balaguer
(Josep Aznar), en el que vaig realitzar 30
il·lustracions que representaven diferents
batalletes i que van suposar un estudi acurat del
tipus d’habillament i armes corresponent a cada
època: els moros, els francesos, etc.” o el de cuina Els Fogons de Lleida (Josep Mª Morell), on en
un mateix dibuix hi incloia l’alta gastronomia representada per estirats cambrers i la més tradicional, on hi apareixien una senyora vora la cuina
económica fent cargols i mongetes amb botifarra.
Els seus acuidts també es van publicar al diari El
correo Catalán o a revistes com Acción o Barri 10.
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La tècnica d’aquest dibuixant lleidatà gairebé
sempre neix d’un traç amb plumules o rotulador
i creix amb aquarel·les, una pintura que li dóna
l’esperit colorista, positiu i vitalista que li agrada
transmetre amb les seves obres.
Admirador de dibuixants clàssics com Junceda,
Cesc, Castanys o Kim, en Leta disfruta amb el seus
personatges costumistes en els que t’explica una
història, una narració clara i sempre divertida amb
la que ens transporta directament als mítics TBOs,
com si tornéssim a ser el nen que s’adivina darrera
els ulls vius i curiosos del Frederic Letamendi.
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L’Escola Ermengol.
Art I expressio grafica
des dels 4 als 104 anys
-

La creació de l’escola Ermengol és un acte d’amor
(a l’art) i de fe en l’art com a eina de coneixement,
de construcció personal, d’expressió, de cultura,
de gaudi… En aquest acte apassionat, es reflecteix
la voluntat de l’Associació Ermengopolys de posar-se al servei de la comunitat amb el propòsit
de fer arribar l’art i els ensenyaments artístics a un
públic ampli. L’art no és només quelcom que ens
entra per la vista i altres sentits,..és un dels llenguatges expressius humans que sovint es considera com a secundari, però que conjuga un seguit
d’elements que el fan ser una eina expressiva de
primer ordre. Ens aporta plaer i la necessitat de
pensar sobre el que veiem, un exercici prou ric i
exportable a altres aspectes de la vida. S’hi conjuguen elements estètics, topogràfics, científics,
filosòfics, històrics...

L’any 2011 s’inaugura el centre de Lleida, a la
Rambla Corregidor Escofet i des del setembre
2016, la Casa de les orenetes, al carrer del pont,
acull l’escola de Balaguer. D’entrada pot ser se
la identifica amb el còmic i el dibuix humorístic, perquè el nom de l’Ermengol s’associa als
acudits, a la premsa gràfica i a publicacions de
còmic. Un dels seus objectius precisament, és
donar a conèixer aquests gèneres, els seus processos de creació, el seu rerefons i les persones
que hi ha la darrere d’aquestes produccions. L’escola compta amb cursos de còmic fixes i s’hi han
fet masterclass amb referents com Carlos Azagra
o Omar Túrcios Figueroa. Però la vida diària de

Núria Mallol

l’escola va més enllà, i durant la jornada es van
alternant cursos i tallers per a totes les edats que
abracen diferents àmbits de l’art visual i plàstic.
Els professionals a càrrec de les classes i tallers
diaris són artistes dedicats professionalment a
les seves disciplines, persones del món de l’educació i la pedagogia... ja que es busca oferir una
formació de qualitat i solidesa.
De bon matí, comença l’activitat amb la classe
de Dibuix i Pintura per a adults. Hi podem trobar
alumnes de tots els nivells, interessos i edats.. Hi
ha qui vol començar a dibuixar i inicia el seu pla
personal d’aprenentatge. Altres estan interessats
en la pintura, en el treball amb els colors, en l’experimentació amb diferents suports i materials...
Mai és tard per començar a fer quelcom que ens
agrada, per dedicar-nos un temps i per explorar
aquells àmbits personals que teníem arraconats.
No cal ser professional, ni tenir formació prèvia.
Es tracta de gaudir amb la nostra faceta artística, de millorar el nostre traç, conèixer materials i
tècniques, relaxar-nos i treballar acompanyats de
persones amb els nostres mateixos interessos, en
un ambient artístic. Altre alumnes ja tenen coneixements previs i trajectòria en el món de l’art i assisteixen per perfeccionar o millorar la seva técnica i explorar altres àmbits de treball.
A la tarda, comencen els més petits de la casa.
Canvi d’ambient, sembla una altra escola. Els fo-
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formats de treball, ja que en cada sessió es proposa un tema, una tècnica o un material a treballar.
Els dissabtes al mati, la cosa no para, i trobem cursos per a nens i nenes i per adults. A Art& english
es combinen el còmic, els contes, l’art i l’ idioma.
També hi ha tallers específics de còmic en els que
l’objectiu són les produccions, a les que cal arribar
de manera organitzada, seguint el procés de planificació i elaboració propi d’aquest gènere. S’hi
aporten coneixements genèrics i sobre els grans
referents. També es fan recomanacions de lectu-

nament tècnics i teòrics es combinen amb la recerca del gaudi de les arts plàstiques, dels seus
llenguatges i camins, i de la creació. Iniciació a
l’art és un taller adreçat a nens i nenes de 4 a 7
anys en el que es fa una primera introducció per
treballar bàsicament en la sensibilització i la creativitat, tot donant coneixements pràctics i teòrics
amb un enfocament lúdic. Dibuix i color, pensat
per a nois o noies entre 8 i 13 anys es dissenya
amb un programa personalitzat que es va definint
en funció de les característiques personals i del
grup. Es treballen les bases del dibuix i se’ls vol
proporcionar eines que els ajudin a superar les dificultats del procés creatiu.
A partir de les 19h fins a les 21h, depenent dels
dies, podem trobar de nou les classes de Dibuix i
Pintura per a adults o el taller de Joves Creadors.
En aquest darrer taller, es treballa amb joves que
tenen entre 13 i 18 anys, els protagonistes d’una
etapa vital intensa, tant a nivell físic com personal,que comporta que els seus interessos siguin
molt específics. Se’ls proporciona coneixements
pràctics i teòrics per expressar-se per mitjà de les
arts plàstiques. Hi ha una oferta diversificada de
tècniques que els permeten explorar la seva imaginació i creativitat en un ambient de treball de
cooperació i participació.
Però l’activitat, no s’acaba a les nou del vespre, els
dijous a les 20,30h comença el Taller de dibuix del
natural amb model nu. Hi participen professionals
que volen treballar aprofundir en aquest format,
però també alumnes amb diferents nivells. Es pot
aprendre a dibuixar a partir del treball amb el cos
humà, ja que proporciona eines i habilitats que són
molt útils per aplicar a qualsevol tipus de tècnica
i complementa la formació artística. Es treballa
l’observació, les proporcions, l’anatomia humana,
la sensibilitat,…en companyia de la música, protagonista també cada vespre. Es van combinant els

ra per a aportar solidesa al treball. Els adults que
no tenen disponibilitat horària durant la setmana,
poden fer classe de Dibuix i Pintura en aquest horari.
L a memòria de les activitats de l’escola es fa complexa, costa recordar i recopilar activitats. A part
dels cursos i tallers habituals, s’han organitzat
tallers amb altres artistes, com David Pugliese i
Josep Maria Alarcon, participat en concursos de
dibuix i fires, organitzat exposicions, casals de vacances, tallers de plàstica, de dibuix, de reciclatge, de mandales, de restauració de mobles…
I el dilluns tot comença de nou. L’amor (a l’art) és
constant…
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38 ANYS DE DIBUIXOS
A BARRET PICAt
1. ELS 100 PRIMERS NÚMEROS DE BARRET
PICAT
Nosaltres, els iniciadors de Barret Picat (a partir
d’ara BP), no ho sabíem, però la nostra revista acolliria en els seus primers cent números a un bon
nombre de ninotaires i dibuixants que publicarien
grans treballs de creació per a sorpresa de propis
i estranys
1.1 ELS PRIMERS 30 NÚMEROS (1979-1984)
Quan feia 3-4 anys que BP havia sortit, un estudiós de la premsa comarcal em demanà que li deixés –a l’igual que ho feia amb les altres revistes
de les comarques de Ponent- els exemplars que
havíem publicat per estudiar-la. Quan me’ls tornà, em digué que d’aquell munt de “papers”, lo que
“quedaria” d’aquest inici de la revista, als seus ulls,
serien els dibuixos, portades i il·lustracions. Era el
que feia singular BP.
BP va sortir amb l’objectiu de donar veu a joves del
poble. Un dels aspectes que teníem de cobrir era el
de les imatges. L’element més important d’aquest
inici fou Pere Llauradó (1954) que utilitzant diferents pseudònims com Moloch i Lautremont publicà uns extraordinaris dibuixos –portades i interiors- durant els primers anys de vida de la revista,
que impactarien als lectors. Aquestes primeres
revistes també comptarien amb les contraportades i dibuixos del Robert Pérez (1948) i de Sluch
(Andreu Pujades) i les col·laboracions de Cristina
i Andi
Al núm. 19 de juliol de 1982, hi sortí un còmic de
la Nuria Pompeia i en el núm. 20, un còmic de 4
pàgines de Padu (Josep M. Padulles, 1962) que
continuaria publicant en diferents números, i en el
núm. 21 s’estrena Joan Gesé (1946), amb una pàgina d’humor i una historieta a la contraportada i
que en el núm. 24 obriria el seu camp publicant-hi
tres il·lustracions. També entraria en joc Jaume
Balcells (1960) en la contraportada del núm. 26.
1.2 L’ÈPOCA DEL FIDEL FLAQUER I MARK
BINEFA. L’EXTRA CÒMIC AL NÚM. 63.
La fotografia –de Valeri Bonjorn– s’anava imposant als dibuixos que ara ja només apareixen de
manera esporàdica fins que en el núm. 43 apare-

Portades de Pere Llauradó

Esteve Mestre
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gué el primer còmic de Fidel Flaquer (1971) –els
seus còmics tenien guionista- titulat “Somni impossible” que sorprengué a propis i estranys. Al
44 i 45 publica històries de Jimmy and the Flais... i
seguirà publicant-hi al 46,47,48 78, 81, 84, 89, 91,
fins a la seva malaurada mort de la que en donaríem notícia en el núm. 96, de juliol del 96, amb un
dibuix del Mark Binefa i tres pàgines d’homenatge.
El núm. 46 és el primer número que surt de la impremta i surt amb portada de Joan Gessé i un dibuix de pàgina fet a plumilla en el seu interior...
En el núm. 53, d’abril del 89 apareixen unes tires
del Marc Binefa (1973), que hi tornarà al núm. 56
amb una tira i una pàgina i en el núm. 62 hi publica un còmic. En el núm. 59, publica el seu primer
còmic, Ferran Blanch (1971)
El desembre de 1990, núm. 63 de BP, aprofitem la
volada dels autors de còmics i fem un extra-còmic, on Fidel Flaquer hi publicarà un còmic de 9
pàgines, i Ferran, Lautremont i el Marc una pàgina cadascú.
En els nos. següents, Fidel desapareix i pren el relleu Marc Binefa, que en el núm. 70 –març del 92publicarà en un còmic “L’altra història de Linyola”,
i en el núm. 72, “Com es fa Barret Picat?” tema que
repetiria en el núm. 92. O al núm. 73, un còmic
sobre els virus informàtics, després anirà derivant
cap a la sàtira social, com mostrarà en els còmics
i contraportades que publicarà en els núm. 84, 86,
89, 90 94, 95, 100.

Jaume Balcells

Després del núm. 100, els còmics desapareixen de
Barret Picat.
2. DEL BP 100 AL 222
2.1 PERENTON MASSANA
A la revista hi ha un canvi generacional i desapareixen els còmics de la publicació durant 15 números, els que van del 101 al 115.
Perenton Massana, un experimentat autor de tires,
de Bellpuig, publica per primera vegada al núm.
116, novembre de 1999, la seva famosa La Barretada i ho continuarà fent fins a l’actualitat, 107 números publicats al llarg dels darrers 18 anys.
En el número 134, nov. 2002, es comença a repartir junt amb el BP, la revista El Còmic de la Premsa
Comarcal, que es repartirà durant uns anys fins
que la crisi econòmica i amb 91 números publicats
se l’emportaria el març de 2011.
Les caricatures que acompanyen aquest article
són del Perenton Massana.

Joan Gessé
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2.2 ALTRES COL·LABORADORS
Joan Gesé, a partir del núm. 137 de maig de 2003,
torna a col·laborar en la revista, publicant-hi les il·
lustracions que acompanyaran als seus articles i
contes.
Paco Mayoral, pintor, ens va il·lustrar les contraportades dels nos. de desembre dels anys 2004,
2005, 2006 i 2007 amb felicitacions de Nadal.
Morí l’any 2008.
Glòria Vidal Vidal, il·lustradora, publica la seva
primera col·laboració a la contraportada del núm.
195 i a partir d’aleshores, acompanyarà els contes
de Jaume Palou Balcells amb un dibuix. Actualment fa exposicions de les seves il·lustracions.
Jordi Roca, un reputat dibuixant de còmics, s’incorpora en el núm. 200 de BP. Des d’aleshores ha
publicat, a cada número una tira del Samerlic lo
torlit.

Perenton Massana

Jordi Roca
Ramon Tarragó

(Caricatures fetes per Perenton)

Josep Pinyol-Vidal, tot un referent en els estudis
sobre ninotaires, dibuixos, vinyetes socials i polítiques de la premsa catalana des de 1870 fins a la
guerra civil, acompanyarà els seus articles publicats a BP, amb il·lustracions i dibuixos de caràcter
social i satíric. Serà l’autor de dos extres, la recuperació de Melcior Niubó “Niu” de La Fuliola i de
l’Homenatge a Charlie Hebdo i de l’actual extra de
Caricatures lleidatanes, amb els que comptaren i
compten amb la col·laboració dels millors ninotaires catalans.
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Caricatura d’Alfons López cedida per l’autor publicada al blog PUBLICO (14-03-2010).
blogs.publico.es/alfonslopez/
Uns dies abans la p
 ublicació d’aquesta caricatura el Parlament de Catalunya havia aprovat la llei de referendums impulsada pel grup d’ERC.
El dibuix representa Joan Puigcercós (Conseller de Governació) i Josep-Lluís Carod-Rovira (vicepresident del govern de la Generalitat).

Jordi Roca
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Ninot de Glòria Vidal

