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ANYS 60. FI DE L’AVENTURA I NOUS 
HORITZONS

1970 ENDAVANT

Mentre publicacions com TBO, Pulgarcito y El 
DDT van continuar triomfant, els cuaderni-
llos van iniciar el seu declivi, atropellats per la 
Censura, que a partir de la Llei Fraga (1965) 
va arrasar amb tots els còmics aventurers 
dirigits al lector infantil i juvenil, especialment. 
Això va provocar que molts dibuixants i guio-
nistes busquessin recer en les Agències de 
representació, més generoses en retribucions. 
El còmic va intentar mantenir-se a flotació 
disfressat de Novel•la Gràfica, objectiu que, 
vist el devessall de títols apareguts, sembla 
que va aconseguir. 

L’aparició de la revista Totem (1977) repre-
senta definitivament la ruptura de la vinyeta 
amb la seva etapa anterior. S’obre un nou 
cicle lector, un lector que ha crescut i deixat 
enrere als seus herois d’infància i que ara 
potser reclama formes de major substàn-
cia narrativa, fins i tot artística. A aquesta 
aparició reeixida de Totem li segueixen im-
mediatament múltiples clons que no dubten 
a utilitzar idèntics ingredients formals i de 
contingut.

ALTRES ACTIVITATS DEL MUSEU
* Exposicions Temporals
* Cursos de dibuix
* Presentacions i conferències
* Digitalització arxiu històric

SERVEIS
* Visites Guiades
* Catalogació i preservació d’obra
* Llibreria especialitzada

Amb el suport de:
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El Museu del Còmic de Sant Cugat proposa un recorre-
gut per la història dels còmics i els seus protagonistes, 
per les diferents etapes del mitjà i l’evolució del seu llen-
guatge. Centenars de publicacions i obra original selec-
cionades amb èmfasi històric per a un millor enteniment 
del que ha representat i representa la indústria de la 
vinyeta a Espanya. 

135 ANYS DE NARRATIVA DIBUIXADA

1865 -1900. LA PREHISTÒRIA ANYS 30. LA DÈCADA PRODIGIOSA

1898 -1920. EL LENT DESPERTAR ANYS 40. EL RENÉIXER D’UNA 
INDÚSTRIA

ANYS 20. L’AUGE DEL SETMANARI 
D’HISTORIETES

ANYS 50. L’EDAT D’OR

Durant la segona meitat del segle XIX van 
ser moltes les publicacions que van tractar 
de contar històries mitjançant el dibuix, com 
va ser el cas de En Caricatura, en 1865, que 
ja insinuava tendència. Després apareixerien 
títols com Mundo Cómico (1872), Historie-
tas Ilustradas (1881), Cuentos Vivos (1882)... 
Caldria esperar fins a 1898 per a veure de 
nou un avanç significatiu del mitjà, una pu-
blicació dissenyada completament en codis 
d’expressió gràfica, amb predomini de la vin-
yeta: The Monigoty. 

Un dels artífexs principals del salt qualitatiu 
del mitjà va ser Pocholo, amb Opisso, Mo-
reno, Cabrer Arnal, Jaime Tomás, Riera Rojas, 
Freixas, etc. L’altre gran esdeveniment va 
ser la irrupció del segell Hispano America-
na, amb els herois clàssics del Còmic USA. 
L’arribada de Flash Gordon, Mandrake, The 
Phantom i companyia, seria transcendental 
en l’esdevenir dels nostres còmics, amb Alex 
Raymond com a referent per a desenes d’as-
pirants a vinyeters. I nostre Cuto, a través de 
la revista Chicos.

Són molts els esdeveniments destacables de la 
dècada, com l’aparició del primer còmic per a 
nenes (BB), de la mà de l’editor Buigas. Però 
cap de la transcendència de Pulgarcito (1921), 
la primera publicació de la profusa producció 
que, d’ara en endavant, escometria “El Gato 
Negro”. Aquesta aposta decidida per la histo-
rieta --de la qual més tard seria rebatejada 
com a Editorial Bruguera--, es va veure reflecti-
da en una enorme glopada de capçaleres que 
va inundar de còmics la dècada.

La dècada dels 50 va constituir l’etapa de 
major esplendor productora, l’edat d’or dels 
nostres còmics, la consolidació de desenes 
d’editorials i dibuixants. Noves empreses 
editores i centenars de capçaleres, que, uni-
des a les quals ja eren habituals des de la 
dècada anterior (Roberto Alcázar y Pedrín, 
El Guerrero del Antifaz, El Jinete Fantasma, 
Hazañas Bélicas, Jaimito, TBO, El Coyote, 
Florita…), van formar un magma de dimen-
sions colossals. 

Cap a finals del segle XIX la historieta –així 
és ja definida pels mateixos autors-- estén 
les seves arrels per multitud de publicacions. 
El concepte monos o monigotes aplicat a 
la sàtira gràfica i a la historieta comença a 
calar entre el públic lector, com queda jus-
tificat en el nom de la següent publicació 
important: Monos. D’ara en endavant, aniran 
sumant-se capçaleres, amb major o menor 
fortuna, fins a arribar a Dominguín (1915) i 
al llegendari TBO (1917)

La guerra civil i el nou règim va provocar una 
catarsi obligatòria en moltes de les edito-
rials. El gènere aventurer es va convertir en 
la font principal d’arguments, sense oblidar 
l’humorístic, l’infantil i els anomenats contes 
de fades. De sobte, tant les editorials ja ex-
perimentades en el terreny de la vinyeta com 
les de nou encuny van iniciar la seva croada 
particular contra l’avorriment dels més pe-
tits i menys petits inundant de quaderns les 
façanes dels quioscos. 
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