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ÁLVARO MONGE

ESPERT REP 
EL PREMI 
NACIONAL  
DE CULTURA
Barcelona q L’actriu Núria Espert 
(foto), el poeta Francesc 
Parcerisas, el cineasta Jaime 
Rosales, el filòleg Xavier Pla, el 
grup Quico el Cèlio, el Noi i el Mut 
de Ferreries, el crític d’art Josep 
Maria Cadena, la ballarina 
Guillermina Coll, la Federació de 
Diables i Dimonis de Catalunya, la 
Fundació Privada Espai Guinovart i 
l’artista Amèlia Riera van rebre ahir 
a la nit els Premis Nacionals de 
Cultura 2015, al teatre Romea, en 
una gala jazzística, amb música 
d’Andrea Motis i Joan Chamorro 
Group. Els guardons, que 
concedeix el Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts (CoNCA), 
reconeixen la seva contribució a la 
cultura catalana.

‘Butifarra!’, còmic i denúncia
3Un llibre celebra el 40è aniversari de la revista d’humor i crítica social 

ANNA ABELLA
BARCELONA

V
olien fer-li una botifarra al 
poder, al franquisme, enca-
ra viu aquell maig del 1975. 
D’aquí ve el seu nom: Buti-

farra! Ara fa 40 anys que aquella re-
vista d’esquerres d’humor gràfic 
naixia per acompanyar la transició, 
sota el paraigua de la Federació d’As-
sociacions de Veïns de Barcelona  
(FAVB), amb l’objectiu d’usar la his-
torieta i la sàtira com a instrument 
de crítica social i denúncia dels pro-
blemes i reivindicacions dels barris i 
la classe obrera, amb un concepte de 
participació ciutadana en el desen-
volupament del model de ciutat, ara 
un altre cop sobre la taula arran  dels 
resultats de les municipals. 
 «Creiem en el còmic com una altra 
manera de dir les coses», deia ja pro-
gramàtic el primer editorial de la re-
vista, que va impulsar Alfons López, 
amb un equip fundacional format 
per Max (que encara firmava com a 
Plumilla Mágica), L’Avi (Lluís Reca-
sens), Juanjo Sarto, F. Pérez Navarro, 
Ricard Soler i Carlos Vila. En les seves 
pàgines col·laborarien altres cracs de 
la vinyeta local com Miguel Gallar-
do, Juan Mediavilla, Jan, Carlos Gi-
ménez, Ventura & Nieto o Carlos Aza-
gra. Un llibre, que es presenta avui, 
recupera la seva història: Butifarra! El 
còmic dels barris (1975-1987) (Publicaci-
ons Ajuntament de Barcelona), inici-
ativa de l’Associació Tantatinta i la 
FAVB, coordinat per L’Avi i Pepe Gál-
vez, que firma el gruix dels textos.
 «Butifarra! eren la mala llet feta 
humor –apunta Gálvez–. No teni-
en miraments amb ningú, ni amb 
la dreta ni amb l’esquerra i sorgei-
xen en relació amb els moviments 

socials de l’època, 
sobretot  el  veï -
nal». «Ens sentí-
em orgullosos 
d e  d e n u n c i -
ar. Ja el núme-
ro zero, sobre 
l’Obra Sindi-
cal del Hogar, 
va ser un bateig 
de guerra –re-
corda Alfons Ló-
pez–. Era un orga-
nisme franquista que 
va construir blocs de vi-
vendes en la dècada dels 
60, en teoria per treure 
els obrers del barraquis-
me però que eren tan do-
lents que 10 anys després 
estaven en ruïnes, amb 
humitats, rates, en barris 
sense asfaltar, sense es-
coles, hospitals ni trans-

port públic». «La mi-
sèria» regnava en 

barr i s  com el 
Camp de la Bo-
ta, Somorros-
tro, Bogatell, 
Torre Baró o la 
Trinitat. 
 «Preníem no-
tes sobre el ter-

reny als barris 
més perjudicats, 

escoltàvem els veïns. 
Fèiem de periodistes», 

destaca López, que acaba de 
publicar Malvados e imbéci-
les (Amaníaco). No va ser 
aquell l’únic tret innova-
dor davant de revistes com 
El Papus i Por Favor. L’altre 
va ser que, a més a més de 
la denúncia proposaven 
alternatives socials par-
lant amb arquitectes, eco-

logistes i tècnics especialistes en ca-
da tema. Temes monogràfics que no 
desentonarien avui: la crisi («Hem 
pretès donar una visió general dels 
orígens, el perquè i les repercussions 
de l’anomenada crisi que vostè i no-
saltres sabem a qui li toca pagar i que 
no és res més que la crisi del capitalis-
me nostre de cada dia», deia l’editori-
al), els quarts de casa de la Barcelone-
ta, l’urbanisme desenfrenat, la Cons-
titució, la prostitució, l’escola, el cas 
Scala o l’entrada a l’OTAN.
 Després de la primera etapa amb 
la FAVB, fins al 1977, més assemble-
ària, cooperativista i underground, Bu-
tifarra! va passar a distribuir-se als 
quioscos, i va arribar fins als 10.000 
exemplars al mes. Però no era sufi-
cient per a Iniciativas Editoriales i el 
1979 va acabar el format de revista. 
Però l’equip va seguir, amb àlbums i 
altres encàrrecs fins al 1987. La tran-
sició quedava enrere. H
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eL LoGo  3 
Portades de 
Max (núm. 0, 
1975), Alfons 
López (1977, 
l’esquerra al 
poder) i Carlos 
Giménez (1977, 
sobre la crisi).

Un portal 
documentarà 
els 35.000 
brigadistes

ERNEST ALÓS
BARCELONA

En van ser 35.000, o potser no-
més 30.000, no se sap gaire bé. 
Aclarir quines van ser les di-
mensions reals de les Brigades 
Internacionals en la guerra civil 
espanyola és un dels objectius 
del projecte Sidbrint (www.sid 
brint.ub.edu), presentat ahir a la 
Universitat de Barcelona i que té 
com a objectiu reunir en format 
digital tota la informació dispo-
nible sobre les unitats de volun-
taris que van anar a lluitar a fa-
vor de la segona república en la 
crida que va fer  la Internacional 
Comunista. Fins al moment te-
nen fitxa oberta, amb nom, cog-
noms (i àlies, adscripció políti-
ca, enquadrament militar i full 
de serveis) uns 7.400 brigadis-
tes, però l’objectiu és arribar, 
amb la col·laboració de centres 
d’estudis d’arreu del món i in-
corporant tota la documentació 
existent sobre el tema, a la tota-
litat dels membres d’aquestes 
unitats.
 El projecte està al càrrec de 
la directora de la biblioteca del 
Pavelló de la República, Lourdes 
Prades, i té en el seu origen la te-
si doctoral d’aquesta i la subven-
ció que el projecte d’investigació 
va rebre del Ministeri de Ciència 
i Innovació. El portal, encara en 
ple desenvolupament, ofereix 
els seus continguts en vuit idio-
mes (alemany, castellà, català, 
eusquera, francès, gallec, anglès 
i italià). Els seus continguts són 
editats regularment per 33 in-
vestigadors de nou universitats 
espanyoles i dues d’europees. H
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