
Cent anys
del «TBO»

Aquesta revista juvenil es va convertir en el
passatemps de diverses generacions i va donar nom

al gènere dedicat a la historieta, contes i còmics
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Q
uan va tenir notícia de la mort de
l’oncle no es podia imaginar la
sorpresa que l’esperava a l’hora
d’endreçar els seus papers. Sem-
pre l’havia vist com un home po-

bre, que maldava per escapar de la misèria,
però la realitat dels seus comptes bancaris des-
cobrien que aquell vell rondinaire havia estat
un garrepa descomunal, capaç d’acumular un
capital extraordinari. Sense ni adonar-se’n,
mentre buidava el pis del difunt, li va venir a
la memòria una frase llegida a Bon seny, un lli-
bre vell que voltava per casa: «L’home avar és
com el porc. No aproita ins que és mort». 

Josep Abril Virgili va néixer el . De
la seva trajectòria vital n’hem pogut es-

catir molt poques coses. Tan sols que
estava relacionat amb Arbúcies. Ara

bé, el seu rastre en la història del se-
gle XIX es pot resseguir mitjançant
la seva profusa producció teatral,
ja que va ser un dels dramaturgs
més actius de les acaballes del
 i la primera dècada del .

La seva especialitat eren les obres
amb un rerefons moralitzant, pen-

sades per reforçar els valors tradicio-
nals del catolicisme. Els títols ja dona-

ven algunes pistes. Per exemple, el 
va estrenar Furor pessebrista. L’any anterior, el
, havia aconseguit el seu primer gran èxit
amb D’extrem a extrem, un diàleg en vers. Es
va estrenar al Centre Moral Instructiu de Grà-
cia, una institució fundada el mateix any del
naixement d’Abril aproitant que les noves lleis
del Sexenni Democràtic permetien la lliber-
tat d’associació. Els impulsors del Centre eren
prohoms conservadors que volien promoure
l’educació catòlica entre les classes populars
en un moment en què les esquerres comen-
çaven a guanyar cada vegada més força. El tea-
tre, el principal espectacle de l’època, era una
de les millors maneres d’arribar als sectors
més humils i els textos de Josep Abril van te-
nir un paper clau en aquesta operació. Es po-
den citar Lo roure centenari, Cadena del cap-
tiu, Iselda, Camí del vici o Lo Castell de Mont-
soliu, de , també estrenada al Centre i on
els crítics assenyalaven el mestratge del famós
dramaturg Frederic Soler, «Pitarra». 

Més enllà del teatre, Abril Virgili va col·la-
borar en publicacions com La Barretina, La
Creu del Montseny, Lo Pensament Català i el
Cu-Cut!. A més, va fer tàndem amb Junceda
en la confecció del llibre Bon seny. La idea del
volum fou del bisbe Torras i Bages, que va de-
manar a l’escriptor que recollís aforismes, fau-
les i acudits vinculats al catolicisme que foren
il·lustrats per Junceda. L’acollida del públic va
ser molt bona i durant el franquisme es va re-
editar de manera mig clandestina. Aleshores,
Josep Abril Virgili ja feia temps que era mort.
Havia traspassat el , quan tenia  anys. ◗

TEXT XAVIER CARMANIU

MAINADÉ*

Josep Abril
Virgili
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U
n dels apartats que històricament més ha contribuït a l’aició de la
gent pel col.leccionisme popular, i que alhora tant de proit oferi-
ria als infants pel que feia a engrescar-los en l’hàbit de la lectura il.lus-
trada, ha estat des d’inicis del segle XX el de les historietes, contes,
còmics, o també conegut per tothom com tebeos, mot que recull la

Reial Acadèmia des del . Aquesta accepció deu el seu nom a un dels més
importants títols que mai no s’han creat en aquest camp, el TBO, nascut a Bar-
celona el  de març del , de la mà de l’editor i direc-
tor Joaquim Buigas, jun-
tament amb els seus socis
Estivill i Viña, al preu de 
cèntims i possiblement es-
sent la de major nombre
d’exemplars publicats al
llarg de les seves diverses
èpoques.

La primera capçalera
sortiria a través d’uns .
números, per passar l’any
 a una altra sèrie amb
nova numeració i similar ta-
many i contingut; una terce-
ra etapa, any , amb 
números; l’any , ano-
menant-se Extra, i tres anys
més tard amb una de les dar-
reres capçaleres TBO , i
una tirada de . unitats.
La publicació comptà amb el
número u en el Registre de
Publicacions Infantils de la Di-
recció General de Premsa. Per
altra banda, el TBO donà nom
igualment a un conte infantil,
que amb contingut més literaris
i sense oblidar les il.lustracions
apareixeria com a suplement
de la revista tots els dimarts a par-
tir de primer de juny del . L’e-
ditorial oferiria així mateix i durant un
temps un exemplar de mida més re-
duïda titulat Escenas Cómicas.

Les primeres redaccions estarien
formades per dibuixants i autors
com Manuel Urda, Ricard Opisso,
Méndez Álvarez, Serra Massana,
Juan Martínez, Cabrero Arnal, Sal-
vador Mestres, Arturo Moreno, Va-
lentí Castanys, Ramon Sabatés,
Joaquim Muntañola, Soriano Iz-
quierdo i Josep Escobar, als quals
s’hi afegirien Marino Benejam -
Meliton Pérez i La familia Ulises-
, i un altre gran, Josep Coll. Un
dels personatges més coneguts
de la publicació seria El pro-
fessor Franz de Copenhague,
aquell inventor estrambòtic i
summament enginyós que tantes idees ofe-
ria, ja en el tram inal a càrrec de Sabatés, amb un miler de su-
posades «patents».

L’any  l’Editorial Bruguera -actual Ediciones B- n’adquiria la capçalera,
i es produirien diversos intents perquè la continuació del títol de major solera
de la historieta espanyola fos realitat, ins que l’any  aquest deixaria dei-
nitivament el contacte amb els lectors. En els següents anys sorgirien algunes
reedicions, però evidentment sense la «màgia» del genuí TBO que tanta gent
arribà a conèixer. ◗

TEXT XAVIER ROMERO


