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COMIX CONTRACULTURAL
CALONGE CARRATALÁ CEESEPE GALLARDO ISA FEU
JAIME MARTÍN LAURA MARISCAL MARTA MARTÍ MAX MEDIAVILLA
MONTESOL NAZARIO ONLIYÚ PAMIES PONS ROGER TORNASSOL ...

PODER I SUBVERSIÓ
EROS I FEMINISME
VIDA URBANA
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COMIX CONTRACULTURAL
Aquesta exposició és un homenatge a El Víbora i als seus autors,
quan es compleixen 40 anys de la publicació del primer número
d’aquesta mítica revista de comix que va marcar diverses generacions
de les dècades del 1980 i del 1990.
La mostra se centra en la primera etapa de la revista, als inicis de la
democràcia, quan Barcelona es va erigir en el centre de la cultura
underground que havia esclatat als anys seixanta del segle XX als
Estats Units.
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Portada: disseny a partir d’un detall de la il·lustració de Martí Riera per a la coberta d’El Víbora, núm. 35, Ediciones La Cúpula

EL COMIX
UNDERGROUND

A través de 35 obres originals, d’una àmplia mostra de documents i
d’una selecció de prop de 100 portades, el públic descobrirà l’originalitat i la potència d’uns
creadors com Gallardo, Nazario, Laura, Mariscal, Martí, Max o Roger que, amb les seves
vinyetes transgressores i un llenguatge nou, es van rebel·lar contra l’ordre establert i l’estètica
convencional. L’univers d’El Víbora està poblat per personatges marginals i subversius.
El Museu Nacional treballa des del 2014 per patrimonialitzar i donar visibilitat al còmic,
un gènere artístic que ha entrat a les sales del Museu per quedar-s’hi.
Activitats paral·leles
Jornada de debat al voltant d’El Víbora i del còmic underground amb la participació de creadors
i especialistes.
+ info al web a partir del setembre

1. Max. Original per a la coberta del núm. 13,
1980. © Max, VEGAP, Barcelona, 2019

2. Martí. Coberta del núm. 35, 1982
3. Marta Guerrero. Dolores sus labores. Original
per al sumari del núm. 138/139, 1991

4. Manel Esclusa. Roger, Montesol i Gallardo

1979. © Nazario, VEGAP, Barcelona, 2019
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6. Mariscal. Una noche particular. Original per al
núm. 65, 1985. © Mariscal, VEGAP,
Barcelona, 2019

Ediciones La Cúpula va publicar la revista
El Víbora del 1979 al 2004.
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FES-TE AMIC DEL MUSEU!
www.amicsdelmnac.org
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5. Nazario. Original per a la coberta del núm. 1,

Paper reciclat

pintant per a l’escola EINA el còmic en viu
Amor en Vallvidrera, 1980. © Manel Esclusa,
VEGAP, Barcelona, 2019

