
Dijous, 16 de març de 2017 (tarda) 
15.45 h- 16.00 h  

Benvinguda 
Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de 

Catalunya 

Antoni Guiral, coordinador de les jornades 

16.00 h- 17.00 h  

Els 1.999 primers números de TBO 
Federico Moreno Santabárbara 
Expert, divulgador i investigador de còmics. Ha 

comissariat exposicions i impartit diversos 

cursos sobre còmics. Va ser un dels 
documentalistes de l’enciclopèdia Diccionario 

de uso de la historieta. Va ser l’autor del 

catàleg de l’exposició TBO 75 años, al 10è Saló 

del Còmic de Barcelona (1992). 

17.00 h-18.00 h 

De TBO 2000 als altres TBO 
Antoni Guiral 

Divulgador de tebeos. Ha comissariat diverses 

exposicions i impartit cursos sobre còmics. Ha 

escrit diversos llibres sobre el tebeo espanyol i 

ha dirigit l’enciclopèdia Del tebeo al manga: 
Una historia de los còmics. Ha escrit el llibre 

100 años de TBO (Ediciones B) en col·laboració 

amb Lluís Giralt. 

18.00 h-18.30 h 

PAUSA CAFÈ 

18.30 h-19.30 h 

Els almanacs i extres de TBO 
Jordi Manzanares 

Investigador, divulgador i periodista. 

Col·laborador de la revista Tebeosfera i del 
museu virtual Humoristan. Ha escrit diversos 

articles sobre TBO i el llibre 100 anys. El tebeo 

que va donar noms als altres (Diminuta 

Editorial). 

 

 

 

Divendres, 17 de març de 2017 
(matí) 

9.00 h -10.00 h 

Del grans invents als “habichuelos”: 

sèries i personatges singulars 
Jordi Riera 

Especialista en còmics, conferenciant, 
comissari d’exposicions i un dels responsables 

de la web 

http://elcomicencatala.blogspot.com.es. 

10.00 h-11.00 h 

Autors sense personatge: Urda, Coll i 

Arturo Moreno 
Kap 

Humorista gràfic i expert en còmics, il·lustració 

i humor gràfic. Com a divulgador ha publicat 

llibres com Muntañola, l’art de riure, l’art de 

viure, Cu-Cut! Sàtira política en temps 
trasbalsats o Papitu (1908-1937). 

11.00 h-11.30 h 

PAUSA CAFÈ 

VISITA GUIADA 
19.30h- 20h 

Exposició “100 anys del TBO”, organitzada 
per la Biblioteca de Catalunya 

http://elcomicencatala.blogspot.com.es/


Accés gratuït  
Formulari d’inscripció disponible a 

http://www.bnc.cat/bnc-admin/Visita-
ns/Activitats/Jornades-TBO  

11-30 h-13.00 h 

Taula rodona: Parlem del patrimoni 

de TBO 

Lluís Giralt, grafópata i col·leccionista del 

TBO. 

Antonio Martín, historiador i periodista. 

Investigador de la sociologia i la història 

dels tebeos.  

Roser Pintó, directora de la Unitat Gràfica de 

la BC. 

 

VISITA GUIADA 

13.00 h-14.00 h

 

 

 

El mes de març de l’any 2017 s’acompleixen els 

100 anys de l’aparició del primer número de la 

revista TBO. La popularitat d’aquesta 

publicació, que va arribar a vendre 300.000 

exemplars setmanals, va provocar que a partir 
dels anys quaranta totes les revistes de 

historietes rebessin el nom de “tebeos”. TBO 

és, per tant, la revista degana de la història 
dels còmics a casa nostra.  

La Biblioteca de Catalunya vol celebrar aquest 

aniversari amb l’organització d’aquestes 

jornades que reuneixen experts i 

col·leccionistes del TBO. 

Biblioteca de Catalunya 
Carrer de l’Hospital, 56 

08001 Barcelona 
Tel 93 270 23 00- A/e:bustia@bnc.cat 

www.bnc.cat  

Jornades 
“100 anys de TBO” 

16 i 17 de març de 2017 
Sala de la Caritat,  

Biblioteca de Catalunya 

VISITA GUIADA 
13.00 h-14.00 h 
 
Exposició “Hu  morístiques: revistes 
il·lustrades,  satíriques, polítiques,
eclèctiques, càustiques, xafarderes, 
festives, de bon geni i millor humor, 
gastant ínfules de literàries des del 
1841 fins al 1939”, organitzada per la 
Biblioteca de Catalunya. 

http://www.bnc.cat/bnc-admin/Visita-ns/Activitats/Jornades-TBO
http://www.bnc.cat/bnc-admin/Visita-ns/Activitats/Jornades-TBO
http://www.bnc.cat/



