El document del mes de gener de 2020 de l’AMR

Les vinyetes d'en Pillo
L'actualitat política a través de l'humor gràfic

Dades arxivístiques
CAT AMR 12.12. Fons família Danés Soler. Dibuixos. Vinyeta satírica de les
conseqüències econòmiques de la gestió del govern del PSOE del cupo espanyol de
producció lletera establert per la Comunitat Econòmica Europea. Agost de 1993.
Castellà.
CAT AMR 12.12. Fons família Danés Soler. Dibuixos. Vinyeta satírica del control de la
revista La Veu per part del PP i el PSOE. 16 de juny de 1989. Català.
CAT AMR 12.12. Fons família Danés Soler. Dibuixos. Vinyeta satírica de l'eliminació del
FC Barcelona a mans del CSKA de Moscou la temporada 1992/1993. Octubre de 1992.
Castellà.
Història arxivística
El senyor Joan Esteve Danés Soler, conegut popularment com en Pillo, va fer donació
entre els anys 2015 i 2019 del seu fons familiar i personal a l'Arxiu Municipal. A banda de
les típiques escriptures i fotografies familiars, el fons té un fort caràcter personal. La

trajectòria personal, professional i política de Joan Esteve Danés queda totalment
plasmada en el seguit de sèries que conformen el fons.
El mateix donatari afirma que el seu oncle patern va llençar un bagul ple de
documentació antiga de la família, que fins i tot contenia algun pergamí. Per tant, les
sèries que contenen la documentació familiar són merament testimonials.
Contingut
Una de les principals aficions des de ben petit del Pillo ha estat el dibuix. Amb el temps
aquesta afició va traspassar l'àmbit privat per passar al públic a través de la revista
Bahía de Roses. En aquesta publicació periòdica rosinca hi va publicar un munt de
vinyetes de caràcter satític sobre l'actualitat rosinca, catalana, espanyola i, fins i tot,
esportiva. Majoritàriament, eren escrites en castellà, però n'hi ha algunes en català.

Les tres vinyetes que es presenten són una mostra de l'obra d'aquest ninotaire local, que
signava com a Pillo. La primera és una crítica al govern del PSOE de Felipe González, un
fet recorrent als seus dibuixos, en aquest cas per la mala gestió dels cupos de la
producció lletera establerts per la Comunitat Econòmica Europea. El segon és una crítica
a l'altra publicació local del moment, La Veu, que segons aquest dibuix publicat el mes
de juliol de 1989 era controlada per les seccions locals del PP i el PSC. I, finalment, una
vinyeta dedicada a l'eliminació sonada del FC Barcelona a la Copa d'Europa del Dream
Team el mes d'octubre de 1992 a mans del CSKA de Moscou.

Context
El fons de la família Danés Soler és ple de dibuixos del Pillo des de ben petit, ja siguin de
fets que vivia o de dibuixos copiats de publicacions dels anys quaranta i cinquanta. Ara
bé, el conjunt de vinyetes publicades a la revista Bahía són una mostra del seu caràcter
crític i satíric i de la seva mirada sempre atenta a la política, ja fos a nivell local o estatal.
La seva persistència a l'hora de fiscalitzar les obres de govern dels polítics locals no
només es copsen a través d'aquestes publicacions, sinó també en el conjunt
d'expedients generats per en Joan Esteve Danés per controlar acords de govern no
executats o obres mal realitzades. Un bon testimoni de la política local rosinca a través
de l'humor gràfic entre finals de la dècada de 1980 i la del 2000 i que segur serà
analitzada pels historiadors d'aquí uns desenis.
El protagonista del document del mes es va dedicar al món de la construcció com a
paleta i delinenat. A més a més, va ser regidor de l'Ajuntament de Roses en dues
legislatures entre els anys 2003 i 2011. A les dues eleccions va ser el cap de llista
d'Iniciativa per Catalunya – Els Verds (ICV). Els primers quatre anys va restar a l'oposició,
però a la segona legislatura va formar part del quadripartit del govern de l'alcaldessa
Magda Casamitjana entre 2007 i 2011, ocupant la cartera de Serveis Públics i Medi
Ambient. L'any 2011 va tornar a repetir com a cap de llista d'ICV però no va obtenir
representació al consistori.

Més informació
Humor gràfic a la Vikipèdia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Humor_gr%C3%A0fic

