
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mafalda. 50 anys 
 
NAIXEMENT DE MAFALDA 

Alguns situen el seu naixement el 
1962 donat que una biografia de 
l'autor publicada l'any 1968 a la 
revista Siete días afirmava que el 
popular personatge va néixer el 15 
de Març de 1962. Altres pensen que 
va ser al 1963, quan Quino va ser 
presentat a l'agència "Agens 
Publicidad" qui buscava un dibuixant 
per a què creés una historieta 
"barreja de Blondie i Peanuts" per 
publicitar l'anunci d'una nova línia 
d'electrodomèstics anomenats 
Mansfield. Una de les condicions de la 
firma era que els noms d'alguns dels 
personatges comencessin per la lletra "M". Aquest va ser l'origen real 
de Mafalda però la campanya mai es va fer i les tires que el seu 
creador va dibuixar van quedar tancades en una calaix. L'any passat 
molt mitjans se'n feren ressò del 50è aniversari de Mafalda i Quino va 

haver de posar fil a l'agulla i aclarir a 
través d'una nota a la seva web l'embolic 
generat. Segons el pare de la criatura, 
Mafalda va néixer el 29 de setembre de 
1964, a la revista Primera Plana. Segons 
l'autor aquest és el dia del naixement de 
Mafalda com a personatge d'historieta de 
forma regular i segons ell qualsevol altre 
càlcul és incorrecte. 

MAFALDA I LA SEVA MARE 

Després de sortir publicat a la revista 
Primera Plana, també es va publicar al 
diari El Mundo (de Buenos Aires) des del 
dia 15 de Març de 1965. Quan aquest 
diari va tancar (el 22 de Desembre de 
1967), Mafalda i els seus amics van haver 

de “prendre’s unes vacances”. Mentre, es van tornar a publicar les 
vinyetes en varis diaris de l’interior del país. 

 

GUIA DE LECTURA  
 

Mafalda. 50 anys. 
Malgrat hagi fet 49, 50 o 51 anys de la seva existència, segueix 
sent aquella nena de 6 anys que continua enamorant a milions de 
persones. Símbol de la llibertat i dels drets dels infants, odia la 
sopa i no suporta les injustícies, les guerres, la violència o el 
racisme. 

 



 
 
 
Durant uns sis mesos no hi va haver dibuixos nous. En aquells temps, 
Quino publicava una pàgina d’humor al setmanari Siete Días Ilustrados 
i la direcció decideix substituir la publicació per anar incorporant 
Mafalda, que apareix el 2 de juny de 1968. 
Quan Mafalda es tornà a publicar a Siete Días Ilustrados, Guille i el 
germà de Mafalda ja eren personatges. Aviat el personatge de Mafalda 
es va guanyar la fama de ser un registre minuciós de la classe mitja 
argentina dels anys '60 i dels episodis de l’escenari mundial del 
moment.  

MAFALDA I EL MÓN MALALT 

Mafalda retrata i opina sobre 
esdeveniments de l’època com 
la guerra de Vietnam, la carrera 
espacial, el moviment 
tercermundista, l’assassinat de 
Kennedy, els drets humans, el 
sexe, la repressió, el 
psicoanàlisi, el feminisme i la 
religió, entre d’altres. Segons 
els experts, amb ella el gènere 
de la historieta passà del fet 
social al fet psicològic, amb una 

exacta dosi de simplicitat i profunditat. Amb Mafalda la historieta passa 
a la categoria de conte moral. 
El nom del personatge va sorgir de la versió cinematogràfica de la 
novel·la "Dar la cara", de David Viñas; en una escena d’aquesta 
pel·lícula apareix un bebè que es diu així i a l’autor li va semblar un 
nom alegre.  

ESCRIVINT MAFALDA 

Quino ha declarat en moltes ocasions 
que estava sorprès per la repercussió 
que han tingut els seus dibuixos en 
països tan diferents al seu país natal 
com Japó o Estats Units. Amb els pas 
dels anys, aquesta nena rebel i tendra, 
junt amb els seus amics, ha 
esdevingut objecte de culte, en el seu 

 
 
 
país natal i en tot el món. 
Al llarg dels anys el dibuix de Mafalda ha anat canviant i evolucionant 
tal i com es veu en la imatge següent: 
 

 

EL COMIAT DE MAFALDA 

Fa més de 30 anys que Quino va deixar de 
dibuixar-la. El 25 de juny de 1973 va aparèixer 
Mafalda per darrera vegada en una tira. Però 
des d’aquella data, nombroses publicacions 
segueixen reproduint Mafalda en molts països. 
A més, els seus temes més recurrents són 
encara vigents. A diferència d’altres col·legues 
seus com Schulz (creador dels Peanuts), que 

han fet perdurar les vinyetes recolzant-se en el seu equip de guionistes 
i dibuixants, Quino sempre es va resistir a perdre el contacte personal 
amb la seva creació.  

MAFALDA DESPRÉS DE MAFALDA 

Mafalda va seguir suscitant polèmica en 
anys posteriors a la seva darrera 
publicació: 
El 1977, per a UNICEF, il·lustra l’Edició 
Internacional de la campanya mundial 
de la Declaració dels Drets del Nen. 
El 1982 el Saló internacional 
d’Humorisme de Montreal (Canadà) tria 
Quino com el "cartoonist" de l’any. 
El 1983, al Saló del Llibre de París, es 
fa una exposició completa sobre 
Mafalda per a una campanya de la 
“Liga Argentina para la Higiene Dental”. 
 

  



 
 
 
L’any 1987 Quino torna a dibuixar una "tira" sencera a petició de Joan 
Manuel Serrat, pel seu disc de poemes de Mario Benedetti, El Sur 
también existe, que, finalment no s’usà. 
El 17 de abril de 1987, després del frustrat cop d’estat contra el 
govern d’ Alfonsín, Quino dibuixa a Mafalda 
dient: "¡Sí a la democracia! ¡Sí a la justicia! ¡Sí 
a la libertad! ¡Sí a la vida!"  
El 1988 torna a dibuixar-la junt amb la 
Llibertat, per a un cartell del Ministeri de 
Relacions Exteriors d’Argentina, en 
commemoració del Dia Universal dels Drets 
Humans. En aquest mateix any, el 3° Saló 
Internacional del Còmic d’Erlangen concedeix a 
Mafalda el gran premi "Max und Moritz", un 
dels més prestigiosos per a historietes 
mundialment parlant. 
El 1989 apareix Mafalda Inédita. 

El 1992, es fa a Madrid una gran 
exposició de 1200m2, titulada El 
Mundo de Mafalda, organitzada per 
la Societat Estatal “Quinto 
Centenario”, que també publica un 
llibre amb el mateix títol.  
El 1994, a Itàlia, es celebren els 30 
anys de Mafalda amb una reunió al 
Circolo della Stampa. 
 

 
A Argentina, el 1995, Mafalda 
és la cara de la campanya dels 
cicles de Teatre per a nois del 
Teatro Colón titulats Vamos a 
la Ópera  i Vamos al Ballet. 
El 28 de novembre de 1995 
s’inaugura al barri de 
Colegiales (Buenos Aires) la 
"Plaza Mafalda". 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Font pel text: http://bibliotecavirtual.diba.cat/comics/avui_fa/mafalda 
http://www.todohistorietas.com.ar/historiademafalda.htm 
Font per les fotos: http://www.todohistorietas.com.ar/historiademafalda.htm  
http://www.google.es 
 

  



 
 
 
 

DOCUMENTS    SOBRE  MAFALDA  A  LA  

BIBLIOTECA   DE   PIERA: 

10 años con Mafalda, 2000  

Mafalda / tiras de Quino, 2003. Volums 0 a 10 

Para conocer a Mafalda y a Quino, 2000  

Todo Mafalda, 2011  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOTECA DE PIERA 

Horari: 

dilluns, dimecres i divendres  de 15,30 a 20,30 h 
dimarts i dijous de 10 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h 

dissabtes de 10 a 14 h 

Adreça: 

Avda Gall Mullat, 7 - 08784 Piera - telf. 93 778 96 65 
b.piera@diba.cat 

http://www.viladepiera.cat/la-vila/biblioteca 
http://www.facebook.com/bibliotecapiera 

https://www.pinterest.com/bibpiera/ 

 


