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“ANARCOMA”

A l'esquerra del dibuix hi ha un
transsexual nu que porta un barret
molt gros de plomes, sabates de taló
de color vermell i una mena de xal de
plomes vermelles posat damunt les
espatlles. La figura té estès el seu
braç dret i subjecta a la mà una llarga
embocadura amb una cigarreta. Les
seves ungles són llargues i de color
vermell. El fons del dibuix és de color
blau. A dalt, al marge superior, hi ha
unes

lletres

grogues

posant:

ANARCOMA CAPÍTULO 2º. Al lateral
dret hi ha una vinyeta on s'explica
l'argument del primer capítol de les
aventures.

Registre : H-878
Autor: Luque Vera, Nazario (Nazario)
Datació: últim quart segle XX
Dimensions: 26,5 x 20 cm
Material / tècnica: paper, aiguada, tinta
Data ingrés 11/11/1987
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Context històric
Anarcoma és una historieta per a adults de l'autor espanyol Nazario del 1980, que el va llançar
"a l'estrellat universal en ser traduïda a diversos idiomes", sorprenent al públic pel seu sexe
homosexual explícit.
"Anarcoma fue el primer -detective- travesti de la historia del cómic". “Mi intención –añadeera retratar el mundo homosexual de Barcelona, donde vivía; y un transexual era perfecto para
hacerlo. Porque podía moverse por todos esos ambientes en los que no podía entrar un
heterosexual”.

Observacions
Aquesta obra ha estat cedida al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) perquè formi part de
l’exposició “el Víbora. Cómix contracultural” entre els dies 21 de juny i 29 de setembre de 2019.

Bibliografia
Valdés, Santi: Los cómics gay, colección Biblioteca del Dr. Vértigo núm. 17, Ediciones Glénat, S. L.,
maig de 1998
Nazario: Anarcoma fue el primer travesti de la historia del cómic <Consulta, 11 juny 2019>
http://www.rtve.es/noticias/20170621/nazario-anarcoma-fue-primer-travesti-historia-del-comic/1565183.shtml

Museu de l'Hospitalet
Casa Espanya. c. Joan Pallarés, 38
Dimarts a divendres de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
L'Harmonia. Pl. Josep Bordonau, 6
Dimarts a divendres de 17 a 20 h.
Dissabtes i diumenges d'11 a 14 h
Dilluns tancat.
Accés lliure
cultura.museu@l-h.cat
t. 93 403 61 10
http://www.museul-h.cat

MUSEUS EN LÍNIA
http://ow.ly/R3I930hQRhu
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