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Creació

25è aniversari de Els Simpsons.

Els  Simpsons és una sèrie  de televisió  d'animació
creada per Matt Groening. Inicialment produïda als
Estats Units d'Amèrica, en format de comèdia, s'ha
emès en diversos països del món. La sèrie és una
sàtira  de  la  societat  estatunidenca  que  narra  la
vida i el dia a dia d'una família de classe mitjana
d'aquest  país  que  viuen  en  un  poble  fictici
anomenat  Springfield.  La  corrupció  política,  el
bipartidisme, l'economia, la religió, la filosofia o el
feminisme  estan  presents  en  les  trames  i  en  les
preocupacions que els creadors han volgut mostrar
en la sèrie a través de la famosa família groga. Els
membres  del  clan  familiar  són  Homer,el  pare.
Marge,la mare i  Bart, Lisa  i  Maggie Simpson, els
fills.

Va  començar  com  una  sèrie  de  curtmetratges
d'animació fins arribara ser una sèrie d'episodis de
mitja  hora  en  horari  de  màxima  audiència.  Va
arribar a estar entre els 30 programes més vists a
la temporada 1992-1993 als Estats Units.

El  seu  primer  episodi  va  ser  emès  el  17  de
desembre  de  1989  fins  arribar  a  25  temporades
amb un total de 559 episodis. A la majoria del món,
els dies 26 i 27 de juliol de 2007 es va estrenar Els
Simpson: the movie, la qual va recaptar prop de
526 milions de dòlars a tot el món.

Matt Groening, creador dels Simpsons

Història de la sèrie:   

Els  Simpson  es  van  idear  en  15  minuts  en  la
recepció  d'una  oficina.  Matt  Groening  era  el
dibuixant  de  la  tira  còmica  Life  in  Hell,  que  va
cridar l'atenció al productor James L. Brooks, que
volia  afegir  una  secció  animada  per al  programa
"The Tracey Ullman Show", de la FOX. Groening va
acabar de concebre Els Simpson mentre s'esperava
per presentar les seves idees al productor. 

Els crítics van mostrar interès per l'aparició en el
programa de celebritats i  d'una gran quantitat de
sàtires  a  pel·lícules  clàssiques  i  contemporànies,
com  també  subtils  bromes  visuals  mostrant  una
gran estima per a la sofisticació de l'audiència. La
sèrie  compta  amb  episodis  especials  com  per
exemple els «Especial de Halloween», «Viatges pel
món», «Episodis Nadalencs» i altres més. Tot i que
en els capítols es pot observar el pas dels anys, a
través  de  celebracions  com  el  Nadal  i  els
aniversaris, o de les referències a anys concrets; els
personatges no envelleixen mai i sempre tenen la
mateixa edat.

Els primers episodis de  Els Simpson s'han emès en
castellà  i  també  en  català  per  diferents  canals
televisius.

El passat més  de desembre del 2014 es va celebrar
el  25è  aniversari  d'aquesta  sèrie  que  té  molts
adeptes  i  moltes  cadenes  ho  han  celebrat  fent
homenatges, reposicions i curtmetratges recopilant
els millors moments de la sèrie.


