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Novetat de Sant Jordi
Un gran dibuixant per il·lustrar una gran crisi

Anàlisi humorística del gran

CATACRACK

CATACRACK és un recull de les millors vinyetes
que ha dibuixat el ninotaire Ferran Martín en
el decurs dels darrers anys com a humorista
gràfic al voltant del tema de la crisi tot mirant de
plasmar amb humor les seves conseqüències. No
solament hem patit un sotrac econòmic global sinó
que també, de retruc, hem hagut de viure altres
CATACRACKS socials, culturals, internacionals,
laborals, polítics, sanitaris o territorials.

Ferran Martín (Barcelona, 1970). Estudia Arquitectura a Barcelona. El
1994, Andreu Buenafuente l’anima a participar en la il·lustració del web
de la productora El Terrat. D’allà salta a El Jueves com a dissenyador web
fins a establir-se com a freelance. Com a humorista gràfic ha dibuixat
per a les revistes Mala Impresión, El Batracio Amarillo, El Viejo Topo, El
Virus Mutante, Amaníaco, El Jueves, els suplements A las Barricadas i
ARA Humor del diari ARA, i els digitals e-notícies i El Debat.com. Ha fet
il·lustració per a Grup Promotor, Santillana i RBA. El 2009 inicia un ampli
període com a humorista gràfic del digital La Información amb la vinyeta
diària i desenvolupant El Coñadiario, un informatiu paròdic d’actualitat
amb caricatures. Ha fet guions d’humor per a Ràdio-4, ONA Catalana, per
al programa Dilluns Clapés i per a la productora de l’APM, i ha realitzat
falques publicitàries per a Ficomic. Ha estat guardonat a la VI Mostra
d’Arts Plàstiques de la Generalitat (1987), a la convocatòria Joven y
Brillante de Humor Gráfico (1998) i amb un primer premi de còmic del
diari 20 Minutos l’any 2003. Forma part del fitxer d’artistes locals de
Badalona. Ha col·laborat en els llibres Enfoteu-vos-en i Fins als Borbons,
i en els anuaris humorístics Any d’estelades i Any de sobres. Les seves
vinyetes són de les més compartides dins les xarxes socials. El seu
web és mundovisual.com.
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És un llibre ple de vinyetes punyents que han
triomfat a les xarxes socials i que són fruit d’un
humor indignat que convida a la reflexió i a la
protesta amb sarcasme i ironia.
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