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Un dels objectius principals que em vaig marcar quan vaig assolir la 
presidència del Parlament de les Illes Balears va ser fer la institució més 
accessible a la ciutadania. Per aconseguir-ho, una de les vies més efectives, 
clarament, és la divulgació. Amb aquesta intenció neix precisament la  
publicació que teniu entre les vostres mans, una eina pedagògica i al 
mateix temps lúdica i entretinguda.

La publicació recull quatre històries curtes, independents i complementàries 
sobre què és el Parlament, les seves funcions i la seva organització.  
Els creadors, autors i autores de totes les illes, visitaren el Parlament per 
veure’n de prop el funcionament. Foren per uns dies espectadors propers i 
privilegiats d’una activitat, la parlamentària, sovint llunyana i desconeguda 
per a la gran majoria de la població. A través dels seus ulls vos convidam a 
apropar-vos un poc més a aquesta seu de debat i pacte que guia la nostra 
convivència.

Mescla de còmic, disseny gràfic i text amb fotografies, la proposta vol ser el 
més inclusiva possible a nivell territorial i de gènere, així com un exercici 
de suport al teixit creatiu de la nostra comunitat.

Vos animam idò a gaudir d’aquesta història gràfica que permet arribar a pú-
blics diversos, siguin joves o adults, per conèixer i fer un poc més propera 
aquesta, la vostra, institució.

Baltasar Picornell
 President del Parlament de les Illes Balears 

(2017-2019)
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El parlamentarisme



Flavia Gargiulo Rosa (Madrid, 1983). 
Il·lustradora i dibuixant que compagina el 
seu treball editorial (La puput de fusta, Tu, 
què tens?, Guía para sobrevivir a las vaca-
ciones), amb la publicitat i d’altres propostes. 
Actualment treballa en la sèrie Ansa per ansa  
de llibres per aprendre a llegir amb n’Aina Bon-
ner i en el llibre de diverses autores “El terror 
de las nenas”.

Francisco Torres Linhart (Palma, 1968). 
Dibuixant de còmics, il·lustrador i guionista. 
Comença la seva activitat professional a la míti-
ca revista El Víbora; a partir d’aquí col·labora 
en distintes revistes a Espanya (El Víbora, Cairo, 
InJuve, Viñetas, Idiota y Diminuto, Tretzevents, 
Cavall Fort); al Canadà (Drawn and Quarterly), 
a Suïssa (Strapazin), a França (Comix 2000) i a 
l’Argentina (Locorabia).

Marta Masana (Palma, 1992). 
Dibuixant i historietista que publica regular-
ment a la revista El Jueves. El 2016 s’autoedità 
Mocca Café, que recull les 100 primeres vinye-
tes del webcòmic homònim. El 2018 publicà 
Vamos, nena, que te comen la merienda amb 
So Blonde per a Planeta Cómic.

Vicent Ferrer Mayans (1967). 
És filòleg i professor de llengua catalana.  
Ha realitzat tasques d’investigació en literatura 
medieval, toponímia, cultura tradicional, etc. 
És autor de textos divulgatius i teatrals i cofun-
dador el 1985 del Col·lectiu ADN de dibui-
xants i guionistes de còmic a Formentera. 

Juan Moreno
(Almeria, 1968). Il·lustrador, dibuixant, “comi- 
quero”, dissenyador i, si li deixen, astronauta. 
Establert de tota la vida a Formentera. Co-
fundador de la revista de còmic formenterer 
ADN (1985). Experiència en diferents editorials 
de còmic tant nacionals com estrangeres 
i apassionat de tot el que estigui relacionat amb 
el dibuix.

Joan Miquel Morey (Palma, 1974). 
Gestor de projectes culturals vinculats al llibre  
i la lectura i a l’arqueologia. Guionista oca-
sional de còmics divulgatius com Barrio (amb 
Tomeu Morey), Mör i la Mar i Els primers illencs 
(amb Joan Escandell). Guionista de l’audio-
visual Juníper Serra, esperit emprenedor (amb 
Rafel Vaquer).

Àlex Fito (Ciutat de Mèxic, 1972). 
Il·lustrador i dibuixant de còmics. Publica 
regularment al diari Última Hora. 

Zaca, Juan José Zacarías Guerra 
(Far de Nati, Ciutadella, 1958). Maquetador al 
diari Menorca. Col·labora amb els seus dibui- 
xos al diari Menorca i a Última Hora Mallorca. 
Resideix a Sant Lluís.

Joan Escandell (Eivissa, 1937). 
Ja de molt petit li agradaven els tebeos. Al fi-
nal dibuixar-los ha estat la seva passió i pro-
fessió. El 1959 va començar a treballar a 
l’Editorial Bruguera i més tard ho faria per a  
diferents agències a nivell europeu i fins avui. 

Guillem Marí (Eivissa, 1978). 
Com a il·lustrador, s’ha mogut en diversos 
àmbits, des de l’animació fins als còmics i la 
il·lustració de llibres i revistes, passant per la 
il·lustració publicitària i els storyboards.

Pere Joan (Palma, 1956). 
Historietista. Va treballar a revistes dels anys 
80, especialment a la de línia clara Cairo. Va 
codirigir la revista de còmic d´avantguarda No-
sotros Somos los Muertos. El seu primer àlbum 
va ser Passatger en trànsit. La seva darrera obra 
és el llibre d’il·lustracions Memòria Selectiva, 
postals dibuixades de Mallorca al límit. 

“BIOBIBLIOGRAFIES” DE LES
AUTORES I AUTORS
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La pluralitat del Parlament queda reflectida en aquesta obra coral d’autors 
i autores de còmic de les Illes Balears. 

Visions, sensibilitats i expressivitats que enriqueixen aquesta mirada al nos-
tre Parlament, tal i com els nostres diputats i diputades enriqueixen la mi-
rada de la nostra societat a una realitat sempre canviant.

Ullades des de Menorca, Formentera, Eivissa i Mallorca acompanyades 
d’una mica d’història, dels valors del parlamentarisme i d’uns magnífics 
esquemes dibuixats per ajudar-nos a entendre i conèixer la principal ins- 
titució d’autogovern de les Illes.

Si la coneixem, la podrem estimar!

Joan Miquel Morey
Clúster de Còmic i Nous Mèdia de les Illes Balears
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