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Enfoteu-vos-en!
Com afrontar la crisi amb humor? Quaranta-cinc dels principals dibuixants del país ens ofereixen la seva visió de la crisi i d’altres temes candents com el 15M, els indignats, les retallades, la corrupció
política, la banca, l’habitatge, les eleccions, els moviments de les
xarxes socials, etc.
Enfoteu-vos-en! denuncia amb humor les desigualtats socials del
nostre món i del nostre entorn més proper utilitzant tots els recursos
humorístics de la vinyeta, des de la sàtira més descarnada fins a la
reducció a l’absurd de polítics i personatges coneguts.
Un llibre il·lustrat, divertit, on els ninotaires de tots els mitjans de comunicació en català combaten la crisi amb els llapis ben esmolats.
45 AUTORS PER UNA CAUSA
Llibre col·lectiu on 45 dels principals il·lustradors del nostre país
col·laboren amb les seves vinyetes. Tots ells publiquen en els principals mitjans periòdics (diaris, revistes, setmanaris) catalans i de
l’Estat: Azagra, Toni Batllori, Andreu Buenafuente, Fer, Miquel Ferreres, Manel Fontdevila, Kap, Albert Monteys, Pallarés, Ventura & Coromina, etc. Dibuixants sense fronteres ceceix els beneficis d’aquest
llibre a Arrels Fundació, que lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

«Les imatges d’aquest llibre us volen mostrar un
camí lúdic per arribar a l’inconformisme, a la revolta,
al compromís. Rient, i no plorant, és com aconseguirem
fer un món una mica millor»

ENFOTEU-VOS-EN! Humor indignat. 45 dibuixants contra la crisi

Enfoteu-vos-en!
Dels que retallen els drets socials dels més desvalguts, parapetats rere
una urna que treuen en processó cada quatre anys: enfoteu-vos-en!
Dels que són tan rics que han de comprar-se els amics però els regalen
les corbates: enfoteu-vos-en!
Dels que maneguen els fils de l’economia, arrepapats en esponjoses
butaques de cuir relluent, però han perdut el fil de la vida, de l’amor i
l’alegria: enfoteu-vos-en!
Dels que utilitzen la justícia com si fos una baieta desinfectant que pot
netejar el seu rastre d’indignitats i abusos: enfoteu-vos-en!
Dels que cremen bitllets de cinc-cents euros per aromatitzar la nauseabunda pestilència de la seva pròpia corrupció: enfoteu-vos-en!
No hi ha res més perillós que el riure, que implica la total manca de respecte, la dessacralització, el fet de posar en qüestió. La rialla és reflexió,
però també és companyonia, franquesa, alegria. Us proposem enfotreus del mort i de qui el vetlla, perquè si podeu fer-ho significa que sou
lliures. Us proposem que us rigueu fins i tot dels acudits amb els quals
no esteu d’acord, perquè això significa que sou capaços de pensar per
vosaltres mateixos. L’humor obre les portes de la reflexió, portes que ja
tenen les frontisses rovellades perquè el sistema s’entesta a intentar
evitar de totes totes que utilitzem el suc dels nostres cervells. Nosaltres
us proposem el contrari: enfoteu-vos-en! 45 dibuixants us ofereixen
material per tal que la vostra matèria gris comenci a fer xup-xup.
Dibuixants sense fronteres
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ELS AUTORS: 45 DIBUIXANTS INDIGNATS
Pau Anglada: «A mi m’indigna que ens deixem enganyar tan fàcil».
Dibuixa a Elestafador.com
Ant (Anthony Garner): «A mi m’indigna que em diguin que no trepitgi l’herba on
no hi ha herba per trepitjar».
Dibuixa a El Punt Avui
L’Avi (Lluís Recasens): «A mi m’indignen aquests polítics que no tenen dos dits
de front i es creuen que ens poden tractar com si fóssim nens de bolquers».
Dibuixa a El Punt Avui
Carlos Azagra: «A mi m’indigna tot: la pobresa, la injustícia, la desigualtat,
l’opressió, la corrupció..., però sobretot la gent que no s’indigna!».
Dibuixa a El Jueves
Toni Batllori: «A mi m’emprenya tot. Lamento no poder ser més concret».
Dibuixa a El Jueves i a La Vanguardia
Leonard Beard: «A mi m’indigna la negligència. En la política, en la justícia, en la
feina i en general en tots els àmbits de la societat».
Dibuixa a El Periódico de Catalunya

l’abstenció electoral, el triomf del neoliberalisme i les retallades en sanitat i educació».
Dibuixa a TMEO

Andreu Buenafuente: «M’indigna que els polítics no es prenguin seriosament els indignats».
Josep Busquet & Jordi March: «Ens indigna, definitivament, la injustícia».
Dibuixen a l’Ara
Jordi Canyissà: «A mi m’indigna que els que ens indignen es mostrin condescendents amb la
nostra indignació».
Dibuixa a lamalla.cat
Elchicotriste (Miguel Villalba): «A mi m’indignen les retencions de líquid».
Dibuixa a Tot Tarragona
El Listo (Xavier Águeda): «A mi m’indignen moltes coses, des dels acudits sobre funcionaris
fins al doblatge del cinema, però últimament el que més em fa venir ganes de repartir còctels és

Ermengol (Francesc Tolsà): «M’indigna que els delinqüents tinguin tanta facilitat d’accés al
poder, a tota mena de poder».
Dibuixa a Segre, Paratges i a Lo Sindicat
Albert Escoda: «A mi m’indigna la vanitat, la mentida, que els polítics i poderosos ens tractin
com a estúpids, que se’ns pixin en la cara, i no passi res; el corporativisme, el sectarisme, la
impunitat, estirar més el braç que la màniga amb els diners dels altres, la irresponsabilitat i la
covardia, i no vull continuar més que em deprimeixo, i el que vull és fer riure».
Dibuixa a Diari de Sabadell
Andreu Faro: «A mi m’indigna el general incompetent que va dient que el soldat que no va netejar bé el fusell és també responsable de la derrota».
Dibuixa a Diari de Tarragona

ENFOTEU-VOS-EN! Humor indignat. 45 dibuixants contra la crisi
Pepe Farruqo: «Em sento indignat amb José Luis Rodríguez Zapatero! Se n’ha
anat sense acomiadar-se i ha deixat un forat impossible d’omplir dins del cor
dels humoristes gràfics. Torna, ZP!».
Dibuixa a l’Ara i a El Economista
Fer (Josep Antoni Fernández): «A mi m´indignen els banquers xoriços, els
polítics corruptes (Franco va durar la tira... com Felipe González, els Guerra,
els Serra, els Rato, etc.), el sistema aquest, el passotisme dels joves que pringaran… i els xulos de la Guàrdia Urbana que quan és de nit van rapats i amb
ulleres de sol».
Dibuixa a El Punt Avui i a El Temps
Miquel Ferreres: «Els burros que volen manar i a més a més ho aconsegueixen».
Dibuixa a El Periódico de Catalunya
Manel Fontdevila: «A mi m’indigna, darrerament, quasi tot».
Dibuixos publicats a Público
Franchu (Francesc Llopis): «A mi m’indigna que amb tot el rotllo de la crisis es paguin indemnitzacions milionàries a exdirectors de bancs mentre es tanquen quiròfans i es rebaixa personal
mèdic i sanitari».
Dibuixa a El Jueves i elwebnegre.com
Gras (Miquel Fernández): «M’indigna haver-me d’indignar».
Dibuixa a l’Associació de la Premsa Comarcal i a El Jueves
Oriol Jardí i Raúl Ariño: «Ens indigna la violència policial gratuïta/pagada per tots».
Dibuixen a El Jueves
Javirroyo (Javier Royo): «M’indigna sentir-me estafat».
Dibuixa a elestafador.com
Joma (Josep Maria Rius): «Per resumir-ho, a mi m’indigna... l’abús; tota mena d’abús».
Dibuixa a La Vanguardia
Kap (Jaume Capdevila): «A mi m’indigna, per no dir que em preocupa, la manca d’humanitat
de la majoria d’humans».
Dibuixa a La Vanguardia, Siné Hebdo i a Regió7

Alfons López: «A mi m’indigna... Home, de fet el ventall d’indignacions el tinc bastant assortit
i em costa escollir, així que jo em decantaria pel ‘preocupa’. I em preocupa que després de la
indignació no vingui l’organització».
Dibuixos publicats a Público
José Malagón: «El que més m’indigna és el fanatisme en totes les seves variants».
Dibuixa a lainformacion.com
Ferran Martín: «A mi m’indigna que la gent calli davant l’abús i que, a més, ens facin callar».
Dibuixa a lainformacion.com
Albert Monteys: «Si us explico el que m’indigna, acabem el paper del llibre».
Dibuixa a El Jueves
Napi (José Manuel Álvarez): «M’indignen els dignes sense consciència».
Dibuixa a El Economista i a El Jueves
Néstor Macià: «A mi m’indigna que no hi hagi cap mena d’ajuts públics a l’hora de comprar el
meu Ferrari 599 GTO negro de la muerte. I això que era un cas de necessitat, oyes, perquè al garatge de la meva casa de Pedralbes només tenia el Porsche Panamera i el Hummer i es veia com
molt cutre, molt cutre, molt cutre, i el Ferrari dóna classe. Ajuden tots els mindundis i a mi que em
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donin, veritat? Per això m’indigno. Conseller d’Ajuts Públics, dimissió ja, oyes!».
Dibuixa a El Triangle
Albert Pallarés: «A mi m’indigna la mentida en totes les seues vessants».
Dibuixa a El Mundo
Ricardo Peregrina: «A mi m’indignen els fanatismes quadriculats, i encara més
aquells que s’entesten a dirigir la vida de les persones».
Dibuixa a El Jueves i a Regió7
Pierino (Ricardo Comisso): «A mi m’indignen els que no s’indignen».
Dibuixa a El Triangle
Sr. Plástiko (Ricardo Hermida): «M’indignen els mètodes imposats a cop de
decret o porra pels de dalt. També la seva impunitat davant de tot el que sí ens afecta a la resta,
els que vivim en un món terrenal i terrorífic. També m’indigna la passivitat d’alguns dels de sota
que no fan res per remeiar aquests abismes, perquè no els afecta prou o bé per simple mandra».
Dibuixa a Cartoon Movement
Lluís Puigbert: «A mi m’indigna l’encrespament creixent que sento, i cada vegada per més coses... És un dubte que em ronda sovint de neurona en neurona. És l’edat? És la situació? És tot?
Ah, amics! Si ho sabés, no hi hauria dubte... i indignació?»
Dibuixa a El Punt Avui
Manel Puyal: «M’indigna que s’hagi de dir presumpte abans de lladre».
Dibuixa a Tribuna catalana i a Regió7
Quel (Miquel García): «Hi ha dies que m’indigna tot, i hi ha dies que no llegeixo el diari ni miro
la tele».
Dibuixa a Cartoon Movement
Àlex S. Roca: «A mi m’indigna el fet que ja començo a sospitar que en secret es riuen de nosaltres. En secret? Oh… espera!»
Carles Romeu: «A mi m’indigna com ens deixem fer. Si són quatre i grassos i nosaltres milions,
encara que prims.»
Dibuixa a El País

Aleix Saló: «M’indigna que els tovallons de caixa dels bars siguin tan poc absorbents que quan
t’hi sones el nas acabis amb la cara empastifada de mocs».
Dibuixa a directe.cat
Ricard Soler: «A mi m’indigna que un polític segueixi les ordres de partit i no pugui pensar per
si mateix».
Dibuixa a elwebnegre.com
Martín Tognola: «M’indignen les lleis d’immigració, la falta de memòria, la prepotència de la
classe política, i la impunitat de què gaudeixen els poderosos davant diferents fets delictius o de
corrupció, i veure que la justícia no hi actua».
Dibuixa a Time Out Barcelona, Mía i a Clarín
Tres (Carlos Villafranca): «A mi m’indigna la gent que creu que la indignació només és cosa
d’uns pocs menjaflors. També m’indigna aixecar-me d’hora, però ara no ve al cas».
Dibuixa a El Triangle i a La Directa
Enrique Ventura & Toni Coromina: «A mi m’indignen els fantasmes visibles».
Dibuixn a La Vanguardia
Salvador Vinyes: «M’indigna l’egoisme».
Dibuixa a Tasta
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Enfoteu-vos-en és fruit de la col·laboració d’Angle Editorial, Dibuixants d’idees, i donar suport a tota mena de manifestacions artístiques que
sense fronteres i Arrels Fundació.
promoguin valors positius, però també a la crítica política i social. Així,
DSF es dedica a organitzar i donar suport a tota mena d’activitats i
Què és Dibuixants sense fronteres?
projectes relacionats amb el periodisme solidari, la difusió de valors
solidaris, la cooperació internacional, la cultura de la pau, la cooperaEl dibuix és un instrument de coneixement, una
ció al desenvolupament i els valors democràtics,
eina que serveix per analitzar al detall una realitat
i canalitza l’obtenció de recursos econòmics per
complexa, i és utilitzat per científics, arquitectes i
dur a terme totes aquestes activitats. Un aspecte
creadors de tots els àmbits. Armat tan sols amb el
important dels nostres objectius se centra en la
seu llapis i la seva imaginació, la feina de dibuixant
dignificació de la nostra professió, i per això tamacostuma a ésser una feina solitària. Davant el full
bé volem oferir ajuda i suport als artistes que ho
en blanc i les ajustades dates d’entrega, el dinecessitin, ja sigui per problemes amb la censura,
buixant es troba sol. Però també és una feina geeconòmics, laborals o de salut, o pel fet de patir
nerosa, no tan sols perquè mitjançant els dibuixos
represàlies, càstigs o tortures per la seva profeses comparteixen idees i sensacions, sinó perquè el
sió, fet que, encara que us pugui semblar exagedibuixant acostuma a comprometre’s amb el que
rat, avui en dia encara passa, i no pas gaire lluny
pensa i a compartir-ho amb les seves creacions.
d’aquí. Per aconseguir aquestes finalitats, DSF ha
establert una àmplia xarxa social de professionals
Dibuixants Sense Fronteres (Dibujantes sin fronteras/Dessinateurs de la imatge dibuixada d’arreu del món, oberta també a tota mena de
sans frontières) és una entitat jove que vol canalitzar aquesta solidari- gent (no necessàriament dibuixants, però sí persones interessades en
tat dels creadors gràfics. Els seus membres no són «només» dibuixants, la creació gràfica en qualsevol dels seus aspectes).
sinó veritables activistes del llapis, gent que creu que amb la seva feina En aquest món encara hi ha massa fronteres. I no pas fronteres físiques
poden ajudar a fer un món millor.
entre països, sinó fronteres socials, fronteres econòmiques, fronteres
mentals… fronteres que cal esborrar per assolir un món una mica més
Entre els objectius de Dibuixants sense fronteres hi ha la voluntat de just, una mica més càlid, una mica millor.
defensar i difondre la cultura democràtica i solidària a través de la
Dibuixants sense fronteres
imatge i l’humor, apostar per la importància de la imatge en la difusió
www.d-sf.org
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Arrels Fundació
Arrels és una fundació privada dedicada a l’atenció de persones sense llar
de Barcelona. Des de 1987 ha atès més de 7.000 homes i dones que per diferents circumstàncies s’han trobat vivint al carrer, en una situació d’extrema
pobresa i exclusió.
La missió d’Arrels Fundació és:
· Acompanyar les persones excloses de la nostra societat a reintegrar-s’hi
amb tots els seus drets.
· Sensibilitzar els ciutadans respecte als problemes de la pobresa al nostre
entorn.
· Denunciar les causes d’aquesta pobresa i aportar propostes de solució a les
administracions i a la societat civil.
Arrels Fundació
www.arrelsfundacio.org
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