Comic pitiús:
historietes i opinions (i II)
Entrevista als membres del col-lectiu ADN
per Sonya Torres Planells

Entrevista realitzada a Barcelona, Eivissa i Formentera, el febrer
de 2003. "Morna" é s Vicent Ferrer
Mayans, guionista. "Franky", Vicent Roig-Francolí Bonet, dibuixant, i Moreno, Joan F. Moreno
Galera, dibuixant.
-Parlru-me una mica de la
riostra activitat professional com a
guionisfes i dibui.xants de cbmics

que vii~eni trebnllen -, diria jo,
rntenten sohreuiure- a les Pitiiises
d'avul.
Morna: Jo sóc filoleg i, professionalment, professor de catala a
I'IES Marc Ferrer de Formentera.
Ser guionista és una inquietud
personal, i deixar obert el camí de
comunicador, quc tant pot ser una
tasca dins de I'aula com una feina
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de guionista de textos pcr a rcpresentació teatral o de comic.
Franky: Em dedico a la creació
griifica, sigui dibuix, pintura, publicitat o disseny... 1 ho compagino
amb la feina de treballador administratiu a mitja jornada a I'aeroport d'Eivissa. Encara que sóc mcs
conegut per les vinyetes al Diario
de Ibiza, també porto fent exposicions des de 1984-85, quan vaig fer
la primera exposició d'olis i dibuixos a la sala d'Arts i Oficis.
Moreno: Sóc dihuixant. i vaig
comencar molt aviat, amb nomes
cinc anys, i als disset o divuit vaig
decidir anar a Barcelona a estudiar
a I'escola d'il.lustració. Alla vaig
treballar per a El Víbora i Gil i Gil,
del Grupo Z. I2any 1995 vaig tornar a Formentera per fer el servei
militar i ja m'hi vaig quedar. Ara
treballo amb I'ordinador; a través
d'Internet contacto amb les editorials i agencies.
4 o m i guan sorgeix la idea de
formar u n col.lcctiu? A gui era
obert?
Morna: Érem lectors de cbmic
molt temps abans de formar el
col.lectiu i ja l'any 1985 editavem
la revista ADN. Així, ens trobem
un p p de persones que comencem a col.laborar a Formentera i
que teníem com a vincle comú el
boom del comic de principis de
1980 fins a 1985, com a lectors i
consumidors de comic. No ens interessava que es personalitzessin les
coses i volíem que molts formenterers i eivissencs hi poguessin
participar i comunicar coses.
El col.lectiu apareix després de
I'edició de la revista ADN. iaixí en

varen sortir tres números, fotocopiats i grapats per nosaltres mateixos. A partir del número quatre
ja va sortir feta a impremta, arnb el
suport de 100.000 pessetes del Patronat de Cultura; se suposava que
no havíem de pagar res, pero bi
posavem tota la feina de maquetació i edició.
En un determinat moment varem decidir canviar el nom de la
revista pel de Cosmos Factory i
mantenir i incorporar a la portada
el títol d'"editat pel col.lectiu ADN".
El fet de demanar ajuts i que ens
demanessin aspectes organitzatius
va fer que haguéssim de parlar de
col.lectiu.
Franky: En Vicent Escandell
Sita es va posar en contacte arnb
mi i li vaig passar coses; llavors em
demanaren dibuixos per a la revista.
Moreno: La revista ADN va comentar a Formentera arnb tres
persones, en Vicent Morna, en Vicent Escandell Sita i jo, a principis
de l'any 1985. Era un fanzine i després ja va ser revista i col.lectiu. Va
ser el primer fanzine d'Eivissa i
Formentera en catala. Varen ser
set anys, de 1985 a 1992, dibuixant
per a la revista ADN. Per a mi va
ser una escola, un aprenentatge
per a la meua feina posterior.

Vicent Roig-Francoli Bonet. El popular personatge Superprats en el cartel1 de
I'exposició i portada del butlletí Expotanzines. Casino des Moll, Eivissa, 1998.

col.laborar a la revista Ibiza Cosmic i vaig fer La loca historia de
Ibiza, l'any 1985.
Moreno: Els guions moltes ve-Quina relació teniu cadascun gades eren dels dibuixants, i funde uosaltres arnb el col.lectiu ADN? cionavem com a aficionats al cbmic.
Que uareu publicar-hi, a la re- Sempre historietes curtes, autouista?
conclusives, el que volíem explicar
Morna: M'encarregava de fer en aquel1 moment. Era per passarguions, textos i dibuixos. Hi havia s'ho bé.
una selecció; els textos havien de
ser en catala, o en castella i els
-Els joves dibuixants i escriptraduíem; també de cbmic, poesia, tors de les Pitiiises dels uuitanta
narrativa, il.lustració ..., tot sortia. interessats a participar en la proNo hi va haver assaig perque posta U N , com i on uareu comensimplement no ens en van fer cap c a r a trobar-vos?
proposta.
Morna: Formavem grups de
Franky: Sempre vaig participar tres o quatre persones que Ilegíem,
en el col.1ectiu aportant-hi dibuixos comentavem el que Ilegíem i coopede tema lliure i arnb guió propi. ravem entre nosaltres. A l'institut
Vaig fer la portada del número cinc de Formentera ens varen informar
de la revista ADN de 1988, diver- l'any 1984 que s'acabava de crear
ses vinyetes i petites historietes de el Patronat de Cultura i que ens
comic. En record0 una sobre I'aero- podien pagar una part de I'edició
port de Formentera bastant irbni- d'una revista, i aixb fa que ens
ca. En aquesta epoca també vaig plantegem fer-la.

kanky: Estavem en contacte
per telefon, i els enviava els dibuixos per la barca de Formentera.
També alguna vegada em vaig trobar arnb en Vicent Escandell Sita,
que feia el servei militar a Eivissa.
Moreno: El col.lectiu AüN funcionava més com una editorial que
com un club o una associació. Érem
pocs i manteníem un contacte limitat entre nosaltres. Pero es pot
dir que molts autors destacats del
moment a les Illes passaren per
AüN.Reeordo en Luis Alberto Maldonado, un amic de Barcelona que
va treballar fent manga pel Japó;
en Vicent Escandell Sita, que també va ser un dels fundadors i que
va fer una historieta per al primer
número; en Bartomeu Joan Escandell, que va col.laborar arnb uns
dibuixos; també en Josep Ferrer
Morna; n'Alfredo Boto, un amic de
Madrid, i n ' h n e t t e Zake, una autora alemanya que col.laborava
quan era a Formentera.
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-Q& recordeu d'altms aetivitata que vdreu fer, i sobretot da
l'edid de la revista ADN?
Blania: El tiratge de la revista
ADN els primera números era de
cent dnqwmta o dos-canta exemplars i, per prhcticament el makix
pnu, a partir del número quatre
en f h quatmcents o cinc-centa
La distribució ea feia earregank un
sena116 i repartint a les iiibreries
de Fonnentera. Despréíl la por&reai ala cedes de dmie de Barcelona i a les ilibreries especialitzadsp com Continuar&, Norma i

Mabki.
Frmky:M
o qtian editlirem
Aula O a l'institut d'Eivissa eis
anys 1976-77. Treballhvem fóradant el dix6 a la manera de pamflet comunista de i'poca, la imprimiem a una mena de tela-paper
enroaeat a un roleu i hi afegiem la
tinta fent una gorrinada bastant
grossa, perb sortia mds o menys bé.
Era una feinada perb divertit, encara que quedaves de tinta fina a
dait. Anava tot el text picat a m&,i
la revista es confeccionava també a
mA amb grapadora. Amb la revista
ADN no va ser kan arcaic; ja funeion8vem amb fokbpies normals.

Moreno: La revista ADN sortia
cada vuit o nou mesos, era com un
embarb. Així que hi havia temps
per recopilar bastant material. En
Vicent Morna era el gestor del
p p , i jo m'encarregava de la part
creativa. De fet, la idea d'anomenar ADN la revista i el col-lectiuva
ser meua. Tenia quinze anys i va
ser el primer que se'm va oc6rrer.
Em va aemblar un nom molt
suggerent, per aU6 de ser el primer
element de la vida al m6n. Tenia la
seua grhcia, era un nom curt i directe. Deapréa de sis o set números
d'ADN *m
decidir canviar el
nom de la revista pel de Cosmos
F&y, queva ser idea d'enMoma.
D'aquesta en varen sortiu quatre
números i ñnaiment, per qüeations
laborals, la vhrem deixar.
-EL9 mmbres del col.lectiu &u
continuat en contacte, fent coses
plegats?
Morna: No hi ha cap projeete ni
continuem treballant com a col.lectiu, ara som gent que continuem
fent coses i col.laborem entre nosaitres perb puntualment. A les Pitiüses d'ara hi ha mitjans i referenta
per tirar endavant una experibncia

wm la m t r a en aqueU momant,
rb tut dephn de I'empenta i del
au d'implicaci6 de les noves generaeiona
Franky: Ja fa temps que no he
fet res amb el col.lectiu perqub
sempre he tingut massa feina.
Morano: Seguim en contada, peen Vicent Morna fa guió d r d tic i jo faig disseny de pagines web.
Ara una revista de W c a Eivissa
i Formentera ja no tk sentit, pe@
nn hi veíg un mercat.
-Quin8 projecfes esieu prepant & forma individual o col.ieca?
Morna: Estic treballant ara en
proj&
d'ediei6 de dmic, perb ja
en eontaete amb editorial8 catalanes, per una qiiesti6 econbmica i
pe+
pretenem que arribi a molta gent, cosa que amb I'autoedici6
no 6s possible.
Franky: Com que no disposo
del temps que voldria, no vaig
poder enllestir dim del termini
que l'editorial imposava unahisMria d'Eivissa que havia comenqat
ja fa dos anys amb un guió #en
Joan Lluís Ferrer. Ara ho tenc en
stond-by. Vaig comeqar per la
histana de Formentera en pla ir&
nic, tot i que rigorosa des d'un
JJoan Francesc Moreno Galera. ~ibulxpw a
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punt de vista historie, a tot color, i no pot haver-hi estabilitat, s'han
m'agradaria poder-la treure algun de buscar altres coses per viure, i
s'acaba. Sempre es comenva amb
dia.
Moreno: Penso en algun altre il.lusió, pero s'ha d'abandonar per
album de cbmic, sempre amb guió necessitat. L'autoedició em pareix
d'autor, que pugui tirar endavant, i molt bé, pero falten els recursos; si
a fer pagines web, entre altres co- m'hagués tocat la loteria, ho hauria fet.
ses.
Moreno: A Formentera no hi ha
ni
una sola llibreria especialitzada
X o m ueieu el panorama del
comic independent i del fanzine a de cbmic, i a Eivissa fins fa poc n'hi
havia una de mitjanament espeles Pitiüses?
Morna: L'autoedició es planteja cialitzada, Pato Lucas, que era una
com a alternativa a l'edició a botiga de joguines. Les revistes de
través d'una editorial o també com comic i els fanzines es poden fer
a pas previ a I'editorial. Per a no- amb una certa sortida a llocs com
saltres no va ser una decisió cons- Madrid o Barcelona; aqui, ni parcient, sinó que era el camí més curt lar-ne. A més a més, sense cap mecap a un determinat Iloc. Fins i tot na de suport institucional, ni a la
sense suport - q u e finalment va- professió i ni a la indústria de corem tenir- hauríem trobat una mic, s'ha generat una situació de
solució. Si ens haguessin donat els desinteres general entre els joves
mitjans, el nostre producte d'au- cap a la professió i el producte. Hi
toedició no hauria existit. Prengué- ha molta fashion disco i poc cerrem aquest camí condicionats pels vell. Ara ja faig més il.lustració i
mitjans que teníem i el públic dibuix que comic, perque esta molt
potencial al qual podíem arribar, mal pagat.
que també condicionava allo que
X o m us veieu en el futur?
explicavem.
Morna: Actualment faig cursos
Franky: El problema de les
Pitiüses és que són petites, el di- d'escriptura dramatica per tal
buix exigeix molta dedicació de d'aconseguir el maxim de recursos
temps, i aixo té un valor. Intentar possibles per a I'expressió. Hi ha
invertir en una cosa independent un impuls bhsic comú entre comic,
amb futur a les nostres illes és cinema i teatre que intento canalitmolt dificil, perque economicament zar com a comunicador.
-.
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Tira de vinyetes de Joan Francesc Moreno Galt

Franky: Sempre dibuixant, és
com un motoret que no para, fins i
tot a la feina: tot d'una que tenc un
momentet, ja hi sóc! Ara tenc projectat fer uns posters publicitaris,
també samarretes... i continuar les
vinyetes al Diario de Ibiza, que
d'inspiració no en falta. És com si
hi estigués enganxat, s'ha convertit en un hobby absolut.
Moreno: El meu futura les Illes,
el veig complicat. Cal buscar feina
a les editorials americanes, franceses i alemanyes, perque a Espanya
hi ha molts autors i molt bons pero
no hi ha infraestructura per assumir-los. El problema principal és
que a Espanya no hi ha indústria
professional. Només cal veure que,
dels darrers quinze anys, sols s'ha
mantingut dignament la revista
El Vibora, i sense arribar als deu
mil exemplars. Aixo pot ser, d'una
banda, perque els editors del
nostre país són prou dolents i,
d'una altra, perque aqui el cbmic
sempre s'ha considerat com un
producte subcultural que no surt
de Mortadelo y Filemón, sense cap
tipus d'ajut institucional, cosa que
no passa a altres paisos d'Europa
com Franca o Bklgica. on la cosa és
completament diferent. Crec que a
Espanya no hi ha futur per al
comic, pero sí a altres llocs, com al
Japó o als Estats Units. i
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