


PRESENTACIÓ

Des de l'any 1997, en què el ninotaire Fer va crear el personatge d'en Pep, el pòlissa, va anar creixent en l'equip del
nostre butlletí la idea que -algun dia- en Pep tindria el seu propi llibre.

I així ha estat. Avui ja veu la llum.

Tal com recopila la història real, seriosa, fefaent de tot el que passa en el nostre col lectiu, les petites històries
d'en Pep el pòlissa són també un fil conductor de la història més sarcàstica dels mediadors col legiats gironins, amb la
perspectiva i l'ull viu d'un home que sap copsar com pocs la realitat quotidiana.

El nostre Col legi té el privilegi de comptar amb la col laboració d'en Fer i això ens ha fet decidir a fer aquest senzill però
emotiu recopilatori del nostre personatge, coincidint la posada en volum de l'amic Pep, de la mà del taller
Ventura & Hosta, de Navata.

L'art és aquella fada que ens encercla sovint i que cal tan sols que la sapiguem veure. Nosaltres l'hem vist, i de l'art d'en
Fer i d'en David Ventura n'ha nascut de forma definitiva el nostre homenet que esperem que ens acompanyi per molts
anys.

Vull agrair la col laboració de qui ha fet senzilla la posada en paper de les vivències d'en Pep el pòlissa: Gecose
Software. Una empresa ben amiga que ens fa costat ben sovint.

Gràcies, doncs, a tots els qui amb el seu art i la seva aportació han fet possible aquesta realitat.

Antoni Godoy i Tomàs

l butlletí ·

, ·

·

·

amb

,

President del Col legi de Mediadors d'Assegurances Titulats de Girona·

e

·

el butlletí





Perich li va dir: “Dient-te Fernández i Fernández el millor és que firmis Fer”.

José A. Fernández, Fer, va néixer a Mansilla de las Mulas (Lleó). De molt petit, la seva familia es va traslladar a Mollet del Vallès. Va
fer la llicenciatura d’Història a la Universitat de Barcelona (UB) i la de Periodisme (que no va acabar) a la Universitat Autònoma
(UAB). Durant molts anys va donar classes d’Història Contemporània com a professor agregat a diversos instituts d’Ensenyament
Mitjà.

Va començar a publicar, quan encara era estudiant, al diari i a la revista Després va fer el salt a
El 1982 va començar a publicar a les seves planes del i a més de realitzar nombrosos

fotomuntatges que signava amb el nom de Gin-Fer. Va treballar a la redacció d’ fins l’any 2000. Durant anys va publicar una
pàgina d’actualitat al setmanari

El mes de febrer del 1987 va començar a publicar un acudit diari a , en el suplement dominical, del qual també publica
setmanalment la pàgina , que conta les històries d’uns creutats que travessen el túnel del temps. Aquestes feines les
compagina actualment dibuixant una plana setmanal a la revista , una mensual de temàtica històrica a la revista i
una a

El 1996 li van concedir el Premi Ivá al millor historietista professional. El 1997 va ser nomenat catedràtic d’Humor a la Universitat
d’Alcalà d’Henares (Madrid), guardó que comparteix amb el desaparegut Gin, Mingote, Forges i Quino. El 2005 li van concedir el
Premi Internacional d’Humor El Gat Perich.

L’any 2000, va ser president del Festival de la Caricatura de St. Esteve (França). També va impulsar, juntament amb Antoni Godoy, el
Premi El Gat Perich, que va ser instituït per l’Ajuntament de Llançà en record i com a homenatge al gran humorista Perich.

La Prensa Patufet. El Papus i
Barrabás. El Jueves Puticlub Historias Fermosas,

El Jueves
Tribuna.

l’Avui
Quina Tropa

Don Balón El temps
Descobrir Catalunya.
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