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Avís a la població: Cap monarca ha estat maltractat en 
l’elaboració d’aquest llibre.

“Si finalment resulta que és delicte 
riure’ns de la família reial, els 

autors que signen les següents 
pàgines passaran ràpidament a 
disposició judicial, o sigui que 

gaudiu mentre pugueu.”

Del pròleg, de Jair Domínguez



• Agraïts a la família reial espanyola

Aquest llibre és un emocionat acte d’agraïment. 
Els ninotaires estem sincerament i profunda-
ment agraïts a tota la família reial espanyola, 
perquè és una font inesgotable d’acudits. I és 
que si no existís aquesta família divinament es-
collida, on trobaríem la inspiració?
Sense tots ells, sense les seves vides exemplars 
—tan sofertes, tan austeres, tan injustament cri-
ticades—, no us podríem oferir aquesta majestu-
osa compilació d’acudits sobre Sa Majestat i els 
seus parents, amics i coneguts —elefant inclòs.
I si l’editorial ens va dir que ja n’hi havia prou de dibuixos, és perquè era hora de fer el llibre i 
vendre’l. Nosaltres podríem haver seguit omplint pàgines i més pàgines d’acudits. Sempre 
d’humor blanc i benintencionat. Que si algú se sent ferit, ens disculpem per endavant: «Ho 
sentim. Ens hem equivocat. No tornarà a passar». PUM! 

• Els autors:

Llibre col·lectiu en què més de trenta dels millors il·lustradors del nostre país participen amb 
les seves vinyetes humorístiques. Tots ells publiquen en els principals mitjans periòdics (dia-
ris, revistes, setmanaris).

Els 38 dibuixants emPalmats són:
Pau Anglada, Ant, L’Avi, Bié, Jordi Borràs, Jordi Canyissà, CoNNtra, Cruz, Elchicotriste, Ermen-
gol, Espinosa, Farruqo & Domènech, Fel, Fer, Ferran Martín, Ferreres, Franchu, Àlex Gallego, 
Gras, Meri Gil, Guillem, Kap, Kim, Malagón, Napi, Néstor, Nomdenoia, Pau, Ricardo Peregri-
na, Pierino, Plaga, Sr. Plástiko, Lluís Puigbert, Quel, Raquel G. U., Soler, Tres, Xavi.
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