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Nota de premsa 

“Numerio Negídiez: de profesión, moroso”, el primer còmic 

d’humor salmó d’Espanya per denunciar la morositat 

El professor expert en impagats Pere Brachfield i l’il·lustrador Albert Pallarés obren el 

camí cap a una visió divertida de l’economia satiritzant el comportament dels deutors 

impenitents a la Península Ibèrica. 

Barcelona, 25 d’octubre de 2017.- Aquest matí la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya ha 

acollit la presentació del primer còmic d’humor salmó d’Espanya “Numerio Negídiez: de 

profesión, moroso”. El seu editor i coautor, Pere Brachfield, que és professor expert en Credit 

Management i l’únic morosòleg d'Espanya, ha explicat que “amb Numerio Negídiez hem creat un 

personatge de còmic que encarna un morós professional existent a la Península Ibèrica per 

repassar amb un prisma humorístic les aventures dels morosos reconsagrats en diferents 

èpoques històriques”. Brachfield ha afegit que amb aquest còmic “volem fer una aportació al 

novè art amb un subgènere, el del còmic salmó, en què parlem de temes d’economia, finances, 

empresa i dret que aparentment són molt seriosos”. També ha comentat que “aquest és un 

primer pas que esperem que tingui continuïtat” i ha avançat que “tenim perfilat un segon 

personatge, el Juan Autónomez”. Brachfield ha subratllat que “estem obrint la porta perquè 

l’economia que espanta al gran públic sigui més atractiu per a la gent corrent i que es dirigeix a 

tots els públics. A més ha apuntat que “en una societat que llegeix poc el còmic és una bona eina 

per arribar a la gent”. Pere Brachfield ha explicat que “el 90% dels morosos professionals són 

homes, tenen de 30 a 80 anys, són gent amb cultura, amb una vida irregular i amb una gran 

facilitat de comunicació”. 

D’altra banda l’il·lustrador del còmic, dibuixant i historietista Albert Pallarés ha volgut reivindicar 

“la unió d’humor amb economia” que en el món anglosaxó és més habitual però que “al nostre 

país és força desconegut”. 

El còmic ja es pot adquirir a la botiga online www.perebrachfield.com/tienda/ i a llibreries 

especialitzades. 

Pere Brachfield és Credit Manager, graduat en comunicació de les organitzacions per la 

Universitat de Barcelona i postgrau en gestió d’impagats per la Universitat Camilo José Cela. És 

membre associat del Col·legi d’Economistes de Catalunya, professor de credit management a 

EAE Business School i soci director de Brachfield Credit & Risk Consultants, especialistes en 

l’administració del risc de crèdit, prevenció de la morositat i gestió d’impagats. Brachfield ha 

escrit 27 llibres i ha impartit més de 1.000 conferències, cursos i seminaris en 10 països sobre 

credit & collection management. 

Albert Pallarés és dissenyador gràfic i historietista, dibuixant de la revista satírica El Jueves 

durant 17 anys amb sèries com “Baldomero, madurito, feo y sin dinero”, “Olegario Gandaria, 

profesor de secundaria”, “4º de ESO”, “Acné” i col·laborador de l’edició catalana de El Mundo. 

Durant la seva dilatada trajectòria ha publicat nombrosos llibres com La tira de Pallarés, El Toll és 

de tots, Anécdotas de un profesor de secundaria, i ha il·lustrat diversos llibres infantils i juvenils 

com El detectiu Camaperdiu,  En quin cap cap?,  La formiga cubana. 
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