SUSANNA MARTÍN SEGARRA
nitramart@gmail.com
www.susannamartin.blogspot.com
Actualment treballa en dues novel∙les gràfiques; una amb María Castrejón i l'altra amb
Isabel Franc i que publicarà Norma Editorial. També està coordinant una obra
col∙lectiva d'autores actuals de còmic.
PUBLICACIONS_______
•2013: Participació amb Juanita Márkez al fanzine Imbécil (abril, núm. 1 "Formidable")
del col∙lectiu Virtual Room.
•2012: Autora de la novel∙la gràfica Sonrisas de Bombay (Norma Editorial).
•2012: Autora dels còmics Arnau, Pau, Pol, Carla i Laia per a la col∙lecció de còmic
infantil Em dic... (Publicacions de l'Abadia de Montserrat).
•2012‐2013: co‐autora del blog de còmic dadaísta El blog de Cachaca y Piluca amb
María Castrejón.
•2011: Co‐autora del còmic 1, 2, 3, 4... Historietas diversas. Guía afectivo/sexual y de
identidades para adolescentes (Bellaterra, 2011), amb Nac Scratchs. Traduït al català.
•2011: Col∙labora en l'obra col∙lectiva Yes we camp! Trazos para una (r)evolución
(Dibbuks, 2011).
•2011: Autora dels còmics Júlia, Paula, Marc i Àlex per a la col∙lecció de còmic infantil
Em dic... (Publicacions de l'Abadia de Montserrat).
•2010‐2011: Sèrie pròpia mensual La Martina, la por i el gat Faluga a la revista de
còmic infantil Tretzevents (Publicacions de l'Abadia de Montserrat), fins al tancament
de la revista.
•2010‐2011: Sèrie quinzenal ¡No somos hermanas! per al diari argentí Página 12, amb
Flàvia Company.
•2010‐2011: Sèrie Aliciadas amb Isabel Franc en diferents publicacions: Dones de
l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya (tardor 2010 núm. 39, i tardor 2011
núm. 40), en la revista digital MiraLes (abril 2011) i en la revista de la Universitat de
Barcelona Lectora 17. Revista de Dones i Textualitat (2011).

•2010: Dibuixant de la novel∙la gràfica Alicia en un mundo real (Norma Editorial), amb
Isabel Franc. Traduïda al català, al grec, a l'italià i l'alemany. Forma part de la
compil∙lació No straight lines: four decades of queer comics (Fantagraphics, 2012).
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL_______
•2013: Sèrie d'escenaris per a la productora Benecé.
•2012: Participa en el projecte tèxtil Indisorder. Weared in this order amb l'obra
Perrxs, que crea conjuntament amb María Castrejón.
•2012: Creació del col∙lectiu Período de ReflexiON amb María Castrejón i FLICK amb el
projecte Una idea brillante.
•2009: Col∙labora amb l'estudi d'arquitectura de Matías Ruíz‐Tagle en el projecte
Teruel Activa per a l'Europan.
•2008: Col∙labora en el diari BCN Week amb il∙lustracions de premsa.
•2008: Dibuixos per al llargmetratge Perdida de Viviana García Besné (2010).
•2008: Storyboard per al curtmetratge Anibal ad Portas de Quique Gandarillas i
Christos Theodorou (Eccoli producciones, 2009).
•2008: Il∙lustracions per a disseny de jardins de l'estudi Gojo Design.
•2008: Il∙lustració Estrato final per a la portada del llibre Water pollution de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
•2007‐2008: Dissenyadora gràfica a l'agència de publicitat Salvia Forma.
•2007‐2008: Col∙labora amb Luzinema Produccions, estudi d'imatge i comunicació de
Barcelona (storyboard publicitari, disseny corporatiu, il∙lustració).
•2006: Escenografia per a una obra de teatre infantil del Grup Xamfrà de Barcelona.
•2000: Il∙lustració per al llibre Els contes de Sant Jordi de l'Editorial Andorrana.
•1995: Cartell Els drets del Nens per a UNICEF d'Andorra.
TALLERS i CLASSES________
•2013: Classe magistral en el 31è Saló Internacional del Còmic de Barcelona.
•2012: Taller de còmic infantil "Com et dius? Fem un còmic del teu nom" en el festival
de literatura infantil Món Llibre (MACBA ‐ CCCB).
•2011: Taller "TBO Queer. El cómic como práctica de identidad" en les V Jornadas de
Políticas Lésbicas (Cáceres).

•2011: Taller amb María Castrejón "Letrillas, dibujillos y otras identidades femeninas"
en les Jornadas Divergentes 2011 (Iruña).
FORMACIÓ ACADÈMICA_______
•2004‐2006: Tècnic Superior d'Arts Aplicades al Mur a l'Escola d'Arts i Oficis "Llotja" de
Barcelona.
•2001‐2003 : Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il∙lustració a l'Escola d’Arts i
Oficis “Llotja” de Barcelona.
•1996‐2001 : Llicenciatura en Història a la Universitat de Barcelona .
CURSOS_______
•2006: Tècnic auxiliar en Disseny Gràfic a l'Escola de Formació Professional “Antoni
Algueró”.
•2001: Dibuix i pintura a l'Escola Leonardo da Vinci de Barcelona.
•1995‐1996: Dibuix artístic i disseny gràfic a l'Escola Nacional d’Art d’Andorra la Vella
(Andorra).
•1994: Curs de còmic a l'Escola JOSO de Barcelona.
PREMIS_______
Premi de Còmic Lambda al 2002 i 2008.
Premi per a Alicia en un mundo real a la Mejor Producción Lésbica en els Premios
Visible Jennifer Quiles (III Edició, 2011).
EXPOSICIONS______
•2013: Exposició col∙lectiva "Cuadernos de viaje" en el
31è Saló Internacional del Còmic de Barcelona.
BLOGS_______
www.susannamartin.blogspot.com (propi)
www.mystorycomic.blogspot.com (propi)
www.blogdecachacaypiluca.blogspot.com (amb María
Castrejón)

www.periododereflexion.blogspot.com (col∙lectiu)

