
"Volia ser el Perich: denunciar,
opinar... érem a finals dels 60!"
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TONI BATIIORI I Dibuixant

Batllorl (Barcelona, 1951|

ha publlcat als dlarls El lìlo-

tlclero unlve¡sal, Dlarl de

Barcelono, Avul, El Pa[s, I

La Vanguordla, També

ha col.laborat en un ffan
nombre de revlstes com

Butfano l, El Papus, El Trl-
øngle o El lueves,

sempre trebolla omb I'estricta oauolítat?
Sf perquè vaig a la primera pàgina de la secció de

PolÍtica, i he de.fer la tira sobre el que es diu a la sec-

ció. Habitualmenç vaig al diari i pregunto als redac-

tors de què anem avui. Puc pensar que la notícia del

dia és Rajoy però potser lbbertura parla d'en Puig-

demont...
No és habitual, Hi ho molts dÍbuixonts com vostè

que trebollen desde casa.

Sí però és fantàstic. Crec que una persona sense in-

formació és una persona sense opinió, i jo puc do-

nar-la þerquè estic acompanyat de periodistes que si

una cosa no l'entenc, me l'exPliquen.

D'Ínformoció en deu tenir moltø, i la tìrø és breu...

Alguna informació que tinc, és de la que no es publi-

ca mail N'hi ha molta que no faig servir directament,

però que em dóna seguretat.

Lo sevo tira és un onícle {oPinió?
Dhlguna manera, þenso que sí. És clar que puc pen-

sar: a qui li interessa, la meva opinió? No ho sé... Uob-

jectiu que tinc quan faig la tira és fer alguna aporta-

ció afegida, estètica o de missatge... em sembla que

hi estic obligat, a explicar l'article d'una manera més

sintètica que en el text o a dir aspectes que no s'han

dit... El lector ha de trobar la tira interessant.

Et periodista té un orticle dbbertura llarg... vostè té

uno tirø limitadø. És dificit resumir?

Saber sintetitzar és una de les qualitats que cal als ni-

notaires, Agafar el conjunt del que passa i explicar-ho

en una,tira. Agafar una certa distància -el dibuixant

és aquell cotxondo que pot dir la tonteria que vol-
permet de veure les coses millor, de vegades'

Parlo de prendre distìtncíø. Les seves tires, de vego-

des, tenen personatges que és com sí fossin vostè.

Penso en I'uixer Mørtínez, que díologøvø amb tordi

Pujol...
Més que jq és el contra-
punt, l'home del carrer, Jo

o tu. Davant d'algú que és

m-olt important, i potser

una, mica egòlatra, l'altre

és la persona normal.
Ala cømponyo del214lí
èostù el punt d'ironìo?

Més que la campanya, és des de que s'ha polaritzat

la situació. No sóc absolutament neutral, ni crec que

se n'hagi de ser, però també estic en contra que si

no ets independentista siguis unionista, i al revés. Les

meves tires no estan fetes en aquesta clau. lntento

mantenir la dignitat aquíal mig.

Que el seu pøre fos un díbuixont, vo Ínfluir en el let
que vostè tombé ho siguí?

Crec que sí. Jo he dibuixat sempre, dibuixqr forma

part de la meva manera de seç em podia passar ho-

res veient com dibuixava el meu pare.

Pe¡ò vostè no anqvo pù dquest camí!

Estudiava Econòmiques, però volia ser el Perich: vo-

lia denunciar, opinar... érem a finals dels 50! I això ha

evoluciona! amb el temps: al principi era.un dibuix

molt funcional i m'he anat fent més artista, m'inte-

ressa cada cop més la manera d'explicar les coses'

HÍ hø uno ímportontíssimo t¡adició de dibuíx que

ho øcompanyotlø premsø esüitg ø Catølunyo,Vos'

tè se sent he¡eu dhquesto t¡odició?
Ara això s'està acabant, per desgràcia' No és que

me'n senti molt hereu, però és evident que ho sóc

encara que no volgués. De la niateixa manera que

tinc la influència de l'lvà, el Cesc, el Perich o elChum-

my Chúmez. No sóc un estudiós de la història dels di-

buixants de premsa, però síque li dic que jo volia di-

buixar en un diari, i és el que estic fent. És un xollo.'.,

però no ho diguigaire alt.

Un dio quolsevol?

Síque llegeixo el diari, però no escolto moltes notÊ

cies, I em dedico a altres coses: faig escultura, dibui-

xo o em cuido del Fons Batllori, una mena de museu

dedicat al meu pare. Quan arribes a la redaccio, t'has

estat omplint de coses tot el dia. Penso el dibuix en

mitja hora, no sóc capaç de fer-ho més. I dibuixo rà-

pid.
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DE CUA D,ULL Rosa Peroy


