
 

          Entrevista a  
 

 

 

 

Una tarda de gener ens trobem amb el Sr. Francisco Armengol Tolsà i Badia, més conegut 

com Ermengol, a la seva escola de dibuix, ubicada en un pis lluminós del l’Av. Corregidor 

Escofet. “Ironista gràfic”, com ell es defineix, publica a diari el seu acudit a La Mañana.  

Ens rep de manera afable i ens adverteix de bon principi que l’haurem d’ajudar si en 

algun moment, com a bon argentí (diu ell), s’estén massa en respondre les nostres 

preguntes. Seiem i comencem l’entrevista. 

 

-Què és l’humor? Doncs... és una 

qüestió molt àmplia, però jo diria 

que l’humor és el contrari de 

l’avorriment, però també és una 

qüestió d’actitud.  És un gran 

paraigua que engloba la ironia, el 

sarcasme,… En el meu cas és, a 

més, la meva forma de vida: l’humorista gràfic no busca només el somriure, sinó que 

diàriament dóna la seva opinió, fent una invitació a la reflexió. 

-Com defineix el seu humor a algú que no el coneix? Faig humor sobre política i sobre els 

polítics. És un humor “foteta”, però no és un humor agressiu ni maliciós… Crec que és un 

humor tendre tot i que, de vegades, costa molt ser tendre i suau… 

-És veritat que els humoristes són gent avorrida? Segurament sí. La gent em convida a 

actes o sopars esperant, que els faré riure molt, però no sempre és així… jo sóc una 



persona més aviat tímida. Faig la meva feina en silenci o escoltant música, o la ràdio. Poc 

soroll, perquè també és una feina de pensar… 

-Què és el que li fa riure a la vida? Moltes coses, però gairebé les mateixes que a 

tothom…En general l’humà és generador de situacions divertides i ridícules… Per 

exemple, els polítics, de vegades fan riure per no plorar. També m’agraden determinats 

programes d’humor de la televisió com l’”APM”, “El Intermedio”, “Crackòvia”... I 

humoristes com Miguel Gila o també un grup argentí, “Les Luthiers”, genials!!!  

 

-S’inspira en això per fer humor? Inevitablement. El que em demanen al diari és una 

opinió gràfica irònica sobre un tema d’actualitat política. De vegades m’han encomanat 

feines al voltant de temes molt seriosos. Algunes de les més difícils estaven relacionades 

amb temes mèdics (una campanya contra el càncer, un congrés de psiquiatria...). A 

través de l’humor gràfic es busca la manera de tenir més impacte i, alhora, fer aquests 

temes més “digeribles”, però és una feina molt delicada, perquè pots ferir sensibilitats... 

-Com se li va ocórrer el seu darrer acudit? Aquests dies al Parlament de Catalunya s’ha 

de votar una proposta per sol·licitar al Congrés dels Diputats les competències per poder 

dur a terme la Consulta sobre l’Autodeterminació de Catalunya. Haureu sentit que ahir el 

nostre alcalde, Àngel Ros, ha deixat el seu escó al Parlament per discrepàncies amb el 

PSC, així que mireu… (ens mostra La Mañana:  la barca del PSC cau per una cascada i 

l’Àngel Ros salva la caiguda saltant  de la barca i agafant-se a una flor de lis que creix a 

la llera…). 

-Creu que hi ha diferents nivells d’humor? Sí, certament. Per exemple, podem parlar 

d’humor blanc i humor negre. A més, no a tot arreu fan riure les mateixes coses... De 

vegades les coses o les maneres d’explicar una mateixa cosa fan gràcia en un lloc i no 



en fan gens en un altre. Sense anar més lluny, és molt diferent l’humor andalús de l’humor 

català, oi? O l’humor anglès... el català potser és força proper a l’anglès... 

-Com ha evolucionat l’humor d’Ermengol? Vaig començar a publicar amb 18 anys i, és 

clar, amb el temps vas madurant i canvia la manera de contar les coses… Ara, quan veig 

un llibre meu de quan tenia 20 anys, no puc amb ell,... els cremaria tots!!! El que no ha 

canviat és el fet que m’agafo cada dia l’acudit com si fos el primer dia, perquè és com 

un examen. No tens professor, però tens lectors. M’importen més ells que el propi director 

del diari. 

-Creu que els nens i nenes haurien de consumir més humor? Jo el recomano a tothom. 

L’humor fa la vida una mica millor. A més, els nens tenen menys contaminació mental 

que els adults i sovint donen una interpretació més similar a la que l’autor volia reflectir… 

-Va pensar mai, quan tenia la nostra edat, que acabaria dedicant-se a això? Des de molt 

petit m’agradava molt dibuixar. Feia dibuixos i acudits de tot, i la professora de vegades 

em renyava... Jo volia ser arquitecte, però després… Sempre havia dibuixat com un 

hobby, fins que la vida em va portar per aquest camí. Suposo que no m’ho vaig prendre 

seriosament fins que vaig veure els meus primers acudits publicats... Ara és la meva forma 

de vida, però per mi dibuixar 

sempre ha estat una necessitat 

vital. 

-Es dedica a altres disciplines 

artístiques? Sí, faig experiments. 

Agafo objectes de la vida diària i 

els transformo en alguna cosa que 

em vingui a la ment. Per què una 



piragua no pot ser un ull o una barra de pa? O una bombona de butà ser un pastís? S’ha 

de jugar amb els objectes i convertir-los en màgia. Llavors coses impensables es fan 

realitat. Faig el que se’n diu “poesia visual” o, almenys, li brindo el meu homenatge. 

-Com és el procés dels seus dibuixos? Primer el faig amb llapis blau, que és menys 

agressiu, sobre un full que té marcada la mida de l’espai de l’acudit. Després el passo a 

tinta i l’escanejo. Finalment, amb Photoshop li dono color. De vegades em demanen els 

originals però, és clar, l’original no existeix, perquè entre el dibuix sense color i el que surt 

publicat al diari hi ha molta 

diferència.  

-Què és l’Escola Ermengol? 

Què hi trobarem? És una vella 

idea que, en col·laboració 

amb meu fill, s’ha fet realitat. 

És petita, però hi gaudim 

molt. Aquí no donem cap 

títol acadèmic… Sabeu si a 

algun dibuixant famós li han 

demanat el títol? Els nostres alumnes venen per aprendre a dibuixar, pintar, experimentar 

amb l’art… I els nostres 5 o 6 professors són gent que en sap i que gaudeix amb el que fa.  

 

Ens acomiadem després d’una agradable estona, però ens quedem amb ganes de més. 

Tan de bo puguem trobar ocasió per poder col·laborar-hi properament!!! 


