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Protagonistes

Vicenç Pañella, ninotaire i il·lustrador, per Cristina Amela

“Per a mi és important seguir dibuixant
i no desconnectar-me del món de l’entreteniment”
En Vicenç Pañella, de 80 anys, és col·laborador d’El Martinet
des del 2004 i crea les vinyetes d’humor de la contra del
butlletí. Veí de Sant Martí, dedica el seu temps lliure al
dibuix, a la lectura i a l’escriptura. Persona de renom dins
el món editorial català, va dedicar la seva vida professional
a escriure reportatges d’actualitat política, a dibuixar la
Cristina Amela (CA): Quins són els
seus estudis, Vicenç?
Vicenç Pañella (VP): Vaig estudiar
el Batxillerat i vaig treballar dos anys
seguits amb el pare. Després em vaig
presentar a la revista Tio Vivo i van
acceptar que jo treballés per a ells
durant tres anys. Quan vaig fer els 21,
vaig marxar al servei militar a Melilla.
CA: Quan va tornar de Melilla, a què
es va dedicar?
VP: Vaig entrar a treballar a la revista
Lecturas l’any 1962. Allà feia una
plana mensual amb 4 companys més
que es deia Con Pañella ríen él y
ella. En aquesta plana, en haver-hi
un context de censura, nosaltres ens
havíem de dedicar a l’humor blanc.
Jo treballava a casa meva i entregava
els dibuixos un cop al mes durant 48
anys. Amb l’humor blanc podies entrar
en els espais polítics de l’època, on
era realment difícil d’accedir-hi.
CA: A més de treballar a la revista
‘Lecturas’, col·laborava en algun
mitjà més?
VP: Vaig treballar també amb un acudit
diari d’actualitat al diari Solidaritat Catalana, del 1962 al 1972.
També vaig treballar al TBO durant 17 anys, col·laborant amb

“A la tele va ser l’únic moment de la
meva vida que em vaig guanyar bé la
vida, tot i treballar de valent”

realitat barcelonina dels anys 60 i 70,
i redactava cròniques de boxa. Nascut
a Sants i fill d’una família treballadora
de la Barcelona dels anys trenta, es va
dedicar al negoci familiar de fer pintes
de banya fins que es va introduir en el món de la comunicació.
acudits o historietes de quatre o cinc
vinyetes o una plana sencera. I després,
per acabar, vaig entrar a TV2. Allà, hi
inventava acudits i els entregava en mà
al senyor Guerrero, l’editor de la tele.
Aquí a la tele va ser l’únic moment de
la meva vida que em vaig guanyar bé
la vida, tot i treballar de valent.
CA: Vostè és i era un enamorat de
la boxa.
CP: Sí; quan podia anava a veure boxa i
era amic d’Alfonso Goya, preparador de
boxejadors. Era l’època daurada del pes
gall Luís Romero. El vaig entrevistar per
al diari As de Madrid, del qual també era
col·laborador fent entrevistes a grans
persones del món de l’esport d’elit,
durant 12 anys seguits.
CA: Com és que un dia va decidir
deixar la feina?
CP: Vaig veure que havia acabat la
meva època creativa. Era el moment
de retirar-me professionalment. Vaig
deixar l’humor blanc i la meva creativitat
després de 45 anys treballant.
CA: Com va arribar a Sant Martí?
VP: Un dia el meu germà em va portar
a Sant Martí i em va dir que jo viuria aquí, ja que el meu cosí
era el constructor de l’edifici. Ara, el meu cosí és el familiar

“Vaig entrar a la revista ‘Lecturas’ l’any 1962.
Feia una plana mensual amb 4 companys més,
que es deia ‘Con Pañella ríen él y ella’.
Treballava a casa meva i entregava els dibuixos
un cop al mes, durant 48 anys”.
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més pròxim i amb qui
mantinc una relació
regular.
CA: Quan va arribar
a Sant Martí, com es
va esdevenir la seva
col·laboració amb El
Martinet?
VP: Em vaig fer amic
d’en Xavier Cadafalch
i vaig començar la
meva feina al butlletí.
Per a mi és important
seguir dibuixant i no
desconnectar-me
del món de l’entreteniment.
Jo sento felicitat
quan veig els meus
dibuixos o em sento
reconegut.

Vicenç Pañella va fer 80 anys el passat 22 de juliol. Part de l’equip
d’El Martinet va celebrar amb ell l’aniversari el passat 19 d’agost.

“Quan podia anava a veure boxa i era amic
d’un preparador de boxejadors”
“Jo sento felicitat quan veig els meus
dibuixos o em sento reconegut”

A PARTIR D’OCTUBRE,
L'SNACK BAR EL CENTRE ES REINVENTA AMB ELS PLATS DEL DIA

CUINA CATALANA TRADICIONAL
especialitats en:

PAELLES I ARROSSOS - FIDEUÀS
PEUS DE PORC - ‘COCHINILLO’
ESTOFAT DE SENGLAR
BACALLÀ (a la llauna, a l'all i oli, amb samfaina...)
PROPERAMENT, MARIDATGES DE VINS I CAVES DE LA NOSTRA ZONA
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