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A la meva mare, que ja n’ha fet 96, i a tots els que donen 
les gràcies quan els aguanten la porta.



Els dibuixos tenen un punt màgic. Els ve, suposo, del fet 
que, sense amagar el truc (són un conjunt de ratlletes), 
aconsegueixen representar el que volen.

Quan veiem algú dibuixar en directe, aquesta màgia resul-
ta encara més evident, potser per això de petit m’agradava 
tant mirar com dibuixava el meu pare.  Recordo que m’en-

filava en una cadira (que posava a la seva esquerra i una mica enrere, per no molestar) i des d’allà, 
per damunt de la seva espatlla, observava com dibuixava. Així és com en vaig aprendre.

Amb els anys he anant coneixent més coses del meu pare i de la seva obra. I cada vegada m’ha semblat 
més necessari fer un llibre per deixar-ne testimoni i “fixar” d’alguna manera l’existència dels seus 
dibuixos. El que no tenia previst, la veritat, és que l’acabaria fent jo. 

Que el llibre sobre un dibuixant el faci el seu fill, també dibuixant, té inconvenients i avantatges. 
Inconvenients i avantatges que sovint es confonen, perquè el que aparentment són inconvenients 
—la falta d’objectivitat i, en el meu cas, la falta d’erudició, per exemple— resulta que són també els 
grans avantatges —el coneixement més proper del personatge i la desinhibició a l’hora de fer els 
comentaris—, i al revés.

En tot cas, el que és important és no fer trampes i saber on som i quina és la pretensió d’aquest llibre: 
deixar constància de l’obra i la figura d’Antoni Batllori Jofré, en primer lloc; fer-ho de manera que la 
gent pugui assaborir els seus dibuixos, en segon; i oferir unes bases mínimes per si algú vol anar més 
enllà i estudiar-lo amb més profunditat, en tercer. 

Els dibuixos del llibre són bàsicament els originals de l’exposició del mateix títol, feta el 2015 amb 
motiu del centenari del seu naixement. 

El llibre comença amb un text d’en Josep Maria Cadena —a qui agraeixo la seva disponibilitat i ge-
nerositat—, que situa Batllori Jofré en el seu temps, i acaba amb un dibuix d’homenatge que el 1990 
li va dedicar el seu col·lega Cesc. Al final hi ha també una petita cronologia. 

Des que vaig començar a ocupar-me de l’obra del meu pare, vaig decidir —per abreujar i per agafar 
una mica de distància— anomenar-lo ABJ; així és com m’hi refereixo en aquest llibre. Per acabar, 
vull donar les gràcies a les moltes persones que m’han ajudat en aquest camí que culmina amb la 
publicació d’aquest llibre.

ANTONI BATLLORI

NOTA  
DE L’AUTOR





Antoni Batllori i Jofré, nascut el 14 de març de 1915 a Bar-
celona, pertanyia a una família de classe mitjana que culti-
vava els bons sentiments i atenia les tradicions del país amb 
una naturalitat exempta d’excessos. A casa seva se santifi-
caven les festes de precepte i les familiars, i era costum 
passar el rosari, pràctiques a les quals ell continuà adherit 
tota la vida, sense fer-ne ostentació ni jutjar els qui no 
n’eren adeptes, ja que des de ben petit entengué que les 
persones sovint són molt diferents entre si, però que si es 
respecten mútuament poden anar plegades en totes aque-
lles idees i maneres de fer que comparteixen.

Al col·legi dels Maristes destacà de manera espontània en l’assignatura de dibuix artístic. I va ser allà, 
als dotze anys, on féu el primer client, quan el cuiner del centre d’ensenyament li encarregà un exvot 
per a un parent, un carboner que havia estat a punt de morir en caure del carro que conduïa. El nen 
Batllori realitzà amb tota seriositat l’encàrrec, que per a ell era tot un repte, i com a pagament obtin-
gué un duro de plata i una ampolla de licor Maristela. Aquest fet, me’l relatà quan el vaig entrevistar 
per al Diario de Barcelona. Era l’any 1973, i encara conservava, quaranta-sis anys després, la moneda. 
I l’ampolla també l’hauria tinguda si no s’hagués trencat —ignoro si plena o buida—, perquè era un 
apassionat de guardar objectes que emmagatzemen històries —una mostra dels quals es poden veu-
re a dia d’avui al seu estudi, recreat a La Unió de Teià—, entusiasme que el duia a freqüentar els 
Encants Vells de Barcelona.

Antoni Batllori fou un noi enamorat del dibuix, que s’exercità en el traç prenent com a models les 
obres gràfiques que apareixien en les publicacions infantils del moment, sobretot a En Patufet. En 
aquest setmanari —encarnat per un nen amb barretina tan petit que un bou se l’havia empassat, i a 
la panxa del qual no neva ni plou—, hi escrivia Josep Maria Folch i Torres (Barcelona, 1880 – 1950), 
autor de les llegidíssimes Pàgines viscudes i d’un gran nombre de contes, com ara un de titulat  Ànimes 
blanques. El nostre futur dibuixant professional decidí, pel seu compte, fer unes il·lustracions que, 
un cop enllestides, mostrà a Josep Maria Folch i Torres, el qual li elogià el treball i el dirigí al reco-
negut dibuixant Joan Junceda (Barcelona, 1881 – Blanes, 1948), per qui el nostre protagonista sem-
pre sentí una gran admiració personal i artística. Joan Junceda medià perquè Antoni Batllori, a l’edat 
de quinze anys, publiqués un primer dibuix en el calendari d’En Patufet de l’any 1931 i es convertís 
en col·laborador del setmanari i del seu suplement, Esquitx, publicacions amarades d’uns profunds 
valors de catalanitat i civilitat que ell sentia plenament.

DIBUIXANT 
D’UNA  
CATALUNYA 
SOMIADA
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Ja convertit en dibuixant d’ofici, publicà a Pocholo, TBO, Flama, La Familia i Todo, entre d’altres.  
A la vegada, dibuixà estampats tèxtils per a L’Espanya Industrial —va rebre una temptadora oferta 
econòmica per a anar a París a treballar en aquesta especialitat, però, no volent abandonar el món al 
qual pertanyia i s’estimava, la rebutjà.

En temps de la Segona República es mantingué al marge de la política activa, i durant la Guerra 
Civil fou mobilitzat per l’exèrcit lleial a la legalitat. Finalitzada la contesa bèl·lica i ingressat en un 
camp de presoners, mostrà un reliquiari que duia a la butxaca a uns soldats franquistes, i aquests, 
que suposadament havien lluitat en defensa de la fe catòlica, es rigueren dels seus sentiments religiosos. 
Aquest episodi li revelà que el règim polític que s’havia imposat, a més de dictatorial i sanguinari, era 
profundament hipòcrita.

Una vegada retornat a la vida civil, s’adonà que l’univers que coneixia ja no existia. Totes les publica-
cions en català havien estat prohibides, i només unes poques en castellà havien aconseguit el bene-
plàcit de les autoritats per a sortir a la llum. Així, en l’àmbit infantil, En Patufet havia desaparegut 
després de trenta-cinc anys d’història, i TBO encara trigaria a poder reaparèixer. La voluntat estatal 
era que els nens i les nenes només tinguessin a l’abast capçaleres carregades d’ideologia falangista, 
com eren Flechas y Pelayos i Maravillas —a les quals posteriorment s’afegiren Chicos i uns escadus-
sers quaderns amb les aventures d’Hipo, Monito y Fifí i Rabanito y Cebollita—. El moment era dur, 
i Antoni Batllori passà dificultats per a poder viure del seu ofici. Finalment se’n sortí, duent a terme 
tota mena de treballs gràfics com ara goigs, auques, ex-libris, litografies, obres de bibliòfil i, fins i tot, 
participant en pel·lícules de dibuixos animats. Il·lustrà llibres pedagògics per a l’editorial Salvatella, 
i quan TBO tornà als quioscos, hi dibuixà de nou, com també en el setmanari Atalaya —que volia 
reproduir l’èxit d’En Patufet en castellà— i en algunes iniciatives infantils en català que des del poder 
no es permeté que tinguessin una mínima continuïtat —Els Infants, Història i Llegenda—. I quan el 
seu estimat En Patufet reaparegué sota el nom de Patufet (1968-1973), hi col·laborà novament. El 
1992, set anys abans de la seva mort, rebé la Creu de Sant Jordi.

Antoni Batllori i Jofré pertany, no per edat, però sí per esperit, a l’època més gloriosa de la il·lustració 
catalana —de la qual, segons el seu entès criteri, Joan Junceda era el representant més complet—. 
D’ell s’ha dit elogiosament que dibuixava en català, i és ben cert, ja que com a ferm defensor d’uns 
valors de progrés social i espiritual que patiren el daltabaix de la Guerra Civil i la dictadura, s’entes-
tà a preservar el dibuix —així com altres s’encarregaren de salvar els mots— d’una Catalunya so-
miada que un llarg malson no permeté esdevenir. Sigui aquest llibre —ideat pel seu fill, el també 
dibuixant Toni Batllori i Obiols, que a més ha muntat una exposició i ha escrit una obra de teatre 
dedicades al seu pare, amb motiu del centenari del seu naixement— un homenatge a un artista que 
sabé mantenir-se fidel a unes virtuts humanes i artístiques que ens foren arrabassades durant molt 
de temps.

JOSEP M. CADENA
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És un dibuix més dels molts que aleshores feia per aprendre’n, 
però fet en el format de la revista En Patufet per si aconseguia 

que l’hi publiquessin, la qual cosa va provocar que durant un temps es pensés que era el 
primer que hi havia publicat, d’aquí ve el títol.

Primer feia el dibuix amb llapis i després l’anava calcant i corregint les vegades que fes 
falta fins que li semblava bé. Finalment el resseguia amb tinta. Aquest calcar, corregir, 
calcar..., era la base del seu mètode d’aprenentatge.

Els textos, transcrits a continuació, no els passava a tinta perquè se suposava que anaven 
amb lletra d’impremta —i no s’incorporaven en el dibuix dins un globus, com ara, sinó 
que els posaven a sota:

Un abonament original 1. Tòfol per anar a ciutat / viatja amb comoditat; 2. Mes no per tot lo camí 
/ doncs li ha vingut un veí; 3. Pro veu que per no pagar / abono s’ha de portar; 4. Espereu-vos, jo 
també / en tornant en portaré; 5. I al ser a Barcelona / no hi vol perdre pas l’estona; 6. Voleu el 
bitllet? No senyor / és abono lo que duc jo.

005  
LA FALSA PRIMERA 
HISTORIETA  
D’EN PATUFET
Tinta xinesa
26 × 18,5 cm
c. 1930
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Si s’hagués de triar 
un dibuix, només 
un, per a referir-se a 
la figura d’ABJ, hau-
ria de ser aquest. 

Il·lustra perfectament el món ideal que va intentar representar. 

Som a pagès, és primavera i fa molt bon temps, el cel és ple d’orenetes. Els de la casa són 
bona gent —se sap perquè tenen la típica creu feta amb un tros de la palma del dia de Rams 
enganxada a la porta—. Són una família tradicional, molt unida, i respectuosa amb la figu-
ra del pare, a qui, a més a més, s’estimen amb devoció i surten corrents a rebre’l ara que 
arriba, després de ser uns dies fora. També han sortit a rebre’l els gossos, només dos, els 
altres estan lligats. El que és més a prop del carro és el preferit del pare, es diu Canari...

No sé què tenia al cap quan el va fer, però era una cosa d’aquest estil. Déu n’hi do el que 
pot arribar a suggerir una il·lustració que ocupa menys d’un DIN A4.

El va dedicar “a la bona mare” —la seva futura sogra—, la mare de la Maria Teresa, perquè 
dedicar-li directament a ella hauria resultat exagerat; feia només dotze dies que li havia 
donat un dibuix (el 016). 

019  
SORTINT A  
REBRE EL PARE
Tinta xinesa i aquarel·la
25 × 17 cm
1942
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Ni la seva vida ni 
els seus dibuixos 
van ser mai gaire èpics. Preferia dibuixar un excursionista omplint la cantimplora en una 
font a mig camí que mostrar-lo, en el típic contrapicat, a dalt del cim.

Fa gràcia veure com de netes li va dibuixar les botes. Un detall aparentment sense im-
portància però que posa al descobert una de les seves característiques fonamentals: ABJ 
dibuixava el que li agradava i de la manera que li agradava (sempre que podia, s’entén. 
Però s’ho acostumava a fer venir bé, fins i tot en els encàrrecs). I si no era totalment lògic, 
mala sort. 

A més a més, per què no li podia dibuixar les botes brillants a l’excursionista, per més 
estona que portés caminant, si així és com li agradaven a ell?, a veure!

Aquest dibuix el tenia al menjador de casa, probablement perquè li portava records de 
quan de petit anava a estiuejar a Sant Julià de Vilatorta; el paisatge del fons sembla d’allà.

020  
EXCURSIONISTA
Tinta xinesa i aquarel·la
27,5 × 21 cm
c. 1942
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Sembla que en aquesta època els personatges dels seus di-
buixos no tan sols van ben calçats, sinó que porten les sa-
bates ben enllustrades (vegeu dibuix 020).

Decididament, està optimista i té ganes de dibuixar. I, a 
més a més, controla.

El resultat són uns dibuixos de traç segur, ben compostos i amb detalls molt expressius, 
com ara aquest. Fins i tot les ratlles del fons —que acostuma a ajuntar fins que es toquen 
amb les del primer terme— aquí no sembla que estiguin tan enganxades (vegeu dibuix 018). 

Aquest dibuix —sense els quadres de la paret— és el logotip del Fons Batllori Jofré, el 
petit museu creat en honor seu a Teià (vegeu dibuix 015).

34

023  
MIRA, UN BATLLORI!
Tinta xinesa
15 × 10 cm
Primera meitat dels anys  
quaranta
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A diferència de Degas, que dibuixava esvelts cavalls d’hipò-
drom, ABJ dibuixava cavalls de tir, de potes gruixudes, tires-
sin el que tiressin.

Aquest dibuix sembla fet amb especial cura i amb moltes ga-
nes de quedar bé. 

El podria haver fet com a comiat quan va deixar definitivament la casa dels seus pares, 
però no és segur. Sembla més aviat una il·lustració.

El clima, com és habitual, està magníficament aconseguit i, a més a més, el dibuix resul-
ta molt elegant. Cal destacar el primer cavall i l’actitud i les mans de la dona i de l’home 
del seu darrere.

Sobten una mica les rodes del carruatge, que giren més ràpid del que correspondria pel 
moviment dels cavalls. I què?

35

024  
LA DILIGÈNCIA
Tinta sèpia fosca i aquarel·la
15 × 25,5 cm
c. 1945
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ABJ era un professional de la il·lustració i dibuixava el que li encar-
regaven. En aquest dibuix publicat en la revista Atalaya va haver de 
representar un món que és a als antípodes dels seus idíl·lics ambients 
de pagès. Això sí, sempre que podia s’ho feia venir bé per fer sortir 
el que li agradava, encara que fos un dibuix d’encàrrec. En aquest 
cas, seria el trosset de taula de primer terme (“Més val això que 
res”, hauria dit).

*La revista Atalaya —“semanario para todos”— era com una mena d’En Patufet, en castellà, que es va publicar 
després de la Guerra Civil. Se’n van publicar 313 números a partir de l’any 1941. 
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029  
L’INTERVIÚ  
A BERTA YOUNG
Tinta xinesa
13,5 × 10,5 cm
1946
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Els temes dels dibuixos que no eren per encàrrec els acos-
tumava a treure d’anècdotes que li explicaven o que havia 
viscut. 

Aquí és el cas d’un home molt tímid que està llegint el 
diari al tren, i en adonar-se que el passatger del seu da-

vant l’està llegint per l’altra cara, es queda immòbil i no s’atreveix ni a girar full per no 
molestar-lo.

Probablement el va fer pensant en una exposició —potser en una de col·lectiva en què va 
participar en aquesta època, al Centre Excursionista Els Blaus de Sarrià. 

El dibuix forma part del seu període de les grans sabates relluents i de la diferenciació 
pel seu aspecte entre “bons” i “dolents”—aquests últims, grassos i d’aspecte agressiu, 
mentre que els primers tenen l’aparença de James Stewart—, que coincideix amb la se-
gona part de la postguerra. 
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051  
COMPLEX DE TIMIDESA
Tinta sèpia i aquarel·la
21 × 19 cm
Començament dels anys cinquanta

A. BATLLORI JOFRÉ EN 100 (+1) DIBUIXOS




