
BIOGRAFIA1 

El dia 2 de 

novembre de l’any 

1889, Jaume 

Passarell naixia a 

Badalona, a la 

casa núm. 148 

(més endavant 

seria 150) del carrer Sant Pere. Sempre s’havia afirmat que la seva data de naixement 

era el dia de Difunts del 1890, confusió que segurament tenia ell mateix, ja que solia 

fer broma sobre el fet d’haver nascut el dia del Tenorio. Els seus pares eren Salvador 

Passarell i Recasens i Maria Ribó i Viltró, tots dos nascuts a Badalona, el 1862 i el 

1864 respectivament. El 1897 naixeria la seva única germana, Eulàlia. 

 

Mentre la mare es dedicava a les feines domèstiques, Salvador Passarell era fuster a 

l’empresa del Poble Nou “Material per a Ferrocarrils i Construccions, S.A”, 

posteriorment MACOSA, coneguda com a “Can Girona”. Els caps de setmana feia de 

tramoista al Teatre Zorrilla, local molt concorregut situat al carrer de Mar, de Badalona, 

i que des del 1868 era l’escenari de nombroses obres teatrals i musicals. 

 

Salvador Passarell havia fet el servei militar a les Filipines, cosa que perjudicà la seva 

salut i el convertí en un home d’idees antimonàrquiques i antimilitaristes. Aquest fet 

determinà que, arribat el seu moment, alliberés el seu fill Jaume del servei militar 

mitjançant el pagament d’un rescat. 

 

El primer de gener del 1904, Salvador Passarell entrà a formar part del Consistori, 

sorgit de les eleccions del 8 de novembre del 1903. Cessà del càrrec de regidor el dia 

primer de juliol de 1909, en constituir-se un nou Ajuntament, i quan s’acomiadà, 

l’alcalde, Martí Pujol, el qualificà de “obrero honrado y concejal digno”. El podríem 

considerar, doncs, una persona humil però amb inquietuds. 

 

Mentrestant, Jaume Passarell havia fet els primers estudis a l’Ateneu Obrer de 

Badalona, i amplià els seus coneixements assistint a una acadèmia privada, on 

aprengué tenidoria de llibres i francès. 
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Pel febrer del 1905, essent regidor el seu pare, aconseguí la feina d’ajudant de mestre 

(aleshores se’n deia ayo) a l’escola pública dirigida pel mestre Jaume Giralt, amb un 

sou anyal de 999 pessetes. 

 

Durant els anys d’infantesa i primera joventut, la seva vida transcorregué entre 

Badalona i Tiana, on un oncle seu tenia arrendat el Cafè de Dalt. Hi anava els 

diumenges i dies de festa amb el seu avi que, perqué l’acompanyés, el deixava fumar 

pel camí. El tabac serà una constant en la vida de Passarell fins al punt que, en les 

autocaricatures que ens han arribat, gairebé sempre es presenta fumant, essent el 

cigarret una mena d’atribut que el caracteritza. 

 

Jaume Passarell tingué des de ben jove afecció al dibuix i a la bohèmia. La falta 

d’antecedents artístics dins la seva família i l’ambient en què es desenvolupava la 

seva vida ens fan pensar que aquesta inclinació era del tot natural, innata, únicament 

fomentada per la presència de revistes il·lustrades, a les quals tenia accés a casa 

seva, ja que el pare les hi portava. Ens referim a revistes barcelonines com La 

Campana de Gràcia o L’Esquella de la Torratxa, molt divulgatives i populars, que es 

presentaven ricament il·lustrades per dibuixants com Manuel Moliné, del qual Passarell 

era un gran admirador. 

 

No ens ha d’estranyar, doncs, que la col·locació d’ayo no el satisfés, perquè, d’una 

banda, es trobava ben lluny de les seves aspiracions i, de l’altra, li resultava ingrata en 

si mateixa, especialment perquè l’acceptà obeint a pressions familiars: “La Pedagogia, 

per mi, és una vella reganyosa i me n’aparto tant com puc. Ara bé, penso, tot i així, 

que si els de casa meva no m’haguessin obligat a fer d’ayo, que vol dir mestre a 

mitges, en una escola de la vila, potser no pensaria així”, ens diu en un dels seus 

volums de memòries, i una mica més endavant, llegim: “Era per a mi allò que els 

francesos en diuen una corvèe, que vol dir una càrrega molt pesada”. 

 

Aquesta situació causà un cert mal ambient en la família Passarell, ja que la mare 

desitjava una feina estable per al seu fill i el pare no veia amb bons ulls la dèria que 

tenia per dibuixar. És per aquest motiu que Jaume Passarell, en una data 

indeterminada de la seva joventut, marxà de casa amb els estalvis de la família i arribà 

a París, on tingué la oportunitat de fracassar fins i tot amb el seu francès acadèmic. 

L’estada a la capital francesa va ser breu i tot plegat acabà amb el retorn a casa i la 

reconciliació familiar. Ja de gran, Jaume Passarell explicà sovint aquesta aventura al 



seu fill i als amics. Certament, no passa de ser una anècdota, però serveix per a 

il·lustrar el seu caràcter inquiet i bohemi. 

 

La primera notícia que tenim de Passarell com a dibuixant data del setembre del 

1909, amb motiu d’una exposició col·lectiva celebrada durant la Festa Major, al Teatre 

Zorrilla, pels alumnes del pintor Eduard Flò i Guitart. Aquesta notícia i el fet que se’l citi 

una vegada, dos anys més tard, com a “aventatjat alumne de l’amic Flò”, ens fa pensar 

que potser fou deixeble. El cas és que no tenim cap altra constància d’aquesta relació, 

ja que Passarell es presentà sempre com un autodidacte i no comentà mai que 

hagués estat alumne del pintor badaloní, amb el qual ni tan sols podria haver coincidit 

a l’Ateneu Obrer, on Flò treballà més endavant. És possible que participés en la 

col·lectiva del 1909 com a jove afeccionat i que la notícia posterior fos fruit d’un 

malentès, però tampoc podem descartar absolutament que Passarell assistís a les 

classes de Flò. En tot cas, no hi ha punts en comú entre l’obra d’ambdós artistes, ja 

que Flò practicà una pintura realista, mentre que Passarell es decantà pel dibuix, i més 

concretament per la caricatura, que comporta, precisament, la deformació i l’alteració 

transgressora de la realitat. 

 

Pel que fa a les primeres obres que coneixem de Passarell, les trobem publicades a la 

premsa badalonina dels anys 1910 i 1911. No es tracta de caricatures, sinó de tres 

dibuixos convencionals, que no són únics en la seva producció, però sí força 

excepcionals. 

 

Però el mateix 1911 Passarell ja es dóna a conèixer al públic com a caricaturista, amb 

una primera exposició individual, inaugurada el diumenge 4 de juny al local de la Unió 

Federal Nacionalista Republicana. La mostra aplega caricatures a l’aquarel·la i és un 

èxit de públic i de crítica: tothom està d’acord a considerar el jove afeccionat com una 

persona especialment dotada per la caricatura i amb gran futur en aquest camp. Al 

costat dels elogis al seu treball, hi ha també alguna lleugera crítica pel nivell irregular 

de les diverses obres, que és atribuït a la falta d’entrenament i experiència i que, per 

tant, pot ser superat amb el temps. 

 



A mitjan agost de l’any 

següent, durant la Festa 

Major, Passarell com a 

caricaturista i Llorenç 

Brunet com a dibuixant i 

pintor, exposen al Centre 

Badaloní. Aquesta 

vegada fins i tot s’edita 

un catàleg de les 

caricatures presentades, 

prologat per Marc Giró i 

Ros, poeta, assidu 

col·laborador de la 

premsa local i amic de 

l’autor, del qual ens diu que “té ja una solidesa i una maduritat exquisides i constitueix 

una obra artística d’una bellesa extraordinariament excelsa”. Les caricatures d’aquesta 

exposició, també a l’aquarel·la, eren bàsicament de personatges badalonins. 

El fet és que Passarell continua pel camí iniciat l’any anterior, el de la caricatura 

personal –a l’estil de Bagaria-, per a la qual tenia molt bones condicions i que li 

proporcionarà, amb el temps, èxits importants. 

Amb motiu de l’exposició de l’any 1912, Passarell ja és qualificat de “dibuixant” i 

“caricaturista” per la premsa local i comença a ser considerat a la vila i a tenir-hi una 

certa influència: pel Carnaval del 1913, conjuntament amb el pintor Eduard Flò i altres, 

forma part del Jurat que atorga els premis als millors guarniments. 

 

De fet, en aquest moment l’autor encara és un afeccionat i continua treballant a 

l’escola, però ja s’han creat les seves bases que li permetran dedicar-se al dibuix. 

D’una banda, el 15 de novembre del 1911 el famós setmanari Papitu li havia dedicat 

una caricatura, fet que l’animà, com també l’èxit assolit en les exposicions. D’altra 

banda, l’aparició d’una nota anònima que elogiava la seva obra, al diari barceloní El 

Poble Catalá, l’encoratjà encara més a seguir pel camí de la caricatura i a provar 

fortuna a Barcelona. Fou així com, pel maig del 1913 aconseguia, finalment, 

abandonar la feina d’ajudant de mestre. 

 

Tanmateix, era un fet ineviatble que Passarell marxés de Badalona a fi de realitzar-se 

professionalment. La sortida lògica per a un caricaturista era treballar en la premsa, i 

només Barcelona podia oferir-li prou oportunitats. 



 

Badalona era una ciutat en creixement, que assolia uns 20.000 habitants entorn de 

l’any 1910. La proximitat amb Barcelona i les bones comunicacions (sobretot la línia de 

ferrocarril, inaugurada el 1848) havien facilitat que s’hi instal·lés un nombre important 

d’indústries, que augmentarà notablement a partir del 1915. 

 

Aquest fet motiva l’arribada d’algunes zones rurals de Catalunya i determina, d’altra 

banda, que les activitats més tradicionals, com la pesca i el conreu de la vinya, vagin 

quedant en segon terme. Així, la ciutat creix i viu, a primers de segle, una època de 

gran activitat constructiva en la qual destaca l’arquitectura Joan Amigó i Barriga, autor 

de bon nombre de fàbriques i habitatges d’estètica modernista. 

 

Però, malgrat aquesta exposició econòmica, demogràfica i urbanística, la ciutat era 

força limitada i provinciana en els aspectes artístics, culturals i recreatius. El 1913 

comptava amb unes 13 publicacions de tota mena, moltes d’elles es presentaven poc 

o gens il·lustrades i algunes estaven condemnades a tenir una vida efímera. 

 

Badalona també posseïa locals d’entreteniment, com casinos i cafès, i els cinemes 

Mary (1904) i el Nou (1906). Des del 1905 el mateix Teatre Zorrilla alternava el cine 

amb altres espectacles i a partir del 1911 funcionaven també el Cervantes i el Picarol, 

que oferien igualment, espectacles de teatre, sarsuela i varietés. Precisament, en el 

camp de l’actuació destacava, des de finals de segle, el badaloní Enric Borràs, que en 

els temps de joventut de Passarell ja es trobava fent carrera fora de Badalona. 

 

Els artistes nascuts o vinculats a la ciutat, d’altra banda, treballaven a Badalona i, 

simultàniament, es promovien a Barcelona i altres ciutats catalanes, mitjançant 

exposicions o col·laboracions en la premsa. En aquest àmbit cal citar els pintors Antoni 

Ros i Güell, Alexandre Cardunets, Eveli Torent i els ja esmentats Llorenç Brunet i 

Eduard Flò. Tots ells eren més grans que Passarell i no tenim constància que hi 

establís cap altra relació que la ja comentada. Igual podem dir del dibuixant Santiago 

Mateu i Pla, per edat més proper al nostre autor. 

 

La vida ciutadana s’animava amb el Carnaval, els Jocs Florals i, sobretot la Festa 

Major. Però fora d’aquestes cel·lebracions, l’ambient quotidià hi resultava rutinari, i 

Passarell així ho descriu en parlar dels seus records de joventut: “La vila a la qual em 

refereixo tenia l’habitud de passar-se tot l’any, de cap a cap, submergida en un 

marasme d’ensopiment molt espès. Feia l’efecte d’un rellotge que hagués acabat la 



corda o d’una persona que patís d’encefalitis. S’eixorivia, només, a les envistes de la 

Festa Major”. 

 

Una persona fonamental en els inicis 

professionals de Passarell serà Ramon 

Reventós (Moni), que era precisament 

l’autor de la nota anònima que l’elogiava 

a El Poble de Català. Devien coincidir a 

Papitu, on Reventós treballava, i fou ell 

qui introduí el nostre autor en L’Esquella 

de la Torratxa. Aquest setmanari publica 

una primera caricatura del badaloní com 

a contraportada del núm. 1795, de 23 de 

maig de 1913. La seva col·laboració s’hi 

farà estable a partir de l’octubre del 

1914. Durant aquesta època també 

treballa a Papitu, i a partir del 1915 

s’incorpora a La Campana de Gràcia. 

 

A més de publicar a Papitu i a L’Esquella, Ramon Reventós havia escrit a El Poble 

Català, El Liberal, La Publicidad, i La Campana. Era autor de textos humorístics, 

contes i resseneys de curses de braus. Molt imaginatiu, també destacà en literatura 

infantil, com reflecteixen les seves col·laboracions a El Sol, de Madrid i La Mainada. 

Vinculat a Tiana, on la seva família tenia una casa, hi portà Picasso, de qui era un bon 

amic. Havia tractat, igualment, amb molts altres membres de la vida artística i 

intel·lectual barcelonina, com Rusiñol, Casas, Padilla, Pitxot, Sunyer, Bagaria, Mir, 

Nonell, Canals, Opisso i altres. Passarell aprengué molt de Reventós i hi compartí els 

seus somnis i una entrenyable amistat. 

 

En aquesta època, el nostre autor no solament treballa a Barcelona, sinó que fins i tot 

s’hi queda a viure, i aconsegueix incorporar-se a l’ambient bohemi i artístic de la ciutat. 

“Jo, aleshores, tenia el cap ple de pardalets artístics. Es tracta d’una malura que 

s’agafa de jove” –ens diu- “Vaig caure a Barcelona com les papallones a la llum, 

disposat no pas a cremar-me les ales, sinó a fer-me allò que se’n diu un nom”. 

 



Però Passarell no es desvincula de la seva ciutat natal i així, pel març del 1914 

participa, amb altres artistes com Eduard Flò, Eveli Torent i Llorenç Brunet, en 

l’homenatge que Badalona ofereix a l’actor Enric Borràs, que inclou el fet de donar el 

seu nom a un carrer de la ciutat. El contacte que hi manté també es demostra amb 

alguna col·laboració a la premsa local, i amb el fet que el 1922 es casi amb una 

badalonina i s’hi quedi a viure. 

 

Els anys entorn de la primera guerra mundial són crucials en el desenvolupament de 

Barcelona i en la trajectòria de Passarell, que durant aquest període hi visqué de 

forma intensa l’ambient de la bohèmia. 

 

Barcelona tenia uns 600.000 habitants el 1910, i el 1920-21 n’assoliria més de 

720.000. Durant els anys de la primera guerra mundial (1914-18) es convertí en una 

ciutat rica i cosmopolita. La neutralitat que mantenia l’estat espanyol en aquest 

conflicte bèl·lic internacional facilità un fort desenvolupament de la indústria catalana, 

que constanment rebia comandes dels països en guerra. Aquesta circumstància no 

pogué evitar una crisi posterior, que de fet ja es comença a manisfestar a partir del 

1917, no acabà amb la conflictivitat social, ja que els preus pujaven i la vida era difícil. 

El 1919 esclatarà la vaga de la Canadenca, naixerà el Sindicat Lliure i s’iniciarà 

l’època del pistolerisme. Però, mentrestant, Barcelona havia viscut una etapa de 

renovació i eufòria en què es 

desenvoluparen els locals luxosos, 

els espectacles i els 

entreteniments frívols. 

 

Passarell fou un testimoni viu 

d’aquesta etapa, que ha quedat 

reflectida en un dels seus llibres, 

on parla de la introducció de la 

cocaína en els ambients bohemis i nocturns de la ciutat, de la renovació dels locals, de 

la gresca constant... 

L’esclat de la guerra mundial també havia dividit la societat en dos grups antagònics: 

el dels germanòfils, que ho eren unes vegades per mentalitat reaccionària i unes altres 

per admiració de la cultura i de l’art alemanys; i el dels aliadòfils, de tarannà més 

progressista i democràtic i seguidors, sobretot, de la cultura francesa. Passarell 

s’identifica amb aquest darrer sector i, així, trobem la seva signatura al “Manifest dels 



Catalans”, on un grup de polítics, artistes, intel·lectuals i científics declaren la seva 

simpatia per Anglaterra, França i els seus aliats. 

 

Durant aquest període entorn de la guerra, el nostre autor compartí un taller amb altres 

artistes, situat al tercer pis d’una casa del carrer de Sant Domènec del Call, molt a 

prop de la plaça de Sant Jaume. Els seus companys eren pintors de Sarrià, Gausachs 

i Requesens; el periodista d’Igualada, Joan Tomàs i el seu conciutadà Francesc 

Susanna. 

 

Amb altres escriptors i artistes joves, com Manuel Fontdevila, Josep Amich 

(Amichatis), Luís Capdevila, Pasqual Monturiol (Pal) i Ramon Reventós formaven una 

colla barrilaire que vivia intensament les nits barcelonines. 

 

El taller, llogat inicilament com a centre de treball, durà un parell d’anys i funcionà, en 

realitat, com a lloc d’esbarjo i trobada dels amics. A la nit, la colla anava a sopar i a 

prendre copes al Lyon d’Or, al Bar del Centro, al Gran Cafè Español i a diverses 

tavernes de La Boqueria i del barri Xino. De vegades també anaven a veure 

espectacles teatrals i de varietés i, sovint, acabaven la nit a les atraccions del Parc de 

la Ciutadella. La porta del taller no era mai tancada a fi que tothom hi pogués entrar 

quan volgués, i l’ambient que s’hi formava contrastava fortament amb la resta 

d’habitants de la zona, que vivien dintre d’una normalitat més ortodoxa. 

 

Encara que Passarell no abandonarà mai el món de la bohèmia, guardà sempre un 

record especial d’aquesta època, en què les dificultats econòmiques i la incertesa del 

futur alternaven amb l’aventura, la llibertat i l’alegria. Però no podia durar eternament i, 

així, ens diu: “Passà el temps i la colla, de mica en mica, es va anar desfent. L’hora, no 

pas esperada, de fer el que se’n diu, amb raó o sense, posar seny, ja ens havia 

arribat. A traïció, això és sense avisar...” 

 

Posat a viure a fons l’ambient artístic de l’època, Passarell fou també un visitant 

freqüent de les Galeries Laietanes. Dirigides per Santiago Segura, funcionaren des del 

1915 fins a la seva mort, el 1918. Allà el dibuixant pogué admirar les pintures de 

Sunyer i Nonell, i les caricatures personals de Bagaria, que causaren gran impacte a la 

ciutat. També ens ha transmès el record de les tertúlies que s’hi celebraven, amb 

l’assistència dels poetes López-Picó i Carles Riba, el pintor intel·lectual Josep Maria de 

Sucre, l’escultor Manolo Hugué... 

 



Gràcies al seu treball a L’Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia, Passarell 

també serà un asidu de la tertúlia d’Antoni López. Aquest personatge era el propietari i 

editor dels setmanaris esmentats, que havia heretat el seu pare, Innocenci López 

Bernagosi, fundador de la dinastia. 

 

Antoni López també posseïa una llibreria a Barcelona, a la Rambla del Mig, on cada 

dia tenien lloc unes trobades interessantíssimes entre els diversos col·laboradors de 

les revistes. El local era molt petit i comptava amb un únic seient, un tamboret, destinat 

als convidats d’honor. Quan es trobava a la ciutat, l’ocupava Santiago Rusiñol, 

col·laborador de L’Esquella amb el pseudònim Xarau, que presidia i dominava la 

reunió. Fou allà on Passarell el veié per primera vegada. 

 

La tertúlia tenia lloc cada dia en dos moments diferents: al migdia, una hora abans de 

dinar, i al vespre, entre les 6 de la tarda i les 8, hora de tancar. S’hi comentaven temes 

d’actualitat política i artística del moment, i era l’escenari d’elucubracions filosòfiques, 

però també de bromes i de trivalitats. Entre els assistents hi havia molts noms 

coneguts del món periodístic, com l’esmentat Ramon Reventós, que no solia fallar; 

Rovira i Virgili i Màrius Aguilar, que hi anaven esporàdicament; Prudenci Bertrana, 

director de L’Esquella durant una època; Josep Burgas, dependent de la llibreria i 

redactor del seminari; Gabriel Alomar; Joaquim Borralleres... Entre els dibuixants, 

citarem Josep Costa (Picarol), a qui Passarell considerava l’autèntic hereu del seu 

admirat Manuel Moliné. De vegades també hi anaven personatges vinculats al món del 

teatre i l’espectacle, com els escenògrafs Maurici Vilomara, excèntric i genuït i 

Salvador Alarma; els autors Josep Amich (Amichatis) i Martínez Sierra; els actors Enric 

i Jaume Borràs, Josep Santpere; Rosa Hernàez, Joaquim Montero... 

 

La tertúlia de la Llibreria Española comptava, com els setmanaris, amb molta tradició. 

La que l’autor conegué i ens descriu s’ha d’emmarcar entre el 1914 i els anys 1920. 

 

Ja hem eludit a la precarietat dels recursos de Passarell durant aquesta època. Ell 

mateix ens la confirma quan diu que “tots els qui estaven infectats del microbi literari o 

artístic vivien més d’il·lusions que no pas de realitats. El conreu de la literatura o de 

l’art demanava, en primer lloc, enderiaments i, després, un estomac dúctil”. Josep 

Maria Cadena ha qualificat aquesta etapa com de “bohemia fabulosa, en la que hubo 

de todo menos dinero”. I és que en Toni López, per a qui treballava, no es destacava 

precisament per la seva generositat. 

 



S’ha fet notar més que sovint la gasiveria de López al costat del fet que morís arruinat, 

i això ens fa pensar que no feia altra cosa que jugar el seu rol d’amo i empresari. Es 

resisitia a donar avançaments i el fet és que, tret del cas de Picarol, el més prolífic dels 

seus dibuixants, que tenia assignat un sou fix i secret, pagava a tant per dibuix, i ho 

feia d’una manera tan poc esplèndida que sovint es barallava amb els seus 

il·lustradors, els quals innevitablement, l’abandonaven. De totes maneres, no es 

tractava pas, en general d’una 

feina gaire apreciada, sinó que, 

ben al contrari, s’ignorava el seu 

valor artístic tant pel que fa a la 

cura dels originals com al 

pagament dels autors. 

 

El 1916 Passarell participa al I 

Saló dels Humoristes, inaugurat el 

29 de gener a la Sala Mozart de 

Barcelona. L’any següent, el 27 

d’abril, L’Esquella de la Torratxa 

publicava un número extraordinari, 

el 2000, que conté un resum de la 

trajectòria del setmanari on, pel 

que fa al 1913, llegim: “També té lloc el debut d’En Passarell com a ninotaire molt 

personal, retratista excel·lent, de molta intenció”. 

 

Pel maig de 1917 s’estrena al Teatre Victòria l’adaptació teatral de la novel·la de 

Santiago Rusiñol, L’Auca del Senyor Esteve. Passarell, que ja assisteix, i veu per 

primera vegada Carles Capdevila, intèrpret del Senyor Esteve, amb qui es retrobarà 

més endavant a La Publicitat. Una altre actor que intervé a la obra és Josep Santpere, 

amb qui el ninotaire mantindrà una bona amistat. 

 

El dia 3 de juny de 1917 queda oberta al públic, al Salonet de La Publicitat, una 

exposició de caricatures de Jaume Passarell. El contacte de l’autor amb La Publicitat 

serà molt important, ja que també hi treballarà en etapes posteriors i l’hi dedicarà 

moltes pàgines de les seves memòries i una petita monografia. D’aquesta època 

destacarem la tertúlia aliadófila que tenia lloc al migdia a la redacció del diari, amb la 

assistència de Prudenci Bertrana, Josep Maria de Segarra, Manuel Brunet, Àngel 



Ferran, Josep Vila, Eugeni Xammar, Amadeu Hurtado, Claudi Ametlla, etc. El dia de 

l’armistici fou celebrada calurosament la victòria dels aliats.  



El treball portat a terme per Passarell durant aquests anys i els següents ens permeten 

de fer un balanç molt positiu de la seva trajectòria. Com hem vist, aconsegueix 

publicar a L’Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia, que tant havia admirat 

de jovenet. Ara no passen per el seu millor moment, però són encara setmanaris molt 

divulgats i llegits. A més, també s’ha incorporat a Papitu, Iberia i La Piula. 

 

Ha conegut un bon nombre de persones interessants, sobretot escriptors i artistes  que 

ell immortalitzarà en els seus dibuixos. Continua, doncs, cultivant la caricatura 

personal, però també és autor de molts acudits satírics sobre temes d’actualitat. Sovint 

ajunta tots dos aspectes, i obté resultats altament irònics i crítics. 

 

També hem de destacar el contacte amb altres dibuixants més experimentats, com 

Picarol, amb qui comparteix moltes pàgines dels setmanaris esmentats; Apa, amb el 

qual coincideix també a Iberia i 

La Publicidad, i Ricard Opisso. 

Altres caricaturistes que 

Passarell conegué són 

Pasqual Monturiol (Pal) i Romà 

Bonet (Bon), que publicaven a 

L’Esquella. Valentí Castanys, 

una mica més jove, s’havia 

donat a conèixer al I Saló dels 

Humoristes, i aviat iniciarà una 

brillant carrera, coincidint amb 

Passarell en algunes 

publicacions. També hem d’esmentar, d’altra banda, la il·lustadora de temes infantils 

Lola Anglada, amb qui Passarell es retrobarà després de la guerra civil. N’hi ha encara 

d’altres que no citem aquí, però no ens poden oblidar de tres dibuixants més grans, 

que també coneixerà: Cornet, Junceda i, especialment, Bagaria. 

 

Els anys 20 són els del seu retorn a Badalona, on el dia 25 d’octubre del 1992 es 

casarà, a l’església de Santa Maria, amb Eulàlia Farró i Estrada. Nascuda a Badalona 

el 15 de setembre de 1893, Eulàlia Farró era gravadora a la fàbrica del Cristall i vivia al 

carrer d’en Prim, 127, de la ciutat, on la parella s’instal·là i on, el 15 de gener de 1924 

naixerà el seu únic fill, Salvador Passarell i Farró 

 



Per anar a la feina, Passarell agafa cada dia el tramvia fins a Barcelona, experiència 

que descriurà anys mès tard. És habitual que faci tertúlia en un bar del carrer 

Trafalgar, tot esperant el tramvia que el porta a Badalona. En el viatge coincideix 

sovint amb Pompeu Fabra, que s’havia instal·lat a Badalona en retornar de Bilbao, el 

1912. 

 

A partir de l’any 1921 Jaume Passarell havia diversificat la seva producció, treballant 

per a la premsa especialitzada infantil i esportiva. Paral·lelament continuava publicant, 

tot i que de manera irregular i intermitent, a La Publicitat, L’Esquella i La Campana. 

Pel que fa la premsa infantil, col·laborarà a La Mainada a partir del 1921, any de la 

seva aparició. En aquesta revista entrarà en contacte amb Avel·li Artís, que n’era 

director i amb el qual es tornarà a trovar a La Publicitat de la darrera època. Durant els 

anys 1922 i 1923 també trobem els seus dibuixos a les pàgines de Virolet, que tenia 

Junceda com un dels il·lustradors principals. 

 

En la dècada del 1920 s’introdueix també en la premsa esportiva, on treballa per 

guanyar diners i no pas impulsat per cap afecció al tema. Parlant del seu amic Pepito 

Torrents de El Mundo Deportivo, diu: “Aleshores jo formava part de la redacció 

d’aquest diari com a ninotaire malgrat que el futbol i l’esport, en general, no em 

diguessin absolutament res. Però principalment el futbol. Hi vaig caure per amistat 

amb ell. De segur que si hagués estat un altre el que m’ho hagués proposat no ens 

hauríem entès. (...) D’una banda no m’hi divertia, i d’altra, me’n donaven massa 

diners”. No obstant això, el seu treball en aquest camp també s’estén a La Jornada 

Deportiva i La Gaceta Deportiva. Igualment dintre d’aquest apartat, hem de considerar 

la revista badalonina Pum-Baf!..., que recollia temes diversos, però sobretot d’esports. 

Fou fundada i publicada per un grup de ciutadans, entre els quals es trobava 

Passarell, que es reunien al Cafè Cuyàs de Badalona, i constituïen l’anomenada 

Penya XX. 

 

Mentrestant, el 1923, s’obre una nova etapa en la història política del país, amb la 

Dictadura de Primo de Rivera. Entre la diversitat de motius que la propiciaren no es 

poden excloure els interessos concrets d’aturar la investigació que es portava a terme 

sobre el desatre annual (1921), en el qual sembla que es trobava implicat el rei, Alfons 

XIII. Paral·lelament, el terrorisme i la conflictivitat social, units a la crisi econòmica 

iniciada el 1917, feien desitjar, fins i tot a alguns partits poliítics, l’arribada d’un nou 

ordre que s’imposés. 

 



En un principi el cop d’estat no fou, doncs, mal acollt, i hom pensava que el nou règim 

duraria poc temps i que, un cop restablert l’ordre social, es tornaria a la normalitat 

parlamentària. Lluny de ser així, es prolongaria fins al 1930, en què Primo es veié 

forçat a dimitir. 

 

La Dictadura comportà la suspensió de les garanties constitucionals i, ben aviat, 

manifestaria una hostilitat considerable envers les particularitats de Catalunya, que 

tant dificultosament i escassament havien estat reconegudes. Així, també 

desaparegué la Mancomunitat de Catalunya i s’imposà la llengua castellana per als 

actes oficials, l’ensenyament, etc. 

Mentrestant, Barcelona continuava creixent, de manera que els anys 1930-31 arriba a 

tenir entorn del milió d`habitants. Durant l’època de la Dictadura el fet central a la ciutat 

serà l’exposició internacional del 1929, que comportarà l’arribada massiva 

d’immigrants, procedents sobretot de Múrcia i d’Almeria, que treballaran en les obres 

engegades de cara a aquell esdeveniment. És l’època de la construcció del metro i de 

la urbanització de Montjuïc, alhora que es remodelen i s’arrangen altres indrets de la 

ciutat. 

 

Durant aquest període, tanmateix, al costat dels cabarets, teatres i vodevils, altres 

mitjans d’entreteniment i afeccions adquireixen gran importància: són els anys del 

naixement de la ràdio, del del cinema sonor, i de la generalització de l’esport com a 

espectacle de masses. En aquest camp, cal destacar especialment el futbol, de 

tradició molt antiga a Barcelona, però que en aquesta època arriba a assolir altes 

cotes de popularitat. 

 

Aquest fet, i la fèrria censura que no permetia crítiques polítiques ni socials, 

segurament influirà en la dedicació de Passarell als temes esportius, mentres que un 

altre caricaturista, Valentí Castanys, assoleix importants èxits amb la revista esportiva 

Xut, fundada per ell mateix al novembre del 1922. 



 

Però, no obstant les circumstàncies adverses, els anys de la Dictadura resultaran molt 

fructífers per a la cultrua catalana, que es consolida i es difon. Ens interessa aquí 

ressaltar l’aparició i el desenvolupament de nombroses publicacions en la nostra 

llengua, i en concret de tres, per la relaciò de Passarell hi mantindrà: La Publicitat, La 

Nau i Mirador. 

 

La Publicitat no era altre que el diari en castellà La Publicidad, que es catalanitzà per 

l’octubre del 1922, per tant, abans de la Dictadura, però que sobrevisqué fins al 1939. 

Els responsables de la renovació del diari foren els homes d’Acció Catalana, partit 

fundat el 1922 com una escicció de la Lliga. Els seus capdavanters eren bàsicament 

intel·lectuals catalans: Jaume Bofill i Mates, Lluís Nicolau d’Olwer, Antoni Rovira i 

Virgili i Josep Maria Pi i Sunyer. El 1930, Rovira i Virgili en sortiria per fundar Acció 

Republicana, més a l’esquerra, i el 1931 ambdòs partits es fusionarien, formant Acció 

Catalana Republicana o Partit Catalanista Republicà. 

 

El fet és que Passarell, ninotaire i després redactor de La Publicitat, es vinculà a Acció 

Catalana, sense que mai arribés a militar. De jove, havia estat àcrata, en un sentit més 

idealista i abstracte que no pas de militància, i havia col·laborat amb la seva feina en 

les campanyes engegades per L’Esquella i La Campana al costat dels catalanistes 

republicans i d’esquerres, que tant s’oposaven als monàrquics com als radicals de 

Lerroux i a la LLiga. Hem de pensar, doncs, que Acció Catalana li podia anar força a la 

mida, però, certament, les seves simpaties també devien estar determinades per les 

amistats i l’entorn en què visqué durant aquella època: el partit era només molt 

moderadament esquerrà i el fet de comptar amb intel·lectuals més que no pas amb 

homes d’acció, el convertia en un partit una mica elitista, allunyat de la realitat. Així, el 

mateix Passarell, quan reflexiona, molt anys més tard, sobre aquest tema ens diu: 

“Acció Catalana feia l’efecte que era una organització política massa entenimentada. I 

que l’enteniment en el moment just d’haver-se de bellugar, li segava les cames”. 

 

La Nau, una altra de les publicacions en català nascudes en temps de Primo de 

Rivera, fou un diari, fundat i finançat per Antoni Rovira i Virgili, fins aleshores 

col·laborador de La Publicitat. Passarell també hi treballà com a dibuixant i allà hi 

conegué Just Cabot, personatge que destaquem per l’amistat que mantindrà amb 

l’autor i per la influència que tindrà sobre la seva vida professional. 

 



Finalment, Mirador era un setmanari cultural i polític, que aparegué per primera 

vegada el any 1929. Just Cabot, un dels seus col·laboradors i futur director, contractà 

Passarell per 100 pessetes mensuals, perquè deixés consultar un arxiu de textos 

divertits i fotografies curioses que l’autor havia anat recollint. Però el ninotaire també 

aportà a Mirador les seves caricatures i, des del mateix 1929, alguns articles. 

 

Així, si Passarell es diversifica com a 

dibuixant a principis dels anys 20, podem 

dir que al final de la dècada, sense 

abandonar la caricatura, s’estrena com a 

escriptor. I ho farà amb èxit i en diferents 

fronts: sortiran articles a la premsa, 

publicarà alguns llibres, i, finalment, 

l’amistat amb Just Cabot, qui l’animarà a 

escriure, el conduirà  a ser redactor de La 

Publicitat entorn del 1930. 

 

Durant aquesta època també mantindrà 

contacte amb molts periodites i 

intel·lectuals, vinculats a les publicacions 

on treballa: els ja esmentats Rovira i Virgili, 

Pompeu Fabra i Just Cabot; Josep M. 

Planas, Ambrosi Carrion, Manule Brunet, 

Domènec Guansè, Josep Pla, Josep M. 

Massip, Rossend LLates, Àngel Ferran, 

Sebastià Gasch,Carles  Soldevila.... 

 

En aquests moments ja podem considerar que l’aventura de Passarell a Barcelona, ha 

estat un èxit, i que no és una incursió efímera, sinó un assentament estable  i una 

professionalització seriosa. Fins i tot es pogué permetre rebutjar l’oferiment del seu 

amic Manuel Fontdevila, que treballava a Madrid des del 1927, d’anar a fer de 

ninotaire a la capital. Passarell no creia que es pogés trobar còmode lluny de 

Catalunya, i continua essent una persona senzilla, barrilaire i bohèmia. És un expert 

dels barris populars, com el Paral·lel i el Poble Sec i en una entrevista a La Nau, el 

1928 dins la secció “Els nostres homes i la taula”, es confessa poc gourmet, amant de 

la botifarra i dels rovellons i ignorant dels menjars sofisticats. 

 



El 28 de gener del 1930 Primo de Rivera es veia forçat a dimitir, enmig d’una nova 

crisi econòmica relacionada amb la fallida de la borsa de Nova York de l’any 1929. El 

General Berenguer fou l’encarregat de gestionar el retorn a l’antiga legalitat 

constitucional, i amb ell s’inaugura l’etapa coneguda amb el nom de “Dictadura”, en la 

qual s’intenta una reconciliació amb els sectors mès castigats i hostils al govern primo-

riverista. 

 

Durant aquest anys, Passarell tornarà a publicar dibuixos de contingut crític a 

L’Esquella i a La Campana, sense abandonar els reportatges de Mirador. Però el 1930 

és especialment important perquè publica el llibre Cent ninots i una mica de literatura. 

Tal i comindica el títol, es tracta del recull de cent caricatures personals, 

acompanyades d’un comentari, generalment breu, relatiu a cada personatge. Les 

crítiques que rep el llibre es troben força dividides, i avui el podem considerar una 

petita obra mestra del retrat caricaturesc, tant pel que fa al dibuix com pel text. 

 

La proclamació de la Repùblica, després de les eleccions municipals d’abril del 1931, 

fou molt ben acollida per Passarell i els seus companys. Era una conseqüència lògica 

després del fracàs de la Dictadura, ja que el rei s’hi havia compromès. El nou règim 

significarà el reconeixement de l’autonomia de Catalunya, a través de l’Estatut, i la 

institució de la Generalitat. Esquerra Republicana dominarà la política a Catalunya 

durant tota aquesta època, mentre que Acció Catalana Republicana restarà com un 

partit minoritari, tot i que participarà  en alguns governs. 

 

Per Passarell aquesta és una etapa de continuïtat en la seva vida professional i 

pensem, també, que d’identificació amb el sistema polític. El mateix 1931 publicarà, 

conjuntamnet amb Angel S. Escó, el llibre Vida, obra i anècdotes d’En Santiago 

Rusiñol, i el 1935, en solitari, L’inventor Narcís Monturiol. Ambdues obres són 

biografies de divulgació sobre els presonatges esmentats. 

 

També col·laborarà a El Be Negre, la prestigiosa revista humorística creada per l’equip 

de La Publicitat al juny del 1931. I paral·lelament, sense abandonar el dibuix, cada 

vegada tendirà més a escriure, concretament des de les pàgines de Mirador. 

 

Com ja hem dit, en aquesta època, calculem que el 1932, Passarell entra de redactor 

a La Publicitat. Manuel Brunet, a qui coneixia de l’agencia de noticies Fabra, l’havia 



animat a escriures com una manera de guanyar-se més bé la vida que no pas fent de 

dibuixant, però fou Just Cabot qui el portà a la redaccioó del diari i l’hi va fer quedar. 

 

Al principi aquesta nova feina li crea dubte i inseguretat, però acaba per resultar-li 

apassionant. No obstant haver de seguir les directrius d’un partit, hi treballa amb una 

gran llibertat. A la redacció, viu els moments tensos i emocionants de les jornades 

electorals, hi coneix gent important del partit (els prohoms, com diu ell), i hi fa tertúlia  

amb els seus companys Antoni Vilà, Angel Ferran, Just Cabot, Pere Mialet, Josep 

Maria Xicota, Mateu Pou, Fermí Vergés, Carles Sentís, Domènec Guansé i Joan 

Tomàs. Cal recordar, finalment, la figura de Carles Capdevila, que fins al 1937, any de 

la seva mort, dirigi molt eficaçment el diari. Passarell, que ja l’admirava des que el veié 

fent d’actor a L’Auca del Sr. Esteve, el descriu com un home aparentment poc 

comunicatiu, però en el fons alegre i sobretot íntegre. 

 

Pel que fa a la vida privada, Passarell i la seva família es traslladen de domicili el 

1935, passant de la casa del carrer d’en Prim a la del carrer Sant Pere, on l’artista 

havia nascut. El 1928 havia mort el seu pare, Salvador Passarell, i en morir la mare, 

Maria Ribó, el 1935, el dibuixant fa el trasllat per no deixar sola la seva germana, 

Eulàlia, que romania soltera. 

 

Durant aquesta època, encara que sense ser-ne soci, també freqüenta el local d’Acció 

Catalana a Badalona, situat al carrer de la Mercè, núm. 2. Hi anava cap al tard, de 

vegades acompanyat per Pompeu Fabra, i mentre hi prenia una copa d’Anís Blau, feia 

tertúlia amb les homes del partit: Francesc Montplet, Silvestre Isern, els germans 

Sebastià i Joan Monès, Perer Vigo, Joan Ricart i altres, entres els quals volem 

destacar Josep Tafunell, amb qui mantindrà una bona amistat. A la tertúlia tant es 

parlava de teatre, art i literatura com de política, i s’hi discutien, igualment, temes 

relacionats amb la revista portaveu del partit a Badalona, Ruta, en la qual Passarell 

també col·laborarà amb algun article. 

 

Mentrestant, la situaciò del país no era precisament de calma. Els fets d’octubre del 

1934, desencadenats arran d’una crisi de govern que deixà el poder en mans de les 

dretes, trasbalsaren l’ordre establert per la República, amb la suspensió de l’Estatut i 

l’empresonament de molts polítics catalans, tant de la Generalitat com dels 

Ajuntaments, que s’havien oposat al nou govern. Com veurem, es retorna a la censura 

i fins i tot se suspèn La Publicitat. Comença una etapa de confrontació extrema entre 

dretes i esquerres, mès enllà dels propis partits polítics. 



 

Pel febrer del 1936, les eleccions donen una àmplia victòria a les esquerres, i això 

permet alliberar els presos d’octubre i reinstaurar la Generalitat. Encara que la situació 

a Catalunya és de relativa calma, no podem dir el mateix de la resta de l’estat, on es 

viu una tensa crispació entre les esquerres, al poder, i les dretes, que aviat 

conspiraran per obtenir-lo. És així com, pel juliol del 1936, té lloc l’aixecament militar 

que conduirà a la guerra civil. 

 

A Catalunya s’aconsegueix dominar la rebel·lió feixista, però també és cert que les 

primeres setmanes de la guerra seran de revolució i disbauxa. Alguns intel·lectuals i 

artistes, com Josep Pla, Feliu Elias o Carles Soldevila, prenen el camí de l’exili, amb la 

finalitat d’evitar patir la repressió de l’extrema esquerra. També cal esmentar, aquí, el 

cas dramàtic de Josep Maria Planas, el periodista de Manresa amic de Passarell, que 

fou assassinat per la FAI durant les primeres setmanes de la guerra. Planas, que ja 

havia tingut molts problemes com a director de El Be Negre, havia denunciat, des de 

les pàgines de La Publicitat, l’assassinat dels germans Badia, a l’abril del 1936, per 

part de la FAI, i aquest fet li costà la vida. Però Passarell havia practicat un periodisme 

més discret, dedicat a temes menys compromesos, i no se senti amenaçat. 

 

Mentre dura la guerra, amb la qual es deixaran de publicar El Be Negre i Mirador, ell 

continua vivint a Badalona i treballant a Barcelona, a La Publicitat. Publica una altra 

biografia, la de Pompeu Fabra, el 1938 i aquest mateix any surt al carrer la revista 

Meridià, similar a l’antiga Mirador, 

en la qual tambè trobarem articles 

seus. 

 

Pel que fa al dibuix, col·labora a 

Criticón l’any 1937, però la vida 

d’aquest setmanari és molt curta i 

l’aportació de Passarell molt 

escassa. 

 

El final de la guerra, al gener del 

1939, amb la victòria de les tropes 

franquistes, fa que la situació de 

Catalunya canviï radicalment, i 



Passarell, ara sí, s’exilia a França. Els seus articles havien estat dedicats 

preferentment a espectacles, temes festius i aspectes pintorescos, però també s’havia 

manifestat favorable a la República. Podem dir el mateix pel que fa als seus dibuixos 

satírics. 

 

Ni les seves actituds, ni la seva producció justificarien, naturalment, cap represàlia 

contra la seva persona, ni que se l’acusés de res, però també hem d’admetre que les 

seves idees i les del franquisme no tenien res a veure: molt catalanista, republicà, 

anticlerical i antimilitarista, Passarell se sentia fidel al règim vençut i, així, emprengué 

el camí de l’exili. Molts altres catalans farien el mateix, però aquí només en citarem 

alguns, amics, companys i coneguts seus: Feliu Elias (que havia tornat el 1938), 

Domènec Guansé, Just Cabot, Josep Amich, Manuel Fontdevila, Pompeu Fabra, 

Àngel Ferran, Lluís Capdevila, Gabriel Alomar, a més dels polítics d’Acció Catalana, 

com Leandre Cervera, Antoni Rovira i Virgili i Lluís Nicolau d’Olwer. 

 

Un cop a França, el primer destí de Passarell fou el camp d’Argelers, del qual sortí al 

cap d’uns mesos per instal·lar-se a Tolosa de Llenguadoc. Allà va viure durant un 

temps a l’edifici d’una antiga caserna de bombers que el Dr. Soula havia habilitat com 

a refugi d’intel·lectuals. 

 

La vida en aquell lloc era senzilla i plena de privacions. Passarell feia llargues 

passejades per Tolosa, entorn del canal, amb Alfons Maseres, Josep M. Francès i 

Josep Miracle. D’altra banda, com a agraïment als qui els havien acollit, els estadants 

del refugi organitzaren diverses activitats, entre les quals destacarem que “Jaume 

Passarell hi féu una exposició de caricatures dels pensionistes ». 

 

Més endavant, tingué altres domicilis a Tolosa, sempre comptant amb l’ajut d’alguns 

refugiats amics seus, com els Isern i els Sarsanedas. En aquesta època també 

col ·labora com a escriptor a El Poble Català, revista editada a París fins el 1940, per 

diversos catalans a l’exili. 

 

Però el mateix 1939 havia esclatat la segona guerra mundial i la situació a França, 

amb el perill de la invasió alemanya, era molt difícil. El dibuixant descartà la possibilitat 

d’un exili a Mèxic –tenia un passatge per anar-hi- que l’hagués allunyat de la seva 

família i, seguint la recomanació d’uns gendarmes, marxà cap a Castellnou per tornar, 

el 1942, a Catalunya. Durant aquest període havia mantingut correspondència amb la 

seva família i, de retorn, la seva dona l’esperava a Perpinyà. 



 

A causa de la por que encara tenia, no s’instal·là a Badalona, sinó que es refugià a 

Barcelona, a casa dels Pascual, propietaris d’una farmàcia a la ronda de Sant Antoni. 

Aquest establiment havia estat l’escenari, abans de la guerra, d’una animada tertúlia 

que comptava amb l’assistència del Dr. Cassanyes, el Dr. Badia, el Dr. Alegrí, 

l’escultor Viladomat, els periodistes Just Cabot, Manuel Brunet, Claudi Ametlla, Carles 

Capdevila, Prudenci Bertrana... i el mateix Passarell, que ens ha deixat una bona 

descripció de l’ambient que s’hi formava. Ell mantenia especial amistat amb Joan 

Pacual, farmacèutic i amant de l’art, la literatura i els invents, i amb el seu germà 

Josep que no havia estudiat farmàcia, però que era qui tenia cura de l’establiment. 

 

Passarell es mou per la Barcelona vella, que tant li agradava i que tan bé coneixia. 

Freqüenta la Llibreria Millà, el propietari de la qual, el seu amic Àngel Millà, li publica el 

1945 la primera obra posterior a la guerra. Es tracta d’un llibret, escrit en castellà i 

sense il·lustracions pròpies, titulat Tres maestros del lápiz de la Barcelona ochentista. 

Padró, Planas, Pellicer. Estudio crítico-biográfico. L’autor el signa amb el pseudònim 

Salvador Bori, un nom no gens casual ja que tant el seu pare com el seu fill es deien 

Salvador, mentre que Bori és el cognom de la mare, Ribó, amb les síl·labes invertides. 

 

Al llarg dels anys 1947 i 1948 també es dedica a la il·lustració de llibres aliens, 

especialment per a l’editorial Millà, però en tots els casos, cal que ho diguem, les 

il·lustracions són força impersonals i poc destacables. 

 

Simultàniament, Passarell va normalitzant la seva vida, i entorn del 1947 es torna a 

instal·lar a la casa del carrer Sant Pere de Badalona, on l’any 1948 morirà la seva 

germana, Eulàlia. 

 

Professionalment, l’altra activitat en què Passarell se centra durant aquesta època són 

les exposicions. Celebra la primera el 1947 a les Galeries Syra, la propietària de les 

quals, Montserrat Isern, era també una vella coneguda i companya de l’exili. L’any 

següent repeteix l’experiència, amb la presentació de dibuixos acolorits sota el títol de 

“Rincones de la Barcelona Vieja”. 

 

Des del 1945 l’artista havia iniciat, per encàrrec de Milla, un treball sobre els bibliòfils i 

llinbreters de Barcelona. El resultat serà Llibre de llibreters de vell i de bibliòfils 

barcelonins d’abans i d’ara, una obra acuradament editada, on l’autor alterna el text 



amb les il·lustracions a l’estil dels Cent ninots. Pel juny, exposa les caricatures que 

apareixen al llibre, a les Galeries Syra. 

 

Però, no obstant aquestes activitats, és indubtable que Passarell es troba força 

desplaçat en el nou ordre de coses. El règim franquista, presidit per la repressió contra 

aquells qui havien fet la guerra al costat de la república, significa la prohibició dels 

aprtits polítics, la negació de la pluralitat, l’exaltació de valors militars i religiosos... el 

retorn de la censura. 

 

Per a Catalunya és particularment dur, ja que se suspèn l’Estatut i desapareix la 

Generalitat, alhora que qualsevol manifestació de la cultura catalana és prohibida o, en 

el millor dels casos, tolerada amb suspicàcia. No ens ha d’estranyar, doncs, que la 

premsa anterior a la guerra a la qual Passarell es trobava vinculat, desaparegui, com 

desapareixen també –a l’exili, morts, o a l’ostracisme- molts dels seus protagonistes. 

La situació de desànim queda agreujada a partir del 1945, quan es fa evident que la 

victòria aliada a la segona guerra mundial no té conseqüències al país, i no serà fins 

als anys 1960 quan s’iniciarà un moviment important de resistència cultural i política, a 

la clandestinitat. 

 

Enmig d’aquest ambient, Passarell es va amargant i incomunicant, i no dissimula la 

incomoditat que pateix. Allunyat de la premsa, ha de sobreviure, com hem vist, 

mitjançant les exposicions i els llibres. Comença, amb el franquisme, el que ell 

anomenà la seva etapa “fantasma”. Direm, com a anècdota, que ni tan sols tenia 

carnet d’identitat. No fa cap intent seriós de rellençar-se, i veu amb mals ulls l’actitud 

d’aquells que s’integren al nou sistema. Rebutjarà, igualment, les noves 

manifestacions de la cultura catalana que apareixeran com a nucli de resistència i, en 

definitiva, es marginarà. 

 

A Badalona, la seva vida discorre al bar La Parra, a la Rambla i a la platja, on pintarà 

aquarel·les. També continua fent caricatures, al marge de la premsa, que de vegades 

regala als seus amics. Veu Josep Tafunell i, sobretot, freqüenta la companyia del 

poeta Josep Gual Lloberes. 

 

També va sovint a Tiana, on fa tertúlia a casa de la il·lustradora Lola Anglada. Es 

desplaça periòdicament a l’Ametlla del Vallès per veure Eugeni Xammar, un bon amic 

de La Publicitat, i altres vegades l’acull com a visitant a Badalona i el porta al Bar 



Roan, a la Rambla. Finalment, com en l’època anterior s’arriba sovint a Barcelona, on 

també s’integra en una altra tertúlia, la de les Galeries Syra. 

 

Empès per la recerca d’algún benefici econòmics, i no pas amb la intenció de triomfar 

a la seva ciutat, l’any 1950 participa, amb dues aquarel·les de la platja, en l’exposició 

local de Belles Arts de Badalona, i rep una menció honorífica. El 1952 hi concorre altra 

vegada, amb tres aquarel·les, una de les quals obté un premis especial. També s’hi 

presenta el 1954, i el 1955 hi exposa diverses obres, dues de les quals seran 

adquirides per l’Ajuntament, destinades al futur Museu de la ciutat, on actualment es 

conserven. 

 

El 1954 torna a exposar a les Syra i, finalment tenim documentada una altra mostra 

individual de les seves obres, l’any 1967, al Celler d’Art de Pobla de Claramunt. 

 

A partir d’aquesta data se centra més en l’activitat d’escriptor, que ja havia exercit 

abans de la guerra. Així, recull les seves experiències en tres llibres que podem 

considerar de memòries: un sobre La Publicitat (1971), el diari pel qual treballà de 

reporter, i dos sobre la Barcelona que conegué de jove (1968, 1974). Hem de citar, 

finalment, algunes obres inèdites, que no s’han pogut localitzar: un recull de la seva 

correspondència amb Just Cabot, una biografia de Lerrouxi Azaña, una obra amb 

il·lustracions sobre personatges famoso dels anys 1960, i un llibre sobre Tiana. 

 

Fins poc abans de morir visqué al carrer Sant Pere, 150, on havia nascut. Salvador, el 

seu fill, ja casat i pare de família, havia compartit aquesta casa fins que es traslladà a 

Barcelona. El dibuixant, que primer es quedà a Badalona, marxà a casa del fill quan 

enviudà, i al cap de molt poc temps, el 5 de febrer del 1975, moriria ell mateix. Es 

troba, però, enterrat a Badalona. 

 

Tot i que ja feia anys que havia passat la seva època d’èxit i la darrera etapa de la 

seva vida transcorregut amb discreció, la premsa encara es recordà d’ell i publicà la 

notícia de la seva mort i alguns articles sobre la seva personalitat. El mateix 1975 les 

Galeries Syra li dedicaren una exposició retrospectiva. D’aleshores ençà, tot i que 

d’una manera intermitent, se l’ha continuat recordant i salvant, així, d’un oblit que no 

mereix.  

 


