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El jesuïta català i decisiu historiador de la cultura Miquel Batllori i Munné (1909-2003)
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U na de les personali-
tats més fascinants
de la Catalunya con-
temporània està en-
terrada sense cap

distinció en una de les senzilles
tombes del Centre Borja a Sant
Cugat del Vallès. A la làpida hi fi-
gura un nom: Miquel Batllori. I
tres dates. La del seu naixement
(Barcelona, 1 d’octubre del 1909).
La del seu ingrés a la Companyia
de Jesús (10 d’octubre del 1928).
La de la seva mort (Sant Cugat del
Vallès, 9 de febrer del 2003).

Així consta al documental Mi-
quel Batllori. L’agudesa d’un savi.
Jesuïta profundament creient i, se-
gons ell mateix, atípic i d’humor
transcendental, va viure segons
l’esperit ignasià: la fi de l’home
(Déu) és el principi (Déu). La
pel·lícula és un esplèndid relat de
l’obra de Batllori, historiador de la

cultura i defensor valuós i subtil
del catalanisme cultural. La seva
obra és decisiva per conèixer i en-
tendre la gran aportació religiosa,
cultural i històrica de Catalunya a
la cultura europea i universal els
darrers vuit segles.

A través del propi Batllori i de co-
neixedors de la seva persona i la se-
va contribució, es mostren els per-
sonatges que el savi jesuïta va estu-
diar en el context de cada època i
en els seus estaments culturals i es-
pirituals. Personatges que viuen al
límit entre l’ortodòxia i l’heterodò-
xia, lluitadors que mai no abando-
nen el seu compromís moral.

Set són els personatges i les te-
màtiques exposades. 1) Ramon
Llull, un dels grans creadors, i en
català, del pensament modern a
Europa. 2) Arnau de Vilanova i la
medicina dels segles XIII i XIV, el
papat, el poder, l’alquímia, la ne-
cessitat de reformes a l’Església.
3) Els Borgia (papes Calixt III i
Alexandre VI) i la seva llegenda

en una època en què el català es
parlava al Vaticà. Són figures
claus del Renaixement. 4) Gra-
cián, àlter ego de Batllori, autor
que va exercir una gran influència
a Europa. Guerra dels Segadors,
barroc, comte duc d’Olivares, Co-
rona d’Aragó. 5) Expulsió dels
jesuïtes d’Espanya el 1767 i el rega-
lisme. 6) Jaume Balmes i el mèto-
de, Jaume Vicens Vives, Montser-
rat, el cardenal Vidal i Barraquer,
el trencament cultural que suposà
la Guerra Civil. 7) L’empremta ca-
rolíngia com a conclusió.

El documental culmina l’any
Batllori, amb motiu del centenari
del seu naixement. El guió és del
poeta Valentí Gómez. L’assessora-
ment històric és del jesuïta i histo-
riador Josep Maria Benítez. Els
tres van coincidir a la Ciutat Eter-
na i va ocupar alts càrrecs a l’Asso-
ciació Catalans a Roma. El direc-
tor és Francesc Llobet. La pre-
estrena serà el proper dia 13 al ci-
nema Comedia de Barcelona.c

El documental ‘Miquel Batllori. L’agudesa d’un savi’ culmina l’any
dedicat al centenari del naixement del gran historiador de la cultura
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