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B arcelona, cantonada Gran Via
amb passeig de Gràcia, quaran-
ta-vuit hores després de la histò-
ricamanifestació de l’Onze de se-

tembre. Cinema Comèdia, sala 4, plena a
vessar. Es preestrena, abans de la difusió
per TV3, el documental L’agudesa d’un sa-
vi, sobre la figura del pareMiquel Batllori,
mort aviat farà deu anys, dirigit per
Francesc Llobet amb guió de Valentí Gó-
mezOliver imúsica, extraordinària, de Be-
netCasablancas. Es podria pensar que l’ac-
te no mereix més que una nota breu, al
marge, en el marc enfervorit dels recents
esdeveniments. I tanmateix, comva sugge-
rir a la presentació el també jesuïta Josep
Maria Benítez, professor a la Universitat
Pontifícia Gregoriana, seria possible rein-
terpretar aquest documental i tota l’obra
completa del pare Batllori en el nou con-
text històrico-social que ha creat el darrer
11-S. I la nota almarge, aleshores, pot esde-
venir text principal.

I és que el documental, més que un
biopic sobre Batllori, és un repàs del seu
treball sobre la projecció europea de vuit
segles de cultura catalana. Una dimensió

no gens innòcua en uns dies en què se sen-
ten tantes barbaritats sobre les conseqüèn-
cies –pel que fa a la pertinença europea–
d’iniciar un procés de modificació de l’es-
tatus polític actual de Catalunya.

Convé recordar que ningú altre ha gau-
dit d’un reconeixement acadèmic i in-
tel·lectual a Catalunya d’un abast i unani-
mitat comparables als del que, en vida, va
tenir el pare Batllori. En un acte insòlit,
sense precedents, el 23 de maig del 2002,
a SantaMaria delMar, va ser investit doc-

tor honoris causa per les onze universitats
dels Països Catalans. Com va dir aleshores
Martí de Riquer a la seva laudatio, “cap al-
tre erudit ha assolit en vida aquesta gran
acceptació per part d’una societat que l’es-
tima i el segueix”. I el propi Batllori, irònic
com sempre, va certificar que “poques ve-
gades tantes universitats s’apleguen, amb
presència de bisbes i cardenals, per cele-
brar un funeral com aquest, de còrpore
vivente”.

Batllori, tot i la contun-
dència del títol del docu-
mental, mai no es va consi-
derar un savi. I no pas per
coqueteria o falsa modèstia.
Al programa Signes dels
temps li van preguntar què
és un savi i, endevinant que
la pregunta amagava implíci-
tament la de si ell se’n consi-
derava, ja havia expressat
una opinió que repetia so-
vint: el mot savi, deia, conté
alguna cosa d’extraordinari,
si no de pedant. Per això,
preferia l’expressió italiana
studioso o l’anglesa scholar:
és a dir, algú “que es dedica
a l’estudi com a cosa princi-
pal de la vida”.

D’aquí, també, la seva reti-
cència a deixar-se conside-
rar un intel·lectual, denomi-
nació a la qual atribuïa la vo-
luntat d’intervenció en la vi-
da social i política de la prò-
pia comunitat. Ell, repetia
sempre, només era un histo-
riador, un estudiós i prou.
Però la dimensió pública de les persones
no la decideixen, gairebé mai, els propis
protagonistes, i és evident que aquell acte
certificava el reconeixement públic deBat-
llori, al màxim nivell, com un dels refe-
rents indiscutibles de la cultura catalana.

Per què? El documental de Llobet és, en
cert sentit, una possible resposta. Batllori,
durant més de setanta anys, es va dedicar

primordialment a investigar, publicar i di-
vulgar la importància de vuit segles de cul-
tura catalana a Europa. El documental res-
segueix algunes de les presències tutelars
de Batllori el coneixement de les quals va
quedarmarcat, en alguns casos demanera
determinant i definitiva, pels seus estudis.
Començant, és clar, per RamonLlull, a qui
Batllori considerava “l’únic pensador im-
portant i original que ha congregat, al llarg

dels segles, totes les terres de llengua i de
cultura catalanes”, a qui va contribuir a si-
tuar amb una indiscutible exactitud (“és
dintre d’aquest triple context –català, eu-
ropeu imediterrani– que cal situar la figu-
ra de Ramon Llull”) i del qual va resseguir
la incomparable influència que va tenir
fins als nostres dies (“només des d’aquest
punt de vista, perenne en el temps i univer-

sal dins l’espai, podem capir alguna cosa
de l’essència d’aquest alt personatge”).

I a partir de Llull, el documental recor-
re les figures a les quals Batllori va contri-
buir a posar al seu lloc en el marc de la
cultura europea: des d’Arnau de Vilanova
fins a Vidal i Barraquer o Vicens Vives,
passant, òbviament, per la nissaga dels
Borja, que van convertir el català en la llen-
gua de la cort papal romana i que van esde-

venir objecte de la seva,
sens dubte, més transcen-
dental i impressionant apor-
tació com a estudiós. Però,
documental a part, queden,
comunmonument perdura-
ble, els vint volums de la se-
va obra publicats per Eliseu
Climent a l’Editorial 3 i 4 i,
per descomptat, l’obra mag-
na del Diplomatari Borja,
amb quatre volums publi-
cats i actualment en curs,
que ell va dirigir.

L’endemà de la seva
mort,Martí deRiquer publi-
cava en aquestes pàgines
que “el pare Batllori era ac-
tualment la personalitat
més destacada de la cultura
catalana”. I Anton M. Espa-
daler, buscant una constant
en la seva obra, destacava, ci-
tant-lo, “en primer lloc, la
demostració que la cultura
catalana és producte d’un
poble que sempre, fins i tot
en elsmoments demésdeca-
dència política i literària,
s’ha sentit europeu”. I és

que realment molt pocs, com el pare Bat-
llori, hanmostrat d’unamanera tan incon-
trovertida i fefaent la vocació profunda-
ment europea dels moments emblemàtics
de la cultura catalana i la influència i abast
europeus d’aquestes aportacions.

Que Catalunya podria sortir d’Europa?
Sisplau, siguem seriosos. Els espantalls,
per als ocells.c
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Pocs com ell han mostrat
la gran vocació europea
dels moments emblemàtics
de la cultura catalana
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