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Batllori, S.I.

Per si algú no va anar als Jesuïtes, que-
di clar que les sigles S.I. volen dir So-
cietas Iesu, o Societat de Jesús, orde al 

qual pertanyia Miquel Batllori, nascut a Bar-
celona en el lloc que ara ocupa la Fnac, a la 
plaça de Catalunya. Batllori, de qui ja vam 
parlar en una altra ocasió, era un home d’un 
enginy verbal que més l’hauria pogut fer néi-
xer a Anglaterra que al nostre país. O potser 
sí que és lògic que nasqués al nostre país, si 
tenim present que va néixer al moment que 
corria per Barcelona un humor anglòfil, com 
demostren les narracions, o llegendes, de les 
grans tertúlies del temps del Noucentisme: 
s’hi bevia, s’hi xerrava, s’hi feien versos im-
provisadament, hom es reia del mort i de qui 
el vetlla, i el país era ple de revistes satíriques 
que s’ho prenien tot amb un bon humor que 
fa enveja. Ara tot s’ha tornat molt seriós, pot-
ser a causa de la seriositat dels problemes que 
estan en joc en aquest moment a Catalunya. 

El cas és que Batllori era un home enor-
mement singular, a part el fet de ser autor 
d’una obra historiogràfica de primera mag-
nitud sobre la Corona d’Aragó. (Batllori re-
butjava el terme “Corona catalanoaragone-
sa” perquè, deia, la Corona la tenia Aragó; 
Catalunya només hi va aportar el comtat de 
Barcelona.) 

Passar una estona al costat seu era sempre 
delícia. Ho sabia tot del Vaticà, perquè era ta-
faner, i freqüentava tant els medis eclesiàs-
tics de la capital del cristianisme com els me-
dis aristocràtics de la ciutat, molts d’ells, com 
és sabut, estretament vinculats a la ciutat 
santa. En una ocasió es van reunir a la casa 
d’un membre de l’Institut d’Humanitats tot 
de personalitats de la ciutat, entre ells polí-
tics o politòlegs com Pasqual Maragall, Josep 
Ramoneda i Ferran Mascarell, i “civils” com 
Martí de Riquer, José María Valverde, An-
toni Vilanova, Francesc Noy i més patums.  

En un moment del sopar, Maragall va pre-
guntar a Batllori: “¿Vostè sap com va morir el 
papa Joan Pau I?” (És aquell papa que només 
va regnar trenta-tres dies.) Batllori, segura-
ment, ho sabia. Com que havia pres molt de 
cos la teoria de l’enverinament, fins i tot és 
possible que conegués la fórmula de la famo-
sa acqua toffana –la que diuen, falsament, 
que Salieri va donar a Mozart per matar-lo– 
o la també famosa cantarella, o acquetta di 
perugia, que és, com molt bé sabia el jesuïta, 
el verí que feien servir, a tort i a dret, els Bor-
ja instal·lats a Roma. Batllori va somriure en 
sentir la pregunta, i va dir una cosa que és del 
tot pròpia d’un bon jesuïta: “Això no ho puc 
explicar”. Vam restar tots in albis, Batllori es 
va morir i ens hem quedat amb les ganes de 
saber com va morir –posat que fos acciden-
talment– el papa Luciani.✒
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La solitud que ens 
acompanya

Un home tan sol que la 
vida interior l’eludia 
fins i tot a ell 
Vivim com somiem: sols. La frase és 
de l’escriptor Joseph Conrad. No 
seré jo qui la discuteixi, però el que 
segur que fem sols és néixer i morir. 
I, en vida, la solitud no és necessà-
riament una mala companyia. Estar 
sol sense sentir-se’n pot tenir més 
de luxe que de càstig. L’escriptor i fi-
lòsof Henry David Thoreau deia que 
no havia trobat cap companya tan 
sociable com la solitud. 

“M’adono que és impossible en-
trar en la solitud d’un altre. Si és ve-
ritat que podem arribar a conèixer 
un altre ésser humà, encara que no-
més sigui una mica, ho és només en 
la mesura que ell vulgui que el cone-
guin. Un home pot dir: tinc fred. O 
bé pot no dir res i el veurem tremo-
lar. En tots dos casos, sabrem que té 
fred. Però, ¿i l’home que no diu res 
i no tremola?” 

Són reflexions de Paul Auster a 
La invenció de la solitud (Edicions 
62, traducció de Marc Rubió), el lli-
bre que va començar a escriure ar-
ran de la mort sobtada del seu pare, 
un matí de gener del 1979. Era, el se-
nyor Auster, un home solitari “no 
en el sentit de Thoreau, que s’exili-
ava en si mateix per descobrir qui 
era; no en el sentit de Jonàs, que 
prega per salvar-se al ventre de la 
balena”. Solitari en el sentit d’evitar 
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veure’s a ell mateix: “Era com si la 
seva vida interior l’eludís fins i tot 
a ell”. Un home sense vicis ni ape-
tències: “Tenies la sensació que era 
inalterable, que no necessitava res 
del que el món li podia oferir”. 

Quan les paraules es 
resisteixen i l’atzar 
entra en joc 
 
Un cop orfe de pare, Paul Auster es 
va proposar de retratar en paraules 
aquell home invisible. “La meva ne-
cessitat d’escriure era tan gran que 
em pensava que la història s’escriu-
ria tota sola”. Però no. Li costa. El 
pensament se li desvia. S’ofega. I ens 
diu: “No havia estat mai tan consci-
ent de l’escissió entre pensar i es-
criure. Els últims dies, de fet, he co-
mençat a creure que la història que 
intento explicar d’alguna manera és 
incompatible amb el llenguatge, que 
les paraules, com més m’acosto a dir 
una cosa important, més se’m resis-
teixen, i que quan arribi el moment 
de dir la cosa important de veritat 
(suposant que existeixi), no seré ca-
paç de dir-la”. 

El més sorprenent d’aquest re-
trat del pare mort no és que final-
ment Paul Auster aconseguís trobar 
les paraules (això era del tot proba-
ble, vist des de fora) sinó que un no-
vel·lista com ell tingui una història 
tan potent a l’arbre genealògic: re-
sulta que el pare del pare d’en Paul 

va ser assassinat per la seva dona, és 
a dir, per la mare del pare d’en Paul. 
“La meva àvia va matar el meu avi. 
El 23 de gener de 1919, exactament 
seixanta anys abans que morís el 
meu pare, la seva mare va disparar 
i va matar el seu pare a la cuina de 
la casa de Fremont Avenue de Ke-
nosha, Wisconsin”. I ell, l’escriptor, 
se’n va assabentar molts anys des-
prés gràcies –a què, si no?– a la in-
tervenció novel·lesca de l’atzar. 

La gran diferència 
entre la vida 
inventada i la real 
 
A la segona part de La invenció de la 
solitud, titulada El Llibre de la Me-
mòria, el de Brooklyn fa una distin-
ció essencial entre la literatura i la 
vida: “En una obra de ficció, se supo-
sa que hi ha una ment conscient 
darrere de les paraules de cada pà-
gina. Davant dels esdeveniments 
del que s’anomena món real, un no 
suposa res. La història inventada 
consisteix bàsicament en signifi-
cats, mentre que la història dels fets 
reals està desproveïda de tot signi-
ficat més enllà dels fets en si”. 

Dit d’una altra manera: a la fic-
ció les coses passen per algun motiu 
interpretable. A la realitat, les coses 
sovint passen perquè sí, sense sol-
ta ni volta i sense cap pla traçat. I 
potser no té gaire sentit que ens en-
testem a buscar-ne el sentit.✒
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Naixem sols, morim sols i entremig intentem en va entrar dins les 
solituds dels altres 


