
◆ C U L T U R A ◆ XI
A V U I

dijous

29 d’abril del 2004

ROBERT RAMOS

El jesuïta Miquel Batllori va néixer i morir a Barcelona, 1909 - 2003

Humor sense candor
A S S A I G

C A R L E S M I R Ó

Miquel Batllori, Records
personals i últims escrits. Obra

completa vol. XIX. Tres i

Quatre. València, 2003.

E
n una entrevista que
li van fer l’any 1985
per al programa de
ràdio El lloro, el moro i
el mico i el senyor de

Puerto Rico, un cop Miquel Bat-
llori (Barcelona, 1909 - 2003)
va haver explicat què entenia
per liberalisme, un dels en-
trevistadors (Jordi Vendrell)
reconeixia que, en aquell sen-
tit, el programa que feien era
liberal, i l’altre (Ramon Bar-
nils) rematava: “Home, si con-
videm capellans i tot; imagi-
na’t si és liberal”. Si el capellà
hagués sigut un altre, potser
la cosa hauria quedat aquí.
Però Batllori va seguir la bro-
ma: “Si convideu capellans i
jesuïtes, vol dir que és carca, i
no liberal...”. No continuo per
no espatllar la lectura (l’en-
trevista està reeditada en
aquest dinovè volum de l’Obra
Completa de Batllori): aquestes
sortides eren característiques
de Batllori, gens afectat de la
rigidesa tan corrent entre els
intel·lectuals –almenys els
ibèrics– i posseïdor d’una fi-
nezza extraordinària, que li
devia fer molt servei en la seva
carrera dins de la Companyia
de Jesús, no tant per escalar-hi
posicions com per poder-hi fer
la seva feina i mantenir en tot
moment la seva independèn-
cia de criteri. No ens ha d’es-
tranyar que allò que en italià
se’n diu finezza i en francès fi-
nesse, ni el català ni el castellà
tinguin una paraula per de-
signar-ho; aquí, dir d’una per-
sona que és fina gairebé equi-

val a dir-li que és cursi. Tam-
poc no estranya que Batllori
visqués i treballés molts anys
lluny d’aquesta península.
Una altra rèplica seva (que
també trobareu en aquest vo-
lum) pot ser il·lustrativa; un
savi jesuïta li va preguntar:
“Vostè, pensant com pensa i
parlant com parla, com ha
pogut perseverar dins la
Companyia, sobretot en l’an-
tiga província d’Aragó?”; la
resposta va ser: “Doncs, molt
senzillament, amb un humo-
risme transcendental”.

Miquel Batllori és un erudit

reconegut. Els divuit volums
anteriors a aquest de la seva
Obra completa, que edita Tres i
Quatre, posen fàcilment a l’a-
bast dels historiadors, dels filò-
sofs i dels lectors curiosos –que
pressuposem que n’hi ha– el
resultat de set decennis de feina
–tirant curt, perquè Batllori va
entrar a la universitat als 15
anys–. Aquest dinovè volum
recull els materials per fer-nos
un retrat de la seva persona: la
llarga entrevista (Records de quasi
un segle) que li van fer Cristina
Gatell i Glòria Soler, i que
constitueix per ella mateixa un

excel·lent llibre de memòries;
cinc xerrades que va donar so-
bre la seva obra (Converses sobre
els meus escrits); una evocació de
la seva infància (Cromos d’una
infància burgesa); l’entrevista ja
esmentada d’El lloro, el moro, el
mico...; una entrevista sobre
qüestions religioses; dues po-
nències sobre Baltasar Gracián,
autor del qual Batllori reconei-
xia una gran influència; el vo-
lum recull també els seus úl-
tims escrits, que no han entrat
en els volums anteriors de l’o-
bra completa: pròlegs, ponèn-
cies, conferències i ressenyes;

els últims dos textos són, enca-
ra, una entrevista per a la
premsa i les respostes a un
qüestionari passat per Valentí
Gómez a trenta-un jesuïtes. Hi
haurà encara un vintè volum,
que inclourà una bibliografia
completa de les obres de Bat-
llori i del que s’ha escrit sobre
ell, i l’índex general de l’obra
completa.

Qualsevol persona atenta –i
si és atenta, forçosament n’es-
tarà avorrida– a certs debats
actuals sobre la cultura cata-
lana, en què tots els debatents,
siguin de la tendència –vull
dir, del partit– que siguin,
semblen haver-se inoculat el
virus apocalíptic, pot sentir-se
alleujada de llegir Batllori, al-
gú que quan parla de la Coro-
na d’Aragó no ho fa per pro-
ferir una vaguetat liricohistò-
rica disfressada de projecte
polític, sinó que té darrere un
sòlid coneixement històric de
la qüestió; una persona lliure
de tot sectarisme, liberal en el
sentit que accepta qui pensa
diferent d’ell mateix, no en el
sentit del neoliberalisme eco-
nòmic; un senyor que declara:
“Vaig entrar a la universitat
sent castellanoparlant i en
vaig sortir catalanopensant”,
una fórmula concisa que val
per totes les teories de la nació
electiva que s’han esbombat
últimament; algú que no en-
tén l’humor com un simple
condiment de la vida sinó com
un element que li assegura la
subsistència intel·lectual. Tot
plegat crec que indica prou
que aquest gairebé darrer vo-
lum de l’Obra Completa de Bat-
llori està a les antípodes de la
miscel·lània o de l’anecdotari
d’interès merament gremial.
Dit amb una paraula que ell
segurament hauria considerat
que no es podia escriure en
prosa noble: brutal!

La revolució de la faula
A S S A I G

A N N A T O M À S

Gianni Rodari,
Gramàtica de la fantasia.

Traducció de Teresa Duran.
Columna. Barcelona, 2004.

E
l brillant mestre del
conte italià, Gianni
Rodari, va néixer el
1920 a la localitat pi-
emontesa d’Omegna.

La seva mare era obrera i el seu
pare, que va morir quan ell
només tenia 9 anys, forner. Va
tenir una infància dura i va
haver de pagar-se els estudis de
periodisme a base de treballar
com a mestre. Fins i tot va do-
nar classes particulars a immi-
grants alemanys que havien
fugit dels nazis. Amb tot, però,
Rodari mai va recordar la seva
infantesa amb dramatisme.
Tot el contrari: des de la seva
vitalitat i optimisme va con-
vertir els nens i nenes en els
seus interlocutors més directes
i en alguna cosa més que con-
sumidors de cultura: en pro-
ductors de creativitat. Va viat-
jar per escoles de diferents
ciutats i de diverses classes so-
cials, on explicava els seus ori-
ginals relats i observava les re-
accions dels infants com a pas
previ per modificar els seus

escrits. I va començar a anotar
els trucs que descobria, o que
creia descobrir, per posar en
marxa imatges i paraules. Les
idees espontànies i refrescants
de Rodari van esdevenir l’idea-
ri dels grups de renovació
educativa. De fet, ell mateix va
actuar activament com a pe-
dagog, i d’una trobada a Reg-
gio de l’Emília amb una cin-
quantena de mestres més en va
néixer, ara fa tot just trenta
anys, aquest clàssic, que ara es
reedita en català, adreçat a qui
“creu en la necessitat que la
imaginació tingui el seu lloc
dins de l’educació; a qui té fe
en la creativitat infantil; a qui
sap el valor alliberador de la
paraula”.

LA MÀGIA DE LA FAULA
Guanyadora del premi Ander-
sen, el màxim reconeixement
per als autors de literatura in-
fantil, Gramàtica de la fantasia
desvela la màgia de la faula i la
seva capacitat de revolucio-
nar-ho tot. Com a hores d’ara
el lector ja deu imaginar, no es

tracta d’un llibre de contes. És
cert que hi apareixen la Ca-
putxeta, el llop i altres perso-
natges propis de Rodari, com
ara l’homenet de vidre, Pia-
no-Bill i la cadira que corria per
agafar el tramvia. Però ho fan
acompanyats d’evocacions a
Novalis, a Vladimir Propp, a
Italo Calvino, a Piaget i a Witt-
genstein. Els petits herois in-
fantils, doncs, són a les pàgines
del llibre no com a protago-
nistes, sinó com a objecte de
reflexió.

¿Com s’inventen les històri-
es? Hi ha multitud d’operaci-
ons, algunes tan senzilles i a la
vegada tan riques com l’ano-
menat binomi fantàstic: “Cal una
certa distància entre dues pa-
raules, cal que l’una sigui prou
estranya a l’altra, i el seu acos-
tament discretament insòlit,
perquè la imaginació es vegi
obligada a posar-se en marxa
per instituir un parentiu entre
elles, per construir un conjunt
(fantàstic) en què tots dos ele-
ments estranys puguin con-
viure”. Però també es pot optar

per dissociar les paraules i
apropar-ne una a nous objec-
tes. Així, per exemple, es pot
agafar la figura d’un sofà i
descriure’l amb els termes que
faria servir aquell que no
n’hagués vist mai un.

Rodari ens invita a visitar
l’oficina de la seva imaginació
i, gens gelós, ens revela la pri-
mera matèria i els procedi-
ments de fabricació que em-
pra. I ho fa mitjançant la seva
claredat lèxica, la seva intel·li-
gència, la seva capacitat per fer
somriure el lector i conscien-
ciar-lo que ell també pot crear
la més genial de les faules.

LES HIPÒTESIS FANTÀSTIQUES
Una altra tècnica, per a nens
més avesats al món de la cièn-
cia, és la de les hipòtesis fan-
tàstiques: Què passaria si...? “I
d’aquí tot esdevé lògic i humà,
es carrega de significats oberts
a diferents interpretacions. Per
exemple, ¿què passaria si un
cocodril truqués a la teva porta
demanant-te un brot de roma-
ní?”. D’un lapsus també en pot

néixer una història: escrivim a
l’ordinador, per error, Lapeònia
en lloc de Lapònia. Acabem de
donar origen a una nova terra
perfumada i primaveral que
podem explorar com a turistes
de la fantasia. I naturalment es
poden empastar els tradicio-
nals contes: La Caputxeta, en
lloc de topar-se amb el llop, ho
fa amb el Gat amb Botes. O,
fins i tot, pot modernitzar-se la
rondalla i donar lloc a una bo-
nica història en què el llop,
mentre truca a la porta de casa
l’àvia, és sorprès des de dalt per
un helicòpter de la policia de
carreteres. I tot a partir d’haver
lliurat als nens cinc paraules,
quatre de les quals feien refe-
rència a la nena vestida de
vermell i només helicòpter
trencava la sèrie.

Darrere totes les tècniques
que ens presenta Rodari es
descobreix un fil conductor que
les orienta i les justifica: la im-
portància del desenvolupa-
ment de la creativitat i de la
fantasia per a la formació de
l’infant. Perquè és jugant i so-
miant que el nen aprèn i coneix
la realitat que l’envolta quan, a
més, no calen dracs ni prince-
ses per fer volar la imaginació.
Els contes poden créixer davant
la realitat més grisa i l’obvietat
més quotidiana. La gràcia està a
observar-ho tot amb ironia.


