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/// Opinió / Plou i fa sol

Martín, l’exterminador
Enric Vila

cabo de llegir, gairebé d’una tirada, les
500 planes llargues que constitueixen la biogra-
fia de Martí de Riquer, i he quedat una mica
trasbalsat. El primer impuls ha sigut córrer al
lavabo a rentar-me les mans. Des que vaig llegir
les memòries d’Albert Speer –ministre de
Hitler i usuari de la presó de Spandau-, que un
llibre no em produïa un xoc de sentiments tan
fascinant. Aquell totxo tocava el miler de pàgi-
nes -si no recordo malament-, i també el vaig
devorar com un llop. Se’m va enganxar als dits:
que ben escrit, quina habilitat per blanquejar el
passat, per desdramatitzar les atrocitats i pintar
les faltes més grosses com un producte de la
necessitat.

Hi havia moments que no sabies qui era més
monstruós, si el ministre o el règim que representa-
va; n’hi havia d’altres que Speer semblava una per-
sona raonable, intel·ligent però la mar de normal.

La biografia de Riquer no és un exercici lite-
rari tan subtil. Ni el llibre l’ha escrit ell mateix, ni
s’ha vist en l’obligació de disculpar-se obertament
de res, però com que toca qüestions properes et fa
ballar molt més el cap. Comprendre aquest llibre
és com desactivar una bomba. Si et despistes aca-
bes entrant en el seu joc, com he vist que feien
Vicenç Villatoro, Lluís Bonada i alguns altres
grans intel•lectuals.

Em diuen que la biografia ha estat, sobretot,
iniciativa del seu fill historiador. Sembla que, tip
d’escoltar retrets al passat feixista del seu pare,
Borja de Riquer hauria encarregat a la seva dona
Cristina Gatell, que juntament amb Glòria Soler ja
va escriure la biografia del pare Batllori, aquest lli-
bre. La brama és plausible perquè tot ell respira
l’“Abrazo de Vergara” entre feixistes i comunistes
que va permetre la Transició. És a dir: passar de la
dictadura a la democràcia respectant aquell “atado y
bien atado” que tant obsessionava Franco.

En aquest punt, pare i fill han de sentir-se la
mar de còmodes. Tenint en compte que l’un es va
apuntar al feixisme quan tocava i l’altre es va fer
comunista també en el moment oportú, no té res
d’estrany que vagin compenetrats no només entre
ells sinó també amb l’status quo. El detall que a
Gatell i a Soler els hagi sortit una biografia més
llarga que la que li van fer al pare Batllori és com-
prensible: no és pas que Batllori sigui una figura
menor, sinó que aquell bon home no tenia res a
amagar. Ben mirat, doncs, era previsible que men-

tre llegia el llibre de Riquer de tant en tant em vinguessin ganes de dir: “Ei,
senyoretes, us hi heu deixat aquest paper!”.

Un paper que s’hi han deixat, per exemple, és aquest: “Quizá lo hábil
–escrivia Martí de Riquer el 1962– sería autorizar un diario en catalán que
no pudiera ser una tribuna política, reducido a lo informativo y cultural.
Con ello se acallarían las protestas de ciertos sectores, que se exclaman por-
que no se autoriza la prensa catalana. No creo equivocarme pero me parece
que un diario en catalán, no respaldado por una política regionalista, ten-
dría poca circulación y seguramente poca vida. Pero bastaría que hubiese
vivido unos meses para que desapareciera el pretexto de la persecución”.

Aquest text pertany a un informe que Riquer va redactar per al novè
Consejo Nacional del Movimiento. Les autores no són tan tontes de no
parlar-ne, però el descontextualitzen i el retallen al seu gust. Així, quan
Riquer preconitza la necessitat de comprar els intel·lectuals catalanistes amb
“una hábil política de atracción”, tallen el text en el millor moment. El tallen
quan Riquer celebra que el catalanisme s’estigui quedant sense intel·lectuals
-és a dir, que es vagin morint-, i lamenta que no se sabés “captar” Riba com
suposadament es va fer amb Sagarra, que “ha sido una excelente baza del
Estado contra el catalanismo”. Segons Riquer, el “catalanismo hubiera pre-
ferido mil veces un Sagarra encarcelado o incluso fusilado para tener un
mártir al estilo García Lorca.”

És una llàstima que les autores suprimeixin aquest passatge perquè
Riquer es posa ell mateix el preu de venda. Segons ell, la captació d’intel·lec-
tuals com Riba “es fácil pues estriba en el reconocimiento de valores y en la
digna solución de problemas económicos personales”. El gran savi i erudit
no entenia –ni sembla haver-ho entès– que algú tingués uns principis més
enllà de les circumstàncies materials. Per això, repeteixo, no li havia de resul-
tar cap trasbals que el seu fill li sortís comunista; una altra cosa és que se li
hagués fet catalanista.

Tornant a la biografia, Soler i Gatell tampoc no diuen que el règim va
intentar destruir les actes d’aquell novè Consejo. Això ho explica molt bé
Carles Santacana a Els catalans i el franquisme, llibre que les autores citen per
cobrir l’expedient. Relatar aquest episodi les obligaria a explicar que l’objec-
tiu d’aquell Consejo, celebrat a Burgos amb discurs inaugural de Franco i
presència activa de Fraga, era reflexionar sobre el fracàs de l’estratègia d’ex-
termini cultural, iniciada el 1939 i en la qual tan activament havia partici-
pat Riquer, com bé diu Jordi Amat al seu llibre Las voces del diálogo.

Les autoritats no entenien com és que, després de 20 anys de política
dura, el català no es moria i van impulsar un debat intern per trobar solu-
cions. Alguns eren partidaris de mantenir la posició; d’altres, com el minis-
tre Demetrio Carceller, tenien posades les esperances en la immigració per
espanyolitzar Catalunya. Riquer no era tan il·lús.Tot i que les autores el pre-
sentin com un franquista comprensiu, les seves propostes van en la línia de
matar la bèstia poc a poc. Justament perquè era un possibilista, justament
perquè és intel·ligent, justament perquè coneixia de primera mà el fracàs de
les polítiques dels anys 40 i 50, no pas perquè defensés el dret de les perso-
nes a conrear la seva pròpia llengua, com diuen les autores, les seves propos-
tes no s’enquadren en posicions obertament radicals.

El paper de Riquer en aquell Consejo quedaria més clar si Gatell i
Soler haguessin fet referència al falangista José Farré. Farré va redac-
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tar un informe sobre el mateix tema que Riquer, però li va sortir menys
feixista. Defensava l’ensenyament obligatori del català a primària i
secundària, mentre que Riquer només el considerava oportú a partir de
secundària i, sempre, voluntari. A més, deia: “Es a todas luces evidente
que seria absurdo formar a futuros médicos, químicos, ingenieros, arqui-
tectos o abogados en catalán, pues ello sería hacerles una mala jugada (..)
Tal vez convendría acentuar que si la enseñanza se hace en castellano no
es con intención política, sino práctica”.

Aquestes paraules en boca d’algú com Riquer, que sap com viuen i moren
les llengües, són il·lustratives del seu programa. Per això els intents que les
autores fan de presentar-lo com un defensor de l’Institut d’Estudis Catalans i
de despolititzar el català per convertir-lo en una llengua espanyola més, fan
pujar la indignació a la cara. Riquer és el màxim exponent d’una vella estratè-
gia espanyolíssima que consisteix de deixar-nos fer només allò que, prèvia-
ment, no s’ha pogut destruir.

Tota la dinàmica del llibre és aquesta: se n’exalten detalls per huma-
nitzar-lo i se n’obvien o es toquen de passada, donant-los carta de nor-
malitat, els temes més grossos i repugnants. La guerra civil s’explica com
si les úniques barbaritats s’haguessin comès al bàndol republicà. La des-
cripció de la rereguarda catalana i les vivències de Riquer davant la revo-
lució anarquista es donen amb un detall commovedor. Cada víctima de
la revolució et fa mal. Arribes a ficar-te en la pell de Riquer, a compa-
dir-lo i a comprendre’l. Li perdones alguns cops baixos que clava en
aquestes intervencions estel·lars que les autores recullen en forma de
declaracions en cursiva.

Gairebé t’empasses que Riquer canvia de vida “per culpa de la guerra civil
i de la revolució”, com diu Bonada en una ressenya del llibre. Després, un cop
el protagonista s’ha passat de bàndol, t’adones de la jugada. És veritat que el
gran drama de les guerres –més que els morts, fins i tot–, és que envileixen la
gent i subverteixen, durant anys, el sistema de valors. Però el 1939 queda molt
lluny i Riquer no sembla haver-se recuperat. El “verí” que Joan Coromines ja
li retreia als anys cinquanta, continua incòlume en aquesta biografia.

Un cop s’ha passat de bàndol, tot són flors i violes. Dels afusellaments
en zona franquista, ni piu. De l’odi contra Catalunya que bullia en les
línies feixistes, ni piu. Tot és companyonia i heroisme, i fins resulta que
els soldats republicans anaven més ben equipats. De la seva conversió
política i cultural, ell que abans de la guerra considerava el bilingüisme
incompatible amb la supervivència del català, ell que no havia escrit ni
una línia sobre Cervantes, ni piu, tampoc. Quan arriba la postguerra a
Barcelona, igual. La pobresa i la tristesa general, ell no la va veure. L’exili
no existia. El seu amic Luys de Santamarina era un àngel, no es diu que
anava armat amb un pistolot per la redacció de Solidaridad Nacional.
José Pardo, cap de la Censura, que Néstor Luján descriu com un arribis-
ta, un altre àngel. No es comenta pas que havia estat carrabiner de
Negrín, ni la seva actuació al capdavant de la censura.

L’Ateneu, del qual Riquer era directiu, es va anar morint sol. “Els
intel·lectuals catalans del primer franquisme van haver d’abdicar tempo-
ralment de l’ús públic de la seva llengua perquè la seva victòria els obli-
gava”: el subratllat és meu. De l’Instituto de Estudios Mediterráneos,
creat per substituir l’Institut d’Estudis Catalans, i dels llibres que hi va
publicar Riquer, no se’n diu res. Sobre la seva participació en l’edició de
Verdaguer en ortografia prefabriana, i dels delirants escrits sobre el
Quixot, silenci total. Com em deia Jordi Amat, l’editor de les memòries
de Ridruejo, les autores situen Riquer pròxim a l’intel·lectual castellà,
quan representen casos antagònics: Ridruejo justament va renegar del
règim i als anys 50 es va acostar als intel·lectuals catalanistes. Riquer era
més papista que el papa, i si no que li preguntin al fill d’un franquista tant
de pro com Josep Segura Sant Feliu.

Tot això per no recordar els menyspreus de Riquer a la Renaixença en
algun manual de literatura catalana, on s’afirma que Verdaguer és l’únic
gran poeta català modern o que “Aribau es lo mejor que se ha escrito en
poesía catalana desde el siglo XV”.

Més, més: quan Riquer esdevé cap de propaganda del Movimiento a
Barcelona, es diu que van ser dos anys avorrits, de burocràcia. Als diaris,
però, consta que rebia ministres com ara el d’educació, vull dir, de reeduca-
ció. A banda de fumar pipes i beure conyac, deuria executar alguna política,
suposo? No, no, tot venia fet i cuinat de Madrid. També s’explica que
Riquer assumeix el càrrec perquè “Joan Ramon Masoliver se’n va anar a
Itàlia”. No es diu, però, que se n’hi va anar desenganyat, dient que ell havia
fet la guerra per uns altres ideals.

El famós braç amputat; una altra ocasió per comerciar amb els sentiments
del lector. La brama segons la qual Riquer presumia d’haver estat castigat per
Déu per haver escrit en català abans de la guerra, queda desmentida. Aquesta
frase s’atribueix a un reportatge que Félix Ros va publicar a Destino, el 1939,
dedicat al biografiat. És normal que un amic celebrés l’amputació del seu braç?
Què li va semblar a Riquer? No se sap. Tampoc es diu que el reportatge surt a
la tercera plana del primer número de Destino publicat a Barcelona, amb gran
foto inclosa. Riquer havia de ser important, per gaudir d’aquesta atenció; tan
important que La Vanguardia recull el discurs que va fer en la commemoració
del 18 de juliol de 1939. Quins mèrits havia fet? No se sap. Com va viure l’a-
fusellament de Companys? No se sap.

Resumint: ¿qui és Riquer, el senyor que defineix el Quixot com una
novel·la “dialogante” o el que la defineix com una novel·la “españolísima”,
el professor enrotllat que pinten les autores o l’espieta que adverteix al
Consejo que fins i tot els estudiants de les famílies més “dignas o distin-
guidas o ricas” són contraris al règim?

Gatell i Soler diuen que hi ha coses de les quals Riquer no vol parlar.
Molt bé. Però que no tenen iniciativa, elles? Aleshores que no en diguin
biografia, del llibre que han fet. El llibre ja comença amb una frase que
és un insult a la intel·ligència: “Això no interessarà a ningú”, els diu
Riquer. També acaba insultant: “No me agradezcan nada. Todo lo que he
hecho ha sido divertirme”. Exacte, a costa del dolor dels altres. Mai he
entès la devoció que hi ha per Riquer. Serà un gran erudit, escriu molt bé;
però, com a acadèmic, quina credibilitat té si sempre ha escrit al gust del
poder? Jo el trobo d’una frivolitat grollera i revoltant: aquesta manca de
generositat de no reconèixer cap error, ni de deixar un testimoni autèntic
ara que se’n va; aquest egoisme monstruós que li ha permès jugar amb
tot. La biografia m’ha recordat una frase que Néstor Luján deia d’ell el
1947: “Es muy hábil en tratar y embaucar a los ignorantes”. Ja em sap
greu viure en un país així. Només una cosa bona en tot això: comença les
memòries apel·lant al bilingüisme però les ha tret en català; vol dir que
estem guanyant, i que sense el país que ell tant va combatre encara ani-
ria a quatre grapes. Que demani perdó, punyeta.
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