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Ens fa de mare i de pare, i s’en-
greixa | de tèrbola tenebra”,
apunta Joan Brossa al poema
L’Església catòlica espanyola,

recollit a Poesia rasa I (1950-1955).
L’anticlericalisme del poeta assoleix
el punt més àlgid en la peça teatral El
dia del profeta (1961), en què denun-
cia la condició alienadora de la religió
catòlica i la complicitat de l’Església
oficial amb el franquisme. Els dardells
de Brossa s’adrecen a evidenciar la
conxorxa del poder polític amb el reli-
giós i l’econòmic per controlar, limi-
tar i sotmetre la voluntat del poble.
Escrita en plena nit franquista, l’obra
volia fer llum en la consciència de l’es-
pectador perquè, més enllà de l’abúlia
o el plany, passés a l’acció.

Els tres lampistes que enceten i
clouen de manera apoteòsica El dia
del profeta al·ludeixen, en metonímia
metafòrica, a la participació de la clas-
se obrera en la lluita per l’allibera-
ment col·lectiu. La seva recerca sim-
bòlica de la llum il·lumina les zones
fosques d’un itinerari que va des de

l’explicitació de la connivència activa
entre Franco i l’Església oficial durant
la dictadura fins a la denúncia de la
complicitat de la cúria amb el bàndol
feixista durant la guerra, passant per
la decisió invididual de creure o no en
Déu i la remissió als orígens antics de
les religions, marcats per l’enfronta-
ment i la lluita pel poder. La combina-
ció i la projecció d’aquests estrats de
sentit atorguen una dimensió polièdri-
ca a una mateixa problemàtica: la con-
dició castradora de la religió.

Com en altres peces de Brossa, El
dia del profeta presenta a l’espectador
els caires més insospitats i dissonants
d’un tema punyent; els personatges
són veus a través de les quals es crea
una realitat teatral que respon a una
lògica interna, a una convenció, com
volia Meyerhold, inequívocament es-
cènica. En aparença, les situacions no
tenen res a veure les unes amb les al-
tres, com si fossin històries diferents, i
els personatges enfilen frases deslliga-
des, desretoritzades, que sembla que
no fan sentit. Però, en el fons, per
mitjà d’ecos, fugides i represes, de
llaços sintàctics i juxtaposicions d’es-
cenes, es manté un fil conductor ben
nítid semànticament que, en aquest
cas, es concreta en el domini que exer-

ceix la religió sobre l’individu i la con-
nivència entre els poders fàctics per
coadjuvar en la submissió del cos so-
cial i de la voluntat individual.

Brossa escamoteja deliberadament
el sentit de les situacions que imagina,
en desvia la literalitat, les des o recon-
textualitza i les acosta a l’essencialitza-
ció. La denúncia de la religió com a
forma d’opressió col·lectiva i invidual
reclamava, en el cor de l’obscurantis-
me franquista, formes d’expressió ten-
dents a l’al·legoria, la metàfora o l’ab-
surd que esquivessin el rigor de la cen-
sura. Això no obstant, el poeta no
s’està de dur a escena un diàleg esper-
pèntic, d’una sàtira mordaç, entre el
dictador Franco i un dels caps de l’Es-
glésia espanyola en què es treu a rotlle
el paper crucial —i tant d’actualitat—
de l’ensenyament en la instrumentalit-
zació de les consciències. Com és d’ha-
bitud en la dramatúrgia brossiana, la
peça amalgama recursos de gèneres
diversos (sainet, comèdia de costums,
sàtira, drama bíblic), registres lingüís-
tics i intertextos múltiples, efectes
il·lusionistes (ombres xineses), mani-
festacions festivopopulars, etcètera,
per confegir una falla escènica que,
per art d’encantament, defensa una
presa de consciència alliberadora.

FRANCESC FOGUET i BOREU

Ahir va esdevenir-se, a la ciutat de Barcelona, la
presentació del llibre de Cristina Gatell i Glòria
Soler, Martí de Riquer. Viure la literatura, La
Magrana, 2008. Com que un servidor hi era, i de

petit van ensenyar-li l’art de l’estenografia, vet aquí uns
extractes del que vaig sentir que deia el presentador: “Es-
criure la Història és una tasca difícil per ella mateixa. Cal
recollir una enorme quantitat de dades, s’ha de saber
distingir el gra de la palla, s’ha de classificar sempre un
gavadal ingent d’informacions, i llavors, després de molts
estudis i moltes hores de treball, un historiador arriba a
copsar d’una manera fidedigna, només aproximada, què
va succeir —durant una sèrie d’anys o de segles— en una
ciutat, en un país, un continent”.

“Escriure història de la literatura —ocupació que ja
ens acosta més a la figura de Martí de Riquer— és una
tasca igualment complicada, però té alguna cosa de molt
agraït que no es presenta habitualment en l’estudi de la
història pròpiament dita. Si el narrador de la Història ha
de recórrer a la sociologia, la política, la religió, l’econo-
mia, els costums de cada dia, les lletres i les arts, i moltes
altres matèries, l’historiador de la literatura sovint ha de
fer el mateix, però sempre a partir del material literari, la
qual cosa, com sap tothom que estimi les belles lletres,
significa alhora un goig i una amfibologia: un agafa el
Quijote, per exemple, el llegeix pour le plaisir la primera
vegada, i després per segona, o tercera vegada, o per la
que fa vuitanta, i llavors ja ho fa amb ulls alhora de lector,
d’historiador i d’intèrpret; afegint, doncs, a la llarga sèrie
de determinacions semblants a les que intervenen en l’estu-
di de la Història, unes quantes que són exclusives de la
matèria literària, i fastuoses, començant pel plaer de llegir.

Per això Martí de Ri-
quer sempre ha res-
post, quan li han pre-
guntat com ha estat
capaç de fer una fei-
nada tan enorme,
tan extensa i tan me-
ritòria en l’àmbit de
les literatures romà-
niques i universals,

que, al capdavall, l’únic que ha fet és divertir-se”.
“Ara bé: fer la història d’un home, ja fos un home

qualsevol, és una tasca encara més difícil que les altres
dues que he esmentat fins ara. Lligar tots els fets, les
gestes, els costums, la feina, l’amor, les amistats, els viat-
ges, els trasbalsos, les investigacions, les iniciatives, les
publicacions o les ensenyances d’algú és una tasca que,
encara que això sembli paradoxal, és molt més complica-
da que referir la història de Roma, com va fer-ho
Mommsen, o la història de Florència, com ho va fer
Guicciardini, o la història d’Espanya, com van fer-ho
Américo Castro o Sánchez-Albornoz. Si aquest últim
que he citat va intitular el seu llibre: España, un enigma
histórico, imaginin com pot arribar a ser enrevessat fer la
història d’un sol home, sigui el que sigui: quan allò que
s’historia, s’ordena i s’analitza és la vida d’una persona,
les dificultats, i també els paranys, són gairebé insalva-
bles, perquè no hi ha res de més complex i més enigmàtic
en el món que tot allò que ha fet un sol home, pas a pas,
en circumstàncies molt diverses, en ocupacions molt dist-
intes, al llarg d’una vida que ha estat fins avui, en el cas de
Riquer, llarga generosament”.

“He dit això per advertir, si em permeten la paraula,
una cosa important: cap lector d’aquest llibre s’hauria de
limitar a llegir els capítols en què Martí de Riquer expli-
ca les raons que el van portar a posar-se voluntàriament
en un costat, i no en un altre, durant la contesa civil
espanyola. Potser hi haurà algunes ànimes malèvoles
—espero que no sigui així— que obriran el llibre per la
pàgina 127 i el tancaran a la pàgina 182, és a dir, que
llegiran amb avidesa els apartats que porten per títol
“Requetè del Terç de Nostra Senyora de Montserrat” i
“Locutor de trinxera”. Si així ho fan, cometran no sola-
ment un acte poc amable quan es llegeix qualsevol llibre
—Rilke ja deia que tot llibre que s’agafi s’ha de llegir fins
al final, cosa que Riquer va fer fins i tot amb el Crótalon i
amb el Quijote del pseudo-Avellaneda, que ja és mèrit!—,
sinó que, a més, cometran una enorme injustícia amb les
dues autores del llibre i amb el mateix biografiat: aquest
llibre s’ha de llegir de cap a cap i sense excusa: solament
llavors el lector serà capaç de fer-se objectivament els
judicis de valor que li sembli que cal fer. Tota la resta
significaria menyspreu envers una persona que ocupa un
dels llocs més alts que es pugui concebre en la història de
les lletres catalanes dels últims cent anys. Sí: convindrà
filar prim, i actuar en la lectura d’aquest llibre amb la
mateix cautela i generositat que Riquer ha actuat amb
tots els textos que han passat per les seves mans i han
estat objecte dels seus estudis i publicacions”.

Brossa anticlerical

“Riquer ocupa un lloc

altíssim en la història de

les lletres catalanes”

ELS VOSTRES CLÀSSICS

Martí
de Riquer

JORDI LLOVET
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Un feliç acord entre les funda-
cions Rafael Benet i Caixa
de Catalunya està permetent
l’edició íntegra de les cròni-

ques d’art que el crític i pintor Rafael
Benet (Terrassa, 1889 - Barcelona,
1979) va publicar a La Veu de Catalu-
nya entre 1912 i 1936. Un document
de primera magnitud sobre l’art ca-
talà, tant per als entesos com per al
públic en general. El segon volum que
acaba d’aparèixer correspon als anys
1932 i 1933 i corrobora l’interès inci-
tat pel primer, del període 1934 - 1936,
aparegut fa dos anys. La publicació
en sentit cronològic invers ha estat un
encert, ja que la visió benetiana es va
anar emmotllant als temps i va anar
evolucionant a pas de tortuga cap a
una visió més àmplia que la del nucli
dur del noucentisme d’on procedia.

Però criteris estètics al marge, els
textos de Benet són deliciosos de lle-
gir, clars i transparents, àgils i sincers.
Una de les gràcies és que parla de
moltes coses. Pel que fa a l’art, com
que volia pintar de cara a déu, tot el

que s’allunyés d’això l’inquietava. Be-
net apuntava: “els nostres veïns no es-
tan massa contents de l’obra bon tros
diabòlica de Picasso. La pintura uni-
versal no crec que pugui treure tam-
poc gaire profit de la lliçó genial
—massa genial— del malagueny”.
Era de la generació que s’havia fet al
costat d’Eugeni d’Ors vinguda al món
per “restaurar motlles”, per això va
parlar poc i malament de l’arquitectu-
ra del Grup d’Arquitectes i Tècnics
per al Progrés de l’Arquitectura Con-
temporània (GATPAC), dels esnobs
dels Amics de les Arts Noves
(ADLAN), del surrealisme de Miró i
Dalí. Diguin el que diguin les his-
tòries de l’art català, amb la Segona
República els avantguardistes seguien
sent minoria perquè qui tallava el ba-
callà encara eren els conservadors. A
les crítiques d’ordre de Benet tampoc
sortia massa ben parat el realisme en-
dimoniat de la Nova Objectivitat ale-
manya que a Catalunya no va satisfer
ni als crítics clàssics ni als moderns.

Benet també va mostrar recel per
Torres-García malgrat ser l’inventor
de la pintura noucentista. L’evolució
del seu antic i admirat mestre el va
desconcertar: “Cal anar en compte a
valorar excessivament aquesta mena
d’art que practica actualment Torres-

García: aquest art d’avantguarda, par-
cial —volgudament antitotalitari—
que fuig de fam i feina per salvar
l’emoció. Però cal anar també en
compte a no desvalorar-lo excessiva-
ment (...) Cal reconèixer que aquesta
pintura nova, tot i no satisfer la cons-
ciència dels homes d’avui, que clama
cada dia amb més vehemència per
una pintura totalitària, ja ha assolit
els seus èxits”. L’home de La Veu va
quedar-se en l’equilibri entre tradició i
modernitat de l’escultura de Manolo i
Fenosa, la pintura de Domingo, o l’ar-
quitectura de Folguera i els Puig Gai-
ralt. És el màxim on podia arribar.
Mentre, es desfeia en elogis amb els
aplecs de Joan Colom o els rams de
flors de Domènec Carles que feien les
delícies dels prohoms de la Lliga.
Però, en canvi, les encertades reflexi-
ons sobre l’obra abrupta de Pidelaser-
ra són comparables a les que faria
Gabriel Ferrater anys després. Els
amics artistes estrangers que Benet va
fer a Tossa van propiciar la reeixida
sèrie Coneguts d’estiu i li van obrir
una mica els ulls. Tots li parlaven amb
elogi de Josep Lluís Sert, i de Picasso,
Miró i Dalí, però dels sofisticats fo-
rans en va valorar sobretot la cali-
desa. Ell va seguir pel camí ral, sense
caure mai del cavall.

Representació d’El dia del profeta, de Joan Brossa, al Teatre Nacional de Catalunya. / DAVID RUANO

Mirar enrere per anar tirant
JOSEP CASAMARTINA i PARASSOLS
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