
N.º 650, AÑO XVI / 7-XI-2008
Coordinadora: Arantxa Bea

Josep Ballester

SABEM que va entrar a Barce-
lona com a vencedor amb el
Tercio de Requetés Nuestra

Senyora de Montserrat, un vint-i-
sis de gener de 1939. Era la seua
ciutat, però per motius de creença
havia fugit a l’altre bàndol. Era una
persona molt catòlica i en un mo-
ment determinat abans de ser cri-
dat a files va decidir que, si calia
lluitar, fer-ho al costat de les idees
amb les quals més combregava.

El nostre personatge no va par-
ticipar en l’aparell de propaganda
encarregat de la ciutat, perquè
l’endemà mateix fou enviat a al-
tres destinacions, tanmateix sí
que el coneixia. Precisament eren
companys i amics seus. Aquesta
tasca la va realitzar la Delegación
Nacional de Prensa y Propaganda
de la FET y de las JONS dirigit per
Dionisio Ridruejo i Xavier Sa-
las, havien preparat uns pamflets
en català per a repartir-los entre
els ciutadans, però això no fou
possible. Ho comenta Ridruejo a
les seues memòries: «Me parecía
entonces que Catalunya podía so-
portar muy bien la derogación del
estatuto de autonomía, pero no la
interdicción o el despojo de perte-
nencias fundamentales, tales como
la lengua o el estilo de vida.(...)
Pero pronto resultó patente que
aquellas buenas disposiciones no
representaban la política general
del gobierno (...) Se me comunicó
cuál era el criterio adoptado: nada

de usar el catalán —
los camiones que llega-
ron cargados de mani-
fiestos y folletos en este
idioma habían sido se-
cuestrados—, nada de
organizar actos políti-
cos o sindicales, nada
de sardanas o aplecs
populares». Com el
temps va demostrar,
miraments d’aquesta
mena ben pocs.

Després d’ocupar
Catalunya al nostre
personatge l’envien
primer a València i,
poc després, a Ala-
cant, on s’havia de fer
càrrec de les emisso-
res de ràdio. A l’entra-
da de Benissa es va
atacar la companyia
amb la qual viatjava.
La conseqüència fou
una ferida de bala al
braç i la posterior am-
putació per a evitar la
gangrena. D’aquesta
manera al juliol d’a-
quell any, Martí de Ri-
quer i Morera, comte
de Casa Dávalos arribava de nou
a Barcelona llicenciat com a oficial
de l’exèrcit i mutilat.

Tornem, però, la mirada cap
enrere, durant els primers mesos
del colp d’estat i l’esclat de la gue-
rra, Martí de Riquer va anar a
veure Agustí Duran Sanpere,
director de l’Arxiu Històric de la
Ciutat, per oferir-se a col·laborar
en la Secció d’Arxius del Servei
del Patrimoni. Recordem que la
situació revolucionària d’aquells
moments, a moltes ciutats, posa-
va en perill el patrimoni artístic i
documental, que es contemplava
com una qüestió vinculada a les
classes benestants. Els arxius
eren una peça anhelada enmig
d’aquella situació de saqueig.
«Las bibliotecas son almacenes del
pensamiento burgués, montones de
basura, legajos de mentiras. Esto,
nada más es lo que se quema».
Deien algunes veus. Ací, tot fent
aquesta tasca al Servei de Recu-

peració és on va tenir el seu pri-
mer sou: «Fins llavors havia co-
brat articles de diari i altres coses
esparses. Però no només es tracta-
va d’això; en realitat, va ser el pri-
mer sou d’un Riquer en quinze ge-
neracions. Els altres havien viscut
de les terres i de les rendes, fins al
meu avi que es va guanyar la vida
fent de pintor i el meu pare, que va
morir molt jove. Les tres-centes pes-
setes eren un bon sou».

El cuquet que li va rosegar per
dins per a transformar-se en un
del filòlegs més importants de la
Romanística actual, especialista
en el Tirant i en el Quixot, no sa-
bem si fou la col·lecció de clàssics
a l’abast dels xiquets, regal de
Reis, que devorava de menut? O
les lectures dirigides per l’àvia, o
aquelles més major a la Bibliote-
ca de Catalunya, o les amistats

amb Joan Teixi-
dor i amb Salva-
dor Espriu? El
que sí que és ben
nítida és la trajectò-
ria brodada per
aquest estudiós du-
rant gairebé cent
anys.

Després d’aca-
bat el conflicte
bèl·lic es llicencia
en Filosofia i Lle-
tres i es queda com
a professor a la Uni-
versitat de Barcelo-
na. Eren les prime-
res passes d’una
fructífera carrera,
encara que ja abans
de la guerra, amb
sols vint anys havia
publicat L’humanis-
me català (1388-
1494) o havia fet
edicions d’obres
d’Antoni Canals i
Jordi de Sant Jor-
di. Llig la tesi doc-
toral sobre les tra-
duccions castella-
nes d’Ausiàs

March al segle d’or espanyol i
l’any 1950 esdevé el primer cate-
dràtic d’Història de les Literatures
Romàniques. Com a docent i in-
vestigador ha format diverses ge-
neracions, així mateix, és ben co-
neguda aquella màxima segons la
qual si ell es divertia, de segur que
podria aconseguir divertir els
alumnes. L’aproximació directa
als textos era una altra de les ca-
racterístiques d’ensenyament,
que avui ens pot semblar inqües-
tionable, cosa que no ho ha estat
sempre. Sergi Beser comenta
que Riquer explicava literatura
comparada en un moment en què
a la resta d’universitats espanyo-
les pocs professors ho feien:
«Quan es va celebrar el centenari
deLa Regenta a la Universitat de
Barcelona, l’Antoni Vilanova,
que havia estat alumne seu, va par-
lar de Hegel i Clarín, i jo vaig des-
envolupar un tema que relaciona-
va l’autor amb Zola. Llavors, un

catedràtic d’Oviedo em va dir: “Pa-
rece mentira, los catalanes para
hablar de Clarín tenéis que referi-
ros a autores extranjeros. ¿De dón-
de lo habéis sacado?”. I vaig con-
testar: “En las clases de Riquer he-
mos aprendido a pasar de un país
a otro”». La relació amb els estu-
diants va ser sempre de defensa i
de situar-se al seu costat davant
les difícils circumstàncies en ple
franquisme. L’exemple el tenim
amb Manuel Vázquez Montal-
ban, quan a propòsit d’una no-
vel·la seua, professor i escriptor
van recordar aquelles classes de
Literatura Medieval, on a la pre-
gunta del periodista de com era
com alumne contesta: «Muy serio.
Se ponía siempre al final de la cla-
se y las seguía con mucha atención.
Alguna vez salía de clase, sospe-
chosamente, y volvía al cabo de un
rato». I l’escriptor comenta: «Me-
nos un día en que usted salió un
poco después que yo y vio lo que es-
taba haciendo». Riquer sabia molt
bé el que feia l’estudiant. Però ca-
lla. I Vázquez Montalbán diu: «Es-
taba repartiendo propaganda polí-
tica». Un altre professor de la uni-
versitat, Fabià Estapé, en el seu
llibre Un homenatge personal a
deu  figures històriques, confirma-
rà aquell punt de vista: «Per cert,
que de Vázquez Montálban, Riquer
sempre deia que era el cas que mi-
llor corroborava la seva teoria so-
bre la superior capacitat neuronal
dels estudiants agitadors». Sobren
les paraules.

La presència de Martí de Ri-
quer en les humanitats de la Ro-
manística és fonamental, ha com-
paginat la recerca amb la divul-
gació, el nombre de les seues pu-
blicacions és immens, centrades
en el camp de la medievalística,
especialment catalana, castellana,
francesa i provençal. Entre alguns
del guardons que se li han con-
cedit per la seua llarga i brillant
trajectòria podríem destacar en-
tre altres, el premi Michel de
Montaigne, el Premi Nacional de
Literatura Catalana, el Premi In-
ternacional Menéndez Pelayo,
Premi Nacional d’Assaig del Mi-
nisterio de Cultura, el Premi Prín-
cep d’Astúries de Ciències Socials
o la Creu de Sant Jordi.

Una vida dedicada a l’estudi
del fet literari. Sempre els seus ac-
tes han estat suggerits per l’ele-
gància i la independència de cri-
teri. Un intel·lectual amb una ex-
traordinària capacitat de treball,
una voluntat de ferro i una saga-
citat encomiable. Segons comen-
ta, ara encara manté la disciplina
de dutxar-se dues vegades al dia
amb aigua freda, i llegeix, amb
passió, novel·les de lladres i se-
renos, que li recorden sovint els
seus estimats autors del l’edat
mitjana. Tot un mestre en l’art de
llegir i d’interpretar la creació. Re-
comane de totes totes la  biogra-
fia recent que ha eixit a la llum,
Martí de Riquer. Viure la litera-
tura realitzada per Cristina Ga-
tell i Glòria Soler.
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El filòleg Martí de Riquer.
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