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JULIÀ GUILLAMON

Fa anys queSpinoza i els gentils iEl
triomf de la fonètica, les dues comè-
dies que Martí de Riquer (Barce-
lona, 1924-2013) va escriure just
abans de la Guerra Civil, formen
part dels meus referents més esti-
mats. Me les va descobrir (i em va
deixar llegir Spinoza i els gentils)
Josep Palau i Fabre, que n’era un
admirador incondicional. Més
tard vaig descobrir el relat d’Ignasi
Agustí de la representació d’El
triomf de la fonètica a la sala Stu-
dium, que apareix a les seves me-
mòries Ganas de hablar: Riquer
surt en escena fent el paper de la
cabra que impedeix cantar a la filla
del comerciant de pells de foca
l’ària Che farò senza Euridice de
Gluck. Agustí deia que de lamatei-
xa manera que hi ha obres melo-
dramàtiques, l’obra de Riquer era
melocòmica, i reconstruïa el con-
text en el qual es van manifestar
(Agustí també va escriure una
comèdia que es va representar a la
Sala Studium, La Coronel·la, que
tracta d’un coronel estafat per uns
facinerosos que esdisfressend’An-
níbal, Carlemany i Napoleó): els
nois savis dels Jesuïtes de Casp en
fer-se grans van començar a escriu-
re paròdies inspirades en el cine-
ma i el teatre de Bernard Shaw. Si
posem l’obra deRiquer al costat de
Trabal, Joan Oliver, Calders i els
contes que Espriu publicava en
aquella època, ens surt un retrat en-
grescador del país que teníem: uns
joves descarats, desperts a tot el
quepassava, granshumoristes i, ca-
dascun des del seu punt de vista,
crítics ambelsmelindros de la clas-
se mitjana i la societat burgesa.
He llegit les dues comèdies una

darrere l’altra, d’una revolada, i
m’he divertit com un camell. Ri-
quer pren dels diaris els argu-
ments que li permeten construir la
mica de trama dramàtica. A Spi-
noza i els gentils explica que amb
l’arribada de la República els es-
cuts heràldics se sotmeten al joc
de les patents. L’escut delsDalmau
es fa servir per anunciar un anti-
calvicida. Riquer formava part de
la noblesa catalana i amb el temps
va ser un granestudiós de l’heràldi-
ca. En l’anunci que es publica a la
premsa, Guifré el Pelós recomana

l’anticalvicida al rei de França
Carles elCalb.El triomfde la fonèti-
ca és unaparòdia dels costumsmo-
derns: la sublimació de l’amor, el
gust per l’exotisme, l’esport (a par-
tir de la figura del corredor de
cross-country que enamora la cam-
brera), i com tot això s’entrelliga
(anava a dir s’entortolliga com en
les pel·lícules dels germans Marx)
en el món de petits interessos co-
mercials d’una burgesia sense
grans horitzons culturals, però ca-

paç d’anar a buscar uns esquimals
de casa bona per casar els fills i ti-
rar endavant la firma “La foca nos-
trada”.
Riquer subverteix el melodra-

ma: tot són pares i fills perduts que
es retroben. Passa que aquests
retrobaments es reprodueixenver-
tiginosament, afecten tots els per-
sonatges i trastoquen tots els senti-
ments. També són còmiques les
raonsper les quals es perdenels na-
dons, enun tramvia o enuna timba
de cartes, fan pensar en L’home

que es va perdre de Francesc Tra-
bal.Hihamoltes al·lusions a l’actu-
alitat del moment. Per exemple, el
setembre de 1934 es va estrenar a
Barcelona la pel·lícula Eskimo de
W.S. van Dyke, que mostrava els
costums matrimonials dels esqui-
mals.Riquer vaprendre comarefe-
rència aquesta pel·lícula per pre-
sentar els personatges de Lasca i
Nanuk, que s’han de casar amb
Quim i Joana (Nanuk és el nomdel
vaixell que Van Dick va fer servir
per filmar la pel·lícula, tret d’un
famós documental de Flaherty).
L’emmirallament entre Eskimo i
El triomf de la fonètica recorda la
paròdia d’Espriu de la pel·lícula
Las chicas de uniforme aMiratge a
Citerea. Per reforçar el paral·le-
lisme, les dues obres van ser il·lus-
trades per Emili Grau Sala.
Martí de Riquer tenia un im-

mens talent d’escriptor que amb
els anys va anar revelant-se enmo-
nografies sobre l’armamentmedie-
val, estudis d’heràldica, un gran
volum de memòries familiars i in-
nombrables articles, pròlegs i lli-
bres. Aquí es manifesta en estat
torrencial i exuberant, amb uns
personatges femenins magnífics i
una barreja intencionada de regis-
tres lingüístics i de referents cultu-
rals que és la clau d’un humor im-
batible. Embolica que fa fort. |

TeatreDues comèdies
deRiquer anticipen
el teatre de l’absurd

Plomes
de
cavall

legiada casta dels Pierre Michon
(Rimbaud el fill), Pascal Quignard
(Tots els matins del món) o Jean
Echenoz (Córrer, Ravel), un no tin-
gui notícia de qui va ser i quiname-
na d’agitada vida conradiana va
portar Alexander Yersin a Europa
i Àsia, on les seves despulles en-
cara son honorades en terra viet-
namita. El cas és que Deville el va
extreure de l’oblit i va construir
sobre la seva història una bonica,
estimulant i multidisciplinària
obra mestra.
Això és Peste & Cólera. La in-

tel·ligència de Deville el duu a as-
senyalar un subtil paral·lelisme
entre Yersin i el també aventurer
Arthur Rimbaud, que després d’e-
laborar en la seva adolescència
unade les poesiesmésbelles i revo-
lucionàries de la llengua francesa
es va decantar pel tràfic d’armes. I
també se les enginya per tal que al
llarg de la narració que s’estén des
del primer centenari de la Revolu-
ció Francesa fins a l’eclosió del na-
zisme i la segona guerra mundial,
ens fem una idea prou precisa de
l’enciclopèdic i il·lustrat personat-
ge sense, però, arribar a veure’l
mai de prop ni per tant tenir el
més mínim accés a la seva verita-
ble intimitat. Deville parla de les
cartes que amb relativa freqüència
Yersin intercanviava amb lamare i
després amb la germana que mai
no es van moure del llogarret na-
tal. Ara bé, Deville defuig hàbil-
ment l’assumpte de les dones en la
vida eremítica del científic que ad-
mirava Livingstone –personatge
de culte– i inventor a l’estil de Da
Vinci. No es fa esment d’esposa ni
amants; desconeixem les inclinaci-
ons sexuals del patriarca de Nha
Trang, devot de l’humà, llevat d’es-
cadusseres imolt succintes insinu-
acions. Yersin no ambiciona ho-
nors–mai no va rebre elNobel que
altres pasteurians van obtenir amb
no tants mèrits– ni pretén que la
seva vida pugui ser exemplarit-
zant. El que transcendeix del re-
trat perfilat per Deville amb línies
precises i sàvies és que el seu
Alexandre Yersin va ser un tipus
sobiranament lliure des que es va
allunyar dels laboratoris de París
per embarcar-se com a metge en
una naviliera que cobria rutes de
l’Extrem Orient, fins a la negativa
dels darrers anys a tornar a Euro-
pamentrededicava lesnits solitàri-
es, davant el mar de la Xina, als es-
tudis del llatí i el grec.
Tot el que no s’explica de Yersin

i a través de la seva admirable es-
cripturaDeville ens convida a ima-
ginar, aquest punt de foscor i llu-
nyania permanent en algú que viu
per als altres, un místic de la cièn-
cia que estima el pragmatisme de
l’acció, esmunyedís davant qualse-
vol intent de sotmetre’l a unadisci-
plina funcionarial: això és el que
me’l fa fascinant. D’altra banda,
m’agrada la singular escola narrati-
va queDeville representa i on tam-
bé figura PatrickModiano. És difí-
cil oblidar el que escriuen. |

L’humor de Riquer és
imbatible; el seu talent
literari es manifesta
en un estat torrencial
i exuberant

Imatge d’arxiu del
filòleg, medievalis-
ta, escriptor i aca-
dèmic de la llen-
gua, Martí de
Riquer
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