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M
artí de Riquer
viu ja la tercera
vida, la que
deia Manrique,
la de la fama”,

va dir, convençut, Alberto Blecua
en l’homenatge que ahir va tribu-
tar l’Acadèmia de Bones Lletres
al gran medievalista, que el pas-
sat 3 de maig hauria fet cent
anys. Blecua, deixeble de Riquer,
es referia als versos de Jorge
Manrique i a la idea renaixentis-
ta que qui ha viscut virtuós i just
continua vivint en el record.
L’homenatge a Martí de Ri-

quer d’ahir no és unmés a la llar-
ga cadena de tributs que la figura
del filòleg està rebent al llarg de
l’any i que n’inclou un celebrat a
Argamasilla de Alba, el poblet
que Avellaneda va atribuir com
aquell “lugar de laMancha” en el
qual Cervantes va fer viure Don
Quixot i que li hauria encantat al
sempre bromista Riquer. Ell va
reconstruir i dirigir durant trenta
anys l’Acadèmia i allà va portar el
seu seminari de romàniques fins

que “un incendi provocat per un
boig va destruir la biblioteca”, va
dir Blecua, que es va posar seriós
en lamentar la notícia que laUni-
versitat de Barcelona suprimirà
el grau de Filologia Romànica i
va tornar a la ironia quan va fer
públic el sou que rep com a cate-
dràtic emèrit: 87 euros. Entre al-
tres anècdotes, Blecua recordava
els seus inicis quan es reunien a
l’editorial Planeta antiga, en un
semisoterrani del carrer Calvet, i
Lara deia: “Aquí tinc tots els ro-
jos de Barcelona”.
L’historiador José Enrique

Ruiz-Domènec va subratllar que,
a diferència d’altres, “sempre
deia el que sabia”, és a dir, tota
una garantia de veracitat... Lola
Badia, una altra deixebla de Ri-
quer, va remarcar el paper del fi-
lòleg en la creació de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. Pere
Gimferrer va voler participar en
l’homenatge per la influència
que havia tingut Riquer en la se-
va obra literària. Va explicar
com, quan estava escrivint el seu
llarg poema El diamant dins l’ai-
gua li va consultar si la rima que
aplicava al seu text tenia algun

precedent en l’obra dels trobado-
res que tan bé coneixia Riquer.
“Em va donar un consell que mai
no he oblidat. Em va demanar
audàcia i quemai no deixés amig
camí alguna cosa insòlita que
hagués començat”. Gimferrer va
dir que abans que sobre ell, Ri-
quer va exercir una gran influèn-
cia sobre Joan Perucho, perquè
el medievalista estava allunyat
de l’arqueologia del poema i sa-
bia donar-li vida. Giuseppe Grilli
va assenyalar Riquer com un
“mestre, un gran mestre de l’aca-
demicisme”.c

Sainets alTNC

D’esquerra a dreta, els participants en l’homenatge: Alberto Blecua, Lola Badia, Pere Comas,
Pere Gimferrer, Giuseppe Grilli i José Enrique Ruiz-Domènec, a l’Acadèmia de Bones Lletres

]Des d’avui i fins diumenge
la sala Tallers del TNC acull
la lectura dramatitzada d’El
triomf de la fonètica, obra
de teatre escrita per Martí
de Riquer abans de la Guer-
ra Civil que reprèn la tradi-
ció sainetística catalana pe-
rò amb codis que, segons
Palau i Fabre, anticipen la
poètica de Ionesco.

Dirigida per Israel Solà i
amb Manel Barceló, Teresa
Vallicrosa i Jordi Basté en
escena, l’obra –editada per
Quaderns Crema amb Spino-
za i els gentils– narra com
la preparació d’un matrimo-
ni de conveniència es con-
verteix en un deliri còmic
amb esquimals, cabres i
filòlegs.
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L’Acadèmia de Bones Lletres celebra
el centenari del medievalista
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deRiquer


