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Áobrenyo i el benestant
Rearquitecte Francesc
del moviment teatral catalá,
solament
iniciació
nart
no
perqué
llurs obres estiguin escrites totalment o parcialment en catalá,
acumulades
perO,
en llargs
en un llenguatge sollat,
per les impureses
hi ha en
segles
d'emmudiment i d'inactivitat creadora, sinO perqué
catalá
del
carácter
i la cOpia
aquelles peces l'encís de la fesomia
«E1

menestral

Josep

assenyalen

exacta

t'

t

deis

setts

costums»,

(l),

Josep Robrenyo va néixer a Barcelona l'any 1783 (2). Fill de pare emigrat i mare barcelonina: va créixer en un ambient social de canvi i trasbals.
i sense llibertats nacionals a causa del Decret de
En un país castellanitzat
Nova Planta, en un estat govemat per una monarquía absolutista i amb estructures caduques, en una societat que es veurá commoguda per guerres (la
Gran, primer, la del francés, després).
Quan els exércits rrápoleÓnics entraren a Catalunya, Robrenyo ja era un
deis homes més populars. I justament ho era pei fet de, provenir del poblé,
és a dir, ho
era
d'escriure en catalá i de mantenir actituds revolucionáries,
escriptor de verAutodidacta,
innovadores.
actor,
ben
ben
per raons
noves,
d'auques i de romanCos, de poesies per a ventalls, de décimes i
sos politics,
fou el primer en portar la llengua catalana a
pamflets de circumstáncies,
l'escenari teatral després deis llargs anys de la Decadéncia, quan el catalá
fou bandejat con? a llengua de prestigi social i cultural, parlada i usada només per les capes populars.
de la
Anant cap a Cuba, amb la goleta «Afortunada»,
en un deis viatges
Robrenyo
abans,
les
iniciat
dos
havia
gira teatral per
Amériques que
anys
després del que se sol cova desaparéixer en un naufragi. Moria cinc anys
de
néixer com l'inici de la RenaixenCa, la publicaciÓ de l'oda «La Pátria»
Bonaventura Caries Aribau el 1833. Fou, dones, un deis principals precursors
d'aquesta RenaixenCa. Cinquanta anys abans de l'aparició als escenaris
de Frederic
Soler (Serafí Pita"rra), ell .va posar, amb d'altres, la primera pedra del teatre catalá modem.

u
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Com a bon precursor, el teatre de Robrenyo no té una gran akada ni literária ni dramática, está escrit en una llengua castellanitzada
i insegura,
perO aixó, justament, correspon, per una banda, a la decadéncia portada per
l'estat cultural de 1'Antic Régim i, per l'altra, és un cIar reflexe deis dubtes i
les inseguretats
de tota época de canvi.
de
La prOpia biografía de Josep Robrenyo és un exemple clarificador
tot aixó. Fill de menestral, va aprendre l'ofici de gravador i, segons sembla,
de fuster. Molt aviat, perO, se sentí atret pei món teatral i
de setembre
<<Española»
de 1811 debutá com actor professional a la Societat Dramática
al teatre de la Santa Creu de Barcelona. Hi romangué fins el 1820, encara
que no duna manera continuada a causa deis avatars politics. Així, trobem
<<el
actor caía en gracia al públique els anys 1812 i 1813 era a Reus, on
co» (3). Val a dir que Robrenyo ja havia estrenat algunes peces, tot i que la
dataciÓ de les seves obres és forCa dificultosa.
Després de la seva estada a
R cuss
va fer cap a Tarragona on va participar
en la defensa de la ciutat del
sage napoleÓnic. Els seus dots d'actor l'ajudaren a fugir de l'escomesa francesa.
fent-se passar per moil; després, vestit de capellá, va aconseguir d'arribar ñns a Ciutat de Mallorca
i, posteriorment,
Del 1815 a]
a Barcelona.
1818 toma a aconseguir l'estabilitat
professional
al Teatre de la
com actor
Santa Creu, per bé que després hagi de tomar a fugir, aquest cop de Catalunya, ferir gires per Espanya, on tampoc pot escapar de les persecucions
constants.
Aquestes
persecucions
liberalde les seves posicions
provenen
els
revolucionáries,
defensava
de
i
i
obres
teatrals.
que
veu
en
seus poemes
Precisament és durant el Trienni Constitucional
quan esdevé un deis homes
més populars de Catalunya, grácies a les obres que s'escriuen dins els corrents europeus de teatre revolucionad
La seva fama i importáncia
fou tan gran que sobrepassá els estrictes limits de la histOria literária per arribar als de la histOria en general. Així, Josep Fontana (') cita Robrenyo com a «e1 poeta de la RevoluciÓn de 1820»,
tot afegint que en els seus versos s'hi troba la crítica de la política económirégim i la lluita per les llibenats democrátiques
ca de l'antic
i contra lbpressió.
De 1882, que sabem que va ser empresonat per participar en un avalot
contra els facciosos, fins el 1833, no hi ha noticies documentades sobre Robrenyo. Se sap que IÓu perseguit després de la Restauració absolutista i que,
més duna vegada. fou empresonat. D'aquesta época és l'anécdota que explica que, quan dela als setts <<avui
estreno», significava que aquella nit, per les
persecucions, no aniria a dormir a casa (s). Malgrat aixó, i potser per aixó
mateix, continua\ a essent popular. Així sabem que e] teatre de Santa Creu
va organitzar 1!11 benefici a favor seu durant un d'aquests empresonaments.
Deis pocs documents fidedignes que ens parlen del Robrenyo d'aquesta
época, ienim les memOries dun altre escriptor de teatre, Conrad Rowe,

I'll

"

?
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de fiar com a bon bió-

disgustos,
apasionamiento acarreó
a Robreño serios
pues más de
del
vez salió
Durante el
teatro para ser conducido a la cárcel.
periodo ultrareaccionario del 1824 al 1827, bajo el reinado de Fernando VII, las autoridades extremaron su rigor contra el popular autor-actor-poeta y tribuno, encerrándole incluso en la Ciudadela. En
cuando
aquellos días que más imperaba la reacción, era precisamente
ansias
de efectuar propaganda
Robreño sentía mayoreS
liberal y sus
desmanes
(6)
anti-absolutistas fueron causa de su desgracia.»
«E1
una

E

M

Arran de la primera carlinada va tomar al primer pIa de l'actualitat
teatral. El 185 l fou testimoni de la crema de convents i de l'arrossegament
del
cos del general Basa. Amb tot, sembla a ser que fou més que un mer i
simple testimoni, ja que el procés endegat per aquests fets l'obligá a embarcar-se cap a América amb la companyia de Rosa Pelufo. El 16 de febrer de
1836
Josep Robrenyo va posar els peus per darrera vegada damunt un teatre
barceloní, ooncretament al Teatre de la Santa Creu, tan lligat a la seva vida.
Com déiem abans, Josep Robrenyo va desaparéixer en un naufragi prop
de les coses de Cuba, després d'haver actuat per Venecjiela, Jamaica, Santo
Domingo i d'altres pai'sos del Carib. La noticia es va conéixer a Barcelona el
24 de novembre de 1838.
Robrenyo escriví poemes, proclames, auques, sainets, comédies barroqués i teatre politic. Del conjunt de la seva obra, el teatre politic conforma
la ideología i els
en el qual, a més, es demostren
un bloc molt important
posicionaments
constitucional
i, fins i
del Robrenyo liberal, revolucionari,
tot, republicá, enemic de 1'Antic Régim i partidari deis nous temps de canvi
i progrés. Els sainets politics, que així els podríem anomenar, foren la gran
innovació de Robrenyo i la seva més important aportaciÓ a la histOria literária catalana. Per primer cop a Catalunya s'utilitza el teatre com a arma de
lluita.
Com diu Josep Anís, «...posá la primera pedra al teatre catalá, sense ni
tan sols adonar-se'n,
convencjjt que només feia política.» (7)
Sens
dubte, el Robrenyo politic fou anterior al Robrenyo autor teatral;
els seus
sainets tenien f&Ca a veure amb els pamflets i eren molt propagandistics, perO contenien informació i eren una ciña válida per a la conscienciaciÓ de la burgesia i de les classes populars, alhora que eren obres divertídes,
interessants i no pas mal construídes.
La comediografia
de Robrenyo és dificultosa de trobar, de no segura datació i, a vegades, amb problemes de filiciació.
Josep Maria Poblet (8) en
dOna
de
la qual només tres obres serien escrites plenament
una cinquantena,
és conformat
en catalá (la
resta sOn obres bilingües i un nombre molt redui't
per peces únicament castellanes). La majoria d'aquestes Ultimes foren escri-
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popularitat
de Rotes per encárrec, tret d'alguna excepció, a causa que la
brenyo havia sobrepassat els nostres limits lingüístics. A més, cal recordar
i Andalusia
en una mena d'exili
que ell també havia actuat per Castella
polítiques.
obligat per les circumstáncies
D'aquest conjunt d'obres, una gran majoria tracta, d'una manera o alsi només tenim en
politics o, com a minim, fets histOries. Ara bé,
temes
tira,
de Rocomediografia
compte obres plenament i essencialment polítiques, la
tenim
més,
és més redu'ida
en
brenyo
que la xifra que donava Poblet. Si, a
és
hoc»,
escrites
«ad
compte només aquelles obres de propaganda ideológica
estrictament
més
a dir, en un moment
concret de lluita política, les peces
les podríem
establir en onze.
compromeses
estrená les següents obres: La fugida
Constitucional
Durant el Trienni
(bilingüe),
del pare L/ibori
desgrácies
de la Regéncia de la Seu d'Urge/l i
de
Cata/unya
(it.),
Numáncia
del
Monlseny
Mossén A nton a les munlanyes
i El trapense (bilingiie). I, durant la prio //iure poblé de Porrera (catalana),
descubierta o en Balista .i la Carmela
Calúmnia
mera guerra carlina, La
(it.), La unió o la tía Secal/ona a les
patria
(bilingiie),
El espalriado en su
fesles de Barcelona (it.), L 'hermano Bunyol (it.), El pare Carnot a Guimerá
de Isabel
(it), Los voluntarios
en el pueblo de Ulceda (castellana) i La
faccioso
(it.).
vuelta del
de
Cal constatar, a la vista d'aixó, que Robrenyo amplia la politització
els temes politics mitjancant
necessitat d'introduir
obres, sense
les seves
de
evidentment,
a partir,
d'altres que ii puguin servir d'excusa argumental,
1883. En segon lloc, les obres escrites en castellá se'ns presenten diferenciade Cades de la resta. Fetes per encárrec, en les dues l'acció transcorre fora
és
Així,
presentada com a exemple a seguir.
un
talunya i la nostra naciÓ
deis personatges de La vuelta del faccioso diu:

II

l

la vista, observad
Catalunya industriosa
que en dulce calma reposa
llena de felicidad:
opinad
pueblos de España,
cual el Principado opina;
unánime al bien se inclina
sin
temer cizaña atroz
porque dice a una voz
viva Isabel y Cristina.» (9)

<<Volved
la

La Catalunya industriosa és exemple d'afecció per a la causa liberal i es
<<plena
de felicitat».
troba, conseqiientment,
sOn
obres fetes per encárrec el ciCt que
afirmar
que
A més, ens ajuda a
del fiare trabucaire, gras i goen cap de les dues apareix el tiple personatge
i
interpretava
amb
el
mateix
Robrenyo
que responia a
lafre, que
gran éxit
fisiques. Quan ell no havia de representar
les seves própies característiques
les seves obres no es preocupava de fer-se el sett propi paper.

l

.A

l

l,

K
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Precisament, un deis factors més importants de la popularitat del nostre
autor fou la seva figura a l'escenari, que aconseguia un efecte cÓmic i que el
portava a ser considerat com un deis millors actors de l'época, abans encara
de ser valorat com a escriptor. I l'actor sempre estava per sobre l'escriptor a
l'hora de dibuixar els seus personatges.
inqüestionable que el Robrenyo autor, en posar-se a escriure.
pensava
en el Robrenyo actor. Sabia
com explotar la seva figura baicepada
de despertar la hilaritat de l'auditori, i creava
tins
i
tal
per
xa
personatges
d'altres de mena
a la mida, contrastats, en l'obra, amb
de contrast». (to)
exprimatxada que ii servien
<<Sembla

0

Valgui recordar a tall d'anécdota la seva recreació de Sancho Panza en
Don Quijote y Sancho Panza en el castillo del Duque, que encara era recordada forCa anys després de la seva desaparició.
Conéixer tan bé l'escenari i tot el món que l'envolta va fü que les seves
obres fossin duna escenificació amena, fácils de representar i sense cap element gratui't.
«E1

secret

tre el qual
ta.» (Ill

-Robrenyo coneix el teatre
mou sense encotillaments i

és que
es

i

el

amb

sett
una

ambient, per enllibertat absolu-

D'entre el teatre pol'ític de Josep Robrenyo, una de les primeres característiques que podan esmentar és el fet que fou, abans que tot, un home que
visqué la crisi de l'antic régim i hi prengué part. Era un liberal de cap a
peus:
la vida de Josep
Robrenyo és la seva dedicamarca tota
del
constitucionalisme. Fou un d'aquells homes
ció total a la causa
país durant el primer Trienni Constitucioal
nostre
que aparegueren
molnal i que, plens d'optismisme i d'exaltació, intentaren, operant
i amb entusiasme
mica il·lusori,
una
tes vegades
per compte propi,
de Constide resoldre els problemes del país,
mitjanCant les panacees
tuciÓ,
llibertat i progrés.
Un d'aquells homes insubomablement fidels
al lema de llibertat, igualtat i fratemitat.» (12)
«E1

fet

que

Així, les seves obres tindran sempre com a temática principal la defensa
aferrissada de la causa liberal i, per tant, l'atac de l'absolutisme i als reaccionaris, que ell anomena «facciosos», en definitiva, a tots els valors del régim que eslava a punt d'extingi,r-se. A banda d'aquest tema general, que es
repeteix en tota la seva producciÓ política, aquesta té altres característiques:
a) Es
i comprés molt rápidament pei pUblic menys
un teatre molt primitiu
culturitzat.
poblé,
parlava a aquest en el seu llenguatge i ii
Com a fill del
entendre
perfectament.
podía
presentava citacions que
b) Robrenyo és un psicóleg agut que soluciona el retrat deis homes pei cami
de la sátira. Així,
Jiígida de la regéncia de la
per exemple, en l'obra La
Seu d'Urgell, quan el gemid Berruga i el pare Llibori, que havien anat a

.
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d'Urgell perqué es pensaven que aquests eren
la regéncia pro-absolutista
sOn robats, el germá Berruga exclama:
els <<bons»,
«Com
enmig

que ja ens trobem
bons christians
que no robaven.
no en feia cas.»

dela
de

pensava
Per aixÓ

ii

I el pare Llibori

respon:

«Home, per tot el mÓn roben!
A Roma hi ha el Pare Sant,
i si es descuida
una mica
les bragues
ii robaran!»
lluiten
c) El món deis seus personatges está dividit en dues meitats: els que
els facciosos, i els que ho fan amb
materials,
els
interessos
defensar
per
altruisme per tal d'aconseguir unes estructures socials més justes, els libede bons i dolents. A
rals. Es a dir, el no massa innovador maniqueisme
vegades els dolents ho sOn no per defensar eh interessos propis sinO per
adquirir diners o propietats. Així, a Mossén Anton a les munlanyes del
Montseny, Buhigas, un deis bandits que conformen la partida reaccionária explica d'aquesta manera les seves motivacions:
i
com enguany
en tot el teme
plogut
no
jo no tenia treball
i per guanyar la pesseta
vaig les armes agafar.»

<<SÓ pagés,

"

ha

D'altres vegades, els bons no sOn tan altruistes tampoc, sinO que també
material, perO pensant ja en tothom, en la societat.
voten un millorament
side
la Patacada fa una descripció de la desastrosa
L'Eulália
de El sarau
tuació económica de les classes més baixes a l'época en els segiients termes:
el bordell
car que
plaCa!
a
la
no es pot anar
El xanguet, a quatre sous,
el seitó a tres rats, les gambes
menos
a tretze sous
tres,
a peseta les pelaies,
fins alió, l'escanyavelles,
a deu quartos en demanen!
Jesús!
Jesús!
Bacallá
i més bacallá, patates
i fesolets
mcnjarcm
des de dilluns a dissabte!»

<<TOt

va

més

i

el que horn pugui pensar, Robrenyo no és cruel amb els seus
o rancúnia, produeixen
personatges: els dolents, més que animaversió
riallades.

d) Malgrat
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El seu propósit és propagandistic,
vol que el seu teatre serveixi d'estimul,
consciencii', aixC'
deforma intencionadament
la realitat, amb enginy, si
així convé a les seves intencions. Aixó, que l'hagués pogut allunyar deis
intel·lectuals
més racionalistes i versemblants, en ser fet
com a estri de
conscienciaciÓ no va impedir que lligués amb els cercles il·lustrats.
<<Els

cercles
intellectuals valoraren la seva obra i,
liberals, C..}, horn s'adoná de les possibilitats que el
a mitjá de propagació ideológica.» (13)
D

P

l

11

sobretot
teatre

els

entre
oferia

com

Els personatges que més popularitzá
giren al voltant deis fets militars i,
especialment, entre els revoltats facciosos. En primer lloc, el ja comentat
«frare trabucaire». De les obres escrites en la primera guerra carlina, totes
inclouen aquest personatge menys les dues castellanes, per les raons
ja esmentades. Vegem, a tall d'exemple, el que en diu Rosset, cap de la
carlinada, del pare Carnot en l'obra El pare Carnot a Guimerá:
«Pensa

que

que

sentar-se

en

és en

el
.al

convent
refactor

ja ii diuen la potanCa?
Jo el tine a la divisió
perqué m'inflami la gent
sigui
a dret o sigui atort;
digui'ls que prendre les armes
ho
mana Déu poderOs,
en fi, inventi mentides
que aixó bé ho saben
prou.
El pare Roe era un gust
perqué segons l'ocasió
fins inventava miracles:
sí,
foe
senyor en l'últim
vingué amb l'hábit foradat
com
un garbell; digué a tots
forats de bales
que alió eren
i cap
ii arribava al cos.»
El frare pot ser més violent o no tan radical, cap de bandits o simplement un subordinat, perO empre será un cínic que mira per al seu profit (el
deis doients), un golafre, un rOnce i un lasciu.
«E]1
de

compla'ia malignament a descriure-hi, subratllada de grotesc
<<guerrillero»
la figura del clergue
o conspirador:» (14)
sarcasme,
es

i

A la banda deis absolutistes hi trobem un altre tipus que aviat es féu
popular: el del germá lice que acompanya el fiare, ii fa de criat i rep les garrotades. Es un home badoc i molt més innocent que el seu senyor. En la ja
citada Fugida de la Regéncia..., aquest tipus ve representat pei germá Beles alforrruga, al qual, recordem-ho,
en el paradís deis absolutistes ii roben

u
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Encara que el pare Llibori no sigui deis exemples més clars de frare virulent, és interessant de veure el contrast entre ambdós personatges:

ges.

«LLIBORI
BERRUGA
FACCIOS l
LLIBORI
BERRUGA
LLIBORI

BERRUGA

,

No, si jo vull les alforges
amb la plata i or, malvat!
l també les llangonisses,
pernil, formatge i vi blanc.
Jo no sé de qué cm parlen,
jo tal cosa no he tocat.
Ja
tomo a ser infeli¢
Ja
tomo a ser desgraciat!
Vaig' fugir deis jacobins
i
cm trobo aquí rodejat
de lladres
que no respecten
ni els ministres de 1'Altar!
Aquells només deien, deien,
perO mal
no cm van robar
de dintre de les alforges
mitja fulla d'ensiam».

.

Els personatges de Robrenyo sOn estátics, és a dir, no canvien d'idees,
les posicions que tenen en comenCar l'obra sOn les mateixes que al final.
L'únic cas de personatges diríem-ne dialéctic és el de LlorenC, protagonista
de Catalunya o lliure poblé de Porrera (is), que, absolutista al
de Numáncia
primer moment, vibra d'emoció, com a liberal convenµt,
en l'abrandat parlament que tanca l'obra:
«Valent poblé de Porrera,
benéfic, just, liberal,
que fins a morir jurares
la silvia llei defensar
de la Pátria
que els pares
bé
han dictat;
per al nostre
aquestes
totes
comarques
contra tu s'han con jurat,
i mils i mils de facciosos
et pretenen arruinar;
perO
tu, com dura roca,
que enmig de la tempestat
rebat

les

ones

furioses

l'inaccessible mar
et presentes
a Europa
més ferma, hermosa i brillant
per constáncia i heroisme
i amor a la 1libertat!»

de

.

El LlorenC que en comenCar l'obra exclamava

empenadit
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Maria
m'he oblidat!»

Verge

missa

No sembla el mateix LlorenC que acaba
<<No

cregueu,

vagin la
El robo

no,

els

que

Client:

facciosos

fe defensant.
és la

a les

que

13

armes

sola

causa
els

atrau».

Es, perO, ja ho hem dit, PUnic cas de personatge dialéctic, i encara no
de Robrenyo.
La dialéctica és massa
ho
massa, que apareix a les obres
les
propagandístiintencions
seves
bé
moderna per a ell i no ii va massa
a
és

qués.
g)

r

sinO, més
Malgrat el que pugui semblar, Robrenyo no és antireligiós,
elS
Critica
elements de 1'Església situats al costat de la
aviat, anti-clerical.
reacciÓ, que volen detuar el país en una situació pretérita, que no volen
de
1'Església que ell creu que desque res vagi endavant. Els elements
honren el mandat de Jesucrist. L'home creient, si és bondadós, no és dolent de per se a les obres de Robrenyo. El nostre autor no dubta en comell, amb la mateixa
parar la vida de Jesucrist, exemple a seguir per a
Vegi's
el
més
fems.
ConstituciÓ, un deis setts credos
poema «EL Crucifijo»:
«Este

la

ley

·
puso
quien
han abrazado;
que tantos
Este es el que fue aclamado
Rey.
pero no quiso ser
es

Este

es el

que

amó

a su grey

menor distinción,
de quien, sin compasiÓn,
y
su injusta muerte aclamaron
los que más aparentaron
celo por la religión.
Otro tanto le sucede
Constitución...»
a nuestra

sin

la

El missatge és prou cIar. aquells que ara diuen seguir Jesucrist s'assembien moltes vegades als que el mataren. Robrenyo no és un descregut, per
de Robrenyo,
qué
bé
L'anticlericalisme
que, tampoc, un católic recalcitrant.
també apareix en els seus poemes i proclames, i amb les matisacions que
hem fet, no és una característica que ens hagi d'estranyar.
e'

fa a la mentalitat o ideología carlina, els seus components
pei fet que la. clereprovenien de] catolicisme més reaccionari,
decididament
va
posar
de
es
Régim,
cía,
1'Antic
dipositária cultural
les seves
el liberalisme amb
perqué
attires
al sett costat
factors-entre
de
la
els
institució
privilegis
reformes atemptá contra les propietats i

«Pe1

básics

E

que
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eclesiástica i tendía a frenar-ne l'hegemonia ideológica. Cal no oblidar que moltes de les manifestacions extemes en el decurs de la revopresenten
lució burgesa
un marcat caire anticlerica1.» (16)
La unió entre monarquía absolutista i el clergat era tan forta i tan compenetrada que un lluitador
contra 1'Antic Régim no podía deixar de banda
aquests eclesiástics tan compromesos amb els setts enemies. (17)
«Barcelona havia reaccionat en general
contra els reialistes. Cal rei Rares,
deis clergues
ádhuc de prelats com
la
intervenció
marcar que
deis
e] doctor Circus,
i en les particles
guerrillers absoen l'alpment
vegada
el
poblé un anticlericalisme
en
per
lutistes, creava
primera
expressió
en obres
teatrals com les de Josep Robrenyo.
que té la seva
(...) Josep Robrenyo fa caricatura i la passió política del moment ii fa
subratllar amb insisténcia tares i injustícies que la veu popular atribueix als reialistes.» (ib)
h) Encara que dintre
accent especial en
l'esmentat conjunt
els que l'ataquen.
bles, un parlament
DON JOAN

la ideología liberal de Josep Robrenyo, cal posar un
dintre
la gran quantitat de íextos que, especialment
d'obres de caire politic, lloen la 'constitució o blasmen
Heus act com un d'entre els molts exemples posside l'obra El Trapense:

«La Constitució sagrada
es veu
i
entre borrasques terribles
la llibertat del vaixell
está
prompte a naufragar
si nosaltres
no el salvem.
Corren dones, per a salvar-lo,
correm a donar escarment
vils lliberticides
a eixos
que contra la Pátria han pres
les
armes al·lucinats.
¿Jureu
tots,
amics, jureu,
abans
de
tomar a ser esclaus,
morir cent voltes primer?
Sí, ho juran!
Nola, jo ploro
d'alegria!
Dones, digueu
Visea
la Constitució!
Visca!»
amenaCada

TOTS
SENYOR PERE
DON JOAN
TOTS

i que no formin part de la seva producció teatral, creiem que els
dos textos següents sOn forCa interessants i demostren a les cIares la posició
del seu autor:
Tot

'
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Gozos
del nacimiento, vida, muerte, portentos
Santa Constitución
<<Para dar luz inmortal
destruyendo a quien engaña,
sois concebida en España
el bien universal.
para
En Cádiz te sancionaron
los más profundos talentos.
Y bien pronto tus portentos
por el orbe resonaron,
los más sabios
te adiniraron
y te dieron nombre tal.
Sois concebida en España
el bien universa1...»
para

Gran remei deis
la Constitució

pobles

que

no

15

y virtudes

de

nuestra

vulguin

un govern traidor
politic i militár,
és a dir,
que pugui manar
com
a despOtic
senyor;
que s'entengui amb el Tresor
mitjancant un poe d'untet
que des del tonto al distret
atropellia i no ho coneguia,
i que sobretot carreguia
multes a tort i a dret.
«Poseu

Que

si algú

está

queixÓs

amb malicia i sens raó,
el liquen a la presO
e] més faccinerós:
com
un

calabós

fastigós,

humit, obscur i estret
el tindrá recollidet;
i molt
compte a obrir la boca
perqué si al senyor provoca
ii plantaran un grillet».

.

i) La guerra del francés, en la qual va .prendré part activa, és també un
tema sovintejat en alguna de les seves obres, encara que les circumstáncíes
amb el moment de la seva
polítiques posteriors, que coincideixen
máxima popularitat,
fan que no sigui aquest un deis temes més predominants de la seva dramatúrgia. Malgrat aixÓ, el sentiment anti-francés, sea'lguns deis
cular a Catalunya i accentuat per la invasió, es reflecteix en
seus
textos, especialment els poétics. Robrenyo no a contrari a la FranCa
més
de la RevoluciÓ,
sinO que defensa la terra contra un enemic que, a
de posseir-la,
intenta expoliar-la.
Univ%,
¿C,

O

i),)

,

),,1

"";2"v'n'¿QS"dd

"m
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Laments de la trista ciutat de Barcelona
malei'da FranCa!
Te n'has de recordar
del mal
que has fet a Espanya.

<<Ai

Ens

la tens

que

pagar.

La noble Barcelona
-aquella gran ciutat
que a tots quan la velen
tenia el cor robat—,
la maleída FranCa
ens la vol usurpar.
Ja río és ombra del que
certament fa plorar..»

era,

La seva posició no pot ser com la d'alguns aristócrates mínimament
progressistes o la d'alguns burgesos il·lustrats
que veuen en Napoleó una
possibilitat
més
de canvi, sinO que, com a menestral, ell va per les coses
tangibles i veu en Napoleó a un altre opressor i dictador
Proclama
(...)
«També és una cosa rara
veure'ns a] mig de l'hivem
i aquests
pillos del govern
ens budín tan a la clara!
Si
cm voleu donar plaer,
digueu
tots en ma preséncia,
alegres
i a mb
complascéncia:
Per qualsevol part del món
que es foti Napoleón
i sa pilla desceñdéncia!»
El fet que la gent sortís al caner per lluitar contra l'invasor és útil a
Robrenyo per incitar a la mateixa gent a sortir al carrer contra l'opressor
absolutista.
'
«Per a molts catalans (la guerra del francés)
va representar la presa
de consciéncia social
i col·lectiva, beneñci subsidiari
duna etapa dramática, del desastre
duna guerra
d'invasiÓ que es produí al bel] mig
de la crisi de 1'AntiC
Régim». (19)
1\, més, la
guerra va teñir uns efectes tan desastrossos que va acabar
d'eníonsar la malifeta economía del país i demostrá més a les cIares
que
1'Antic Régim havia de ser enterrat.
de la guerra
de la Independencia,
«Los estragos
en el transcurso de
la cual Catalunya fue campo de batalla constante, acabaron de arruilas crinar una Índustria que había resultado seriamente dañada
por
sis anteriores.» (20)
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Per finalitzar,
encara que sigui una característica de només dues obres,
cal fer esment que Robrenyo, en alguns moments i motivat per les circumstáncies polítiques, va abandonar el seu radicalisme i va abrapr unes
posicions més mitjanceres. Ens referim a La Unió o la lía Secal/ona i a
El expatriado en su patria. Ambdues, estrenades el 1833, en un moment
deixen de
en qué semblava possible l'inici d'una etapa de reconcialiació,
banda els atacs als absolutistes i, fins i tot, com el Segimon de La lía Secallona, parla bé de Ferian VII:
«No veu vosté que la Infanta
Pubilla anem a Jurar,
de Femando,
per ser filia
reí de la naciÓ
adorat,
i de la Cristina la reina,
la

mare

la que

que

ha

deis

amics

que

estaven

Don Enrique,
exclama pletóric:

ens

ha

abraCat,

les

cadenes
romput
i deis germans
en

els

presidis?»

que acaba de rebre el decret d'amnistia,

a

El expatriado

,
«Oh

clemente soberana!
iOh Reina, Madre y Señora!
La España toda te adora
y por humana.»
por piadosa
es mostraBen aviat, perO, quan aquestes possibilitats de reconcialiació
ren inviables, Robrenyo torná a emprar un llenguatge més critic i menys
laudatori. Com la resta de les seves obres, aquestes dues foren, també, filies
del moment.
A banda de les característiques del teatre politic de Robrenyo que hem
anat desgranant, i per concloure aquest article, cal teñir en compte la seva
influéncia en els seus immediats seguidors:
de l'escena
la influéncia de la
Robrenyo ha desapar'egut
el
liberalisme
culte
bifurca:
seva
es
procura d'a'illar-lo, de
histOric,
i, en
presentar-lo com un fet conclós que pertany al passat
bé els limits i l'abast. D'altra banda,
ben
de
fer-ho, mira
dibuixar-ne
les masses
obreres
en les lluites reivindicatii camperoles, immerses
(21)
ves, continúen trobant útil l'obra de Robrenyo...»

«Un

cop

obra

De fet, el liberalisme culte va acabar, amb el pas deis anys, guanyant
sobre les masses
populars i Robrenyo és avui en día encara un autor un xic
oblidat, o, almenys, considerat com <<populista».
Com a seguidor directe de Josep Robrenyo cal destacar Abdó Terrades,
el
qual se serveix també del teatre com a mitjá de propaganda. En el seu cas

g
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des de la seva
actiper fer una Crítica de la cort borbónica (El reí Micomicó)
tud de republicá convenCut i abrandat. Abdó Terrades ja significa un pas
més endavant en el teatre politic i la introducció
de corrents socialistes curopeus.

.
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