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Creiem que no cal insistir en la importància de la denominada Dè
cada Moderada en la creació de la mentalitat burgesa vuitcentista a
Espanya, ni del Diario de Barcelona com a instrument d’aquesta men
talitat en la societat catalana de l’època. Considerant el context i el
relleu social del teatre durant el segle XIX, hem de concloure que
la crítica dramàtica es converteix en una via molt eficaç de produc
ció i difusió del gust burgès i del corresponent marc ideològic.
Durant aquest període, dos articulistes molt ben caracteritzats,
Pau Piferrer i Joan Mañé i Flaquer, i un altre de personalitat literària
més difuminada, però molt vinculat als anteriors per relacions
d’amistat, Josep Semis i Mensa, van assumir la crítica teatral en el
Diario de Barcelona. La labor dels tres crítics respon a uns mateixos
criteris estètics, morals i polítics, molt clars, i destaca per l’ús d’una
retòrica combativa, de vegades apassionada, i per una coherència i
una solidesa ideològiques innegables. L’orientador immediat
d’aquesta labor és, sens dubte, Pau Piferrer, un dels escriptors més
destacats en la divulgació del romanticisme històric, amb una obra
tan notable com Recuerdos y bellezas de España (1839-1848). Mañé i
Flaquer, que havia de convertir el Diario de Barcelona en el periòdic
de referència de la burgesia catalana del segle XIX i en un deis més
prestigiosos de l’Espanya vuitcentista, hi va començar a exercir la
crítica dramàtica (1847) quan Piferrer i Semis i Mensa -que havia
substituït Piferrer-, amics seus, no se’n va poder ocupar per causa

l’evolució de la malaltia -la tuberculosi- que, uns anys més tard, els
havia de dur a la mort.1
D ’altra part, cal situar la comesa dels crítics esmentats sota
l’ascendent estètic i ideològic de Manuel Milà i Fontanals, gran
amic de Pau Piferrer, amb el qual Milà va evolucionar, entre 1835 i
1840, des de posicions romàntiques avançades, tenyides de libera
lisme progressista, a actituds característiques del romanticisme con
servador i del liberalisme moderat. Des d’una perspectiva més
amplia, hem de veure la crítica teatral del Diario de Barcelona del
nostre període d’estudi com una manifestació molt ben sostinguda i
articulada d’un model de base il·lustrada que es comença a definir a
Espanya, en els components bàsics, durant la segona meitat del segle
XVIII, i que serà la dominant en una gran part del segle XIX. Es
tracta d’un model crític que parteix de la concepció del teatre com
a “escola de costums” que cal fonamentar en l’experiència i en la
raó, i que ha d’aspirar a la millora moral de l’individu. Ho ha de fer
a través d’una recerca de la veritat i de la virtut que, necessàriament,
han d’ultrapassar els límits individuals per assolir una dimensió soci
al, cívica, ja que la seva finalitat última del teatre és contribuir al
1

Pau Piferrer va exercir la crítica teatral al Diario de Barcelona entre el
21.XII.1841 i el 29.III.1845. Hi va publicar un total de 37 articles de crítica
teatral i hi va signar amb les inicials P[iferrer] y Fjabregas], o bé P[ablo]
P[iferrer] y Fjabregas]; Josep Semis i Mensa hi va publicar 11 d’aquests arti
cles, entre el 22.V.1845 i el 15.V.1846, i hi va signar amb les inicials J [osé]
Sfemís] y Mfensa]; Joan Mañé i Flaquer hi va fer funcions de crític de teatres
entre el 6.IV.1847 i el 2.VII. 1854. Hi va donar a conèixer 102 articles, la
majoria dedicats totalment a la crítica dramàtica o a la reflexió suggerida per
les representacions o l’actualitat teatral, encara que, entre aquests articles,
n’hi ha uns quants (una trentena) dedicats a altres qüestions com la crítica
pictòrica, bibliogràfica o política. Mañé va signar la crítica dramàtica gene
ralment amb les inicials J[uan] M[añé] y Fflaquer], i entre el juny i l’octubre
de 1849, amb el pseudònim Rompelanzas. En el període de referència, van
aparèixer en el Diario de Barcelona, dos articles de crítica dramàtic a que no
anaven signats —20.V.1846 i 17.VIII.1846— i dos més —7.VI. 1846 i
28.VI. 1846—, signats Ll. (probablement, Josep Llausàs i Mata, metge i advo
cat, professor de l’Institut de Segon Ensenyament, amic de Piferrer i de Ma
ñé).

progrés de la civilització. En aquest model, la raó analítica s’aplica a
l’estudi de l’adequació de l’obra dramàtica a l’ideal de bellesa -que,
en principi, es correspon amb la norma neoclàssica—i al criteri de
bon gust, que hi esdevenen dos elements essencials, perquè resulten
insubstituïbles en la funció prescriptiva i censora que ha de tenir la
crítica, és a dir, en la missió de vetllar perquè el teatre compleixi la
labor educadora del ciutadà. La Poética (1737) d’ignacio de Luzán,
els textos de la llarga controvèrsia sobre el valor del teatre espanyol
del Siglo de Oro i les traduccions de Lectures on Rhetoric and Belles
Lettres, de Hugh Blair —la versió castellana de José Luis Munárriz va
ser publicada entre 1798 i 1801, en quatre volums— i de Principes de
la littérature, de Charles Batteux —la versió castellana d’Agustín Gar
cía de Arrieta va aparèixer entre 1795 i 1805, en nou volums— van
ser, en sentits diversos, decisius per establir les bases del model a
Espanya (Rodríguez Sánchez de León 1999: 47-73).
Però en la seva evolució i configuració última, hi van intervenir
escriptors i erudits de formació neoclàssica que sempre es van man
tenir fidels a la sensibilitat il·lustrada, com Alberto Lista o José Ma
merto Gómez Hermosilla; autors que tracen l’evolució del
néoclassicisme al romanticisme amb el conjunt de la seva obra, com
Francisco Martínez de la Rosa, i polemistes que adopten decidida
ment una posició romàntica, com Agustín Duran. Les circumstàn
cies historiques, polítiques i culturáis faran que siguin escriptors
romàntics els qui difondran aquest model crític, que podem ano
menar eclèctic, i li donaran una hegemonia en la vida teatral espa
nyola que es prolongarà fins ben avançat el segle XIX, molt més
enllà dels límits temporals del moviment romàntic. Aquest serà,
doncs, el model més caracteritzat del romanticisme conservador al
qual, fins a la renovació de la crítica dramàtica de finals del segle
XIX, encapçalada per Josep Yxart y Leopoldo Alas, Clarín, només
s’oposaran uns quants romàntics radicals, la major part liberals pro
gressistes, com Mariano José de Larra, Antonio Alcalá Galiano, An
toni Ribot i Fontserè i no gaires més.
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En l’anàlisi dels articles de Piferrer, Semis i Mañé, hi ha un primer
element que destaca, que és l’exposició minuciosa de l’argument de
les peces considerades importants, conseqüència d’una voluntat
informativa indubtable. Però també instrument d’anàlisi del grau
d’adequació de l’obra al criteri moral dels articulistes, que es corres
pon plenament amb els de l’ortodòxia catòlica i amb els de la bur
gesia liberal moderada. La crítica teatral de Diario de Barcelona
converteix els principis de l’ètica catòlica imperant en principis de
moral social, en criteris de ciutadania, i per això la dimensió ètica
del teatre és l’aspecte bàsic que cal tenir en compte. Per aquest mo
tiu, el crític té l’obligació de denunciar les obres que són suscepti
bles de transmetre al públic una visió afalagadora del mal entès com
a vici personal o social, és a dir, com a bé corromput. En aquest
aspecte, sobresurten negativament molts dels drames i dels melo
drames francesos que arriben, traduïts al castellà, a l’escena barcelo
nina. El vici hi apareix com un camí d’accés a un estadi superior del
mal, que és l’escepticisme, lligat sempre al materialisme. Però, alho
ra, cal posar en evidència que una altra ruta, més discreta, més sinu
osa, du al mateix lloc: és la d’aquelles obres que, tot i evitar
escrupolosament de caure en mals majors, porten a l’escenari uns
conceptes que l’autor usa amb lleugeresa i que revelen una actitud
moral que Piferrer, per exemple, qualifica de resbaladiza (P. P. y F.
1842b: 2566).
L’oposició dels tres crítics al romanticisme teatral de Victor
Hugo i Alexandre Dumas tindrà com a punt de partida una anàlisi
dels drames d’aquests dos autors que revela que són textos que in
dueixen a l’escepticisme, a la no distinció entre el mal i el bé, en
front del romanticisme de Goethe, Schiller i Scott, que segons
Piferrer, presenta uns models humans que eduquen la sensibilitat
moral del públic. En aquest aspecte, les referències de Mañé, addu
int l’autoritat d’A. W. Schlegel, són Shakespeare i Calderón, en els
quals caldria buscar les arrels del teatre veritablement romàntic, i

sobretot Schiller (J. M. y F. 1850, 1854a i 1854b).2 Per consegüent,
el dramaturg alemany es convertirà, en les pàgines del Diario de Bar
celona, en el model internacional a oposar a Hugo i a Dumas. Espe
cialment en el teatre d’aquest últim autor, sempre hi ha un
enfocament dels conflictes que els toma inacceptables en un sentit
profund, malgrat la força dramàtica i el domini del llenguatge escè
nic que mostren algunes obres seves. Altrament, Dumas representa
aquell esperit típicament francès, amanerat i frívol, que és una altra
de les formes de la immoralitat. Per això, Mañé arribarà a reclamar
la intervenció de l’autoritat eclesiàstica per aconseguir la suspensió
de les representacions d’El bufón del rey, un drama extret de la no
vel·la La dame de Monsoreau, ja que considera que la censura estatal
es mostra extraordinàriament permissiva (Rompelanzas 1849a i
1849b).3
2
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Segons Mañé, Schiller és l’antídot ideal contra els excessos de patetisme que
hi ha en obres com La dame aux camélias, i la valorado positiva de Falemany
va acompanyada de l’elogi a Shakespeare. El crític troba en la producció
respectiva els elements per bastir una dramatúrgia oposada als textos massa
realistes. La delimitació del model cs prou clara: cal bastir una literatura
dramàtica que obviï les referències gaire directes a la realitat objectiva i que
no s’adreci a la sensualitat. Per tant, Mañc no considerava acceptables ni el
romanticisme francès més distintiu ni el realisme, que n’era hereu en més
d’un aspecte. Només amb el model que ell desitjat -i que desitjaven erudits
i estudiosos com Josep M. Quadrado o Manuel Milà i Fontanals-, l’efecte
subversiu podia quedar neutralitzat, i reforçat el caràcter d’instrument mora
litzador de l’escena. La teoria i l’escriptura teatrals de Schiller facilitaven aquesta concepció, ja que l’escriptor alemany creia en la funció moral del
teatre. Si els conservadors locals van reduir la idea schilleriana de moral, àm
plia, a una altra de molt restringida va ser perquè les limitacions diverses dels
grups socials hegemònics del país no els permetien de concretar un projecte
de teatre burgès veritablement modern.
Per al concepte de teatre romàntic en la crítica del Diario de Barcelona, resul
ten molt aclaridores les reflexions de Semis incloses en l’article dedicat a Un
hombre de mundo, una peça d’un romanticisme molt difús, de Ventura de la
Vega (J. S. y M. 1845). També les que Mañé publicarà, en el seu primer ar
ticle com a crític en el Diario de Barcelona, sobre una altra peça del mateix
autor, el drama Don Fernando el de Antequera (J. M. y F. 1847a).

D’una manera ben significativa, el mateix crític aprofundirà en
les relacions entre teatre i moral i en la capacitat corruptora de
l’escena en una sèrie d’articles, titulada “Del empleo de las malas
costumbres en la literatura”, en la qual pren l’obra dramàtica de
Victor Hugo com a punt de partida, i La dame aux camélias, de Du
mas fill, corn a punt d’arribada i culminació d’aquesta capacitat fu
nesta (J. M. y F. 1854c). En definitiva, el diseurs de Mané sempre té
com a base una concepció fonamentalment idealista de l’obra artís
tica que rebutja una aproximació veritable a la realitat i qualsevol
forma de sensualisme. És per això que el crític rebutja la teoria del
grotesc d’Hugo, que no és altra cosa que el desenvolupament de la
capacitat caricaturesca d’un autor, d’aquella capacitat que Piferrer,
abans, ja havia reprovat en qualsevol dramaturg. Mañé veu en les
protagonistes de Marion de Lome, d’Hugo, i de La dame aux caméli
as, de Dumas fill, la mena de personatges que cal evitar en escena
curosament. En el recorregut erudit que Mañé fa pel tema de la
perduda, no vacil·la fins i tot a criticar Augier, aquell autor honest
que desvetllava la ironia de Baudelaire.4
4

Per entendre bé les posicions dels crítics del Diario de Barcelona sobre l’obra
dramàtica d’Hugo i Dumas, cal tenir en compte la valoració d’ambdós au
tors a França mateix i a Espanya pels volts de 1840. En realitat, a partir de
1835, el teatre romàntic de Dumas i d’Hugo va començar a declinar en el
seu mateix país, tot i que Juan de Maraña i Kean (1836), de Dumas, o Ruy
Blas (1838), d’Hugo, van tenir una acceptació considerable. A partir de Ca
ligula (1837), el teatre més característic del romanticisme de Dumas entra en
una decadència indubtable, i pel que fa a Hugo, l’estrena de Les Burgraves
(1843) es converteix en un fracàs que allunyarà l’escriptor dels escenaris du
rant vint anys. Probablement l’estrena de Chatterton (1835), d’Alfred de Vig
ny, un drama dens i interioritzat, que va obtenir un gran èxit de públic, va
constituir el moment millor del teatre romàntic a França. D ’altra part, a Es
panya es va fer patent, a partir de 1837, el descrèdit dels models francesos en
revistes madrilenyes com No me olvides, impulsada per Jacinto Salas y Quiro
ga —maig de 1837—, on tant aquest escriptor com el jove Ramón de Campoamor insistien en la seva reivindicació d’un romanticisme moderat i
d’arrel catòlica. Després, la voluntat de crear un nou model de drama histò
ric que pogués ser reconegut com a espanyol es va generalitzar. L’estrena de
l’obra de Hartzenbusch Los amantes de Teruel, del mateix any, suposava en

Altrament, la crítica del Diario de Barcelona sap que li cal res
pondre a Hugo i a Dumas no solament amb el gran referent de
Schiller sinó també amb propostes perfectament identificables pel
públic barceloní i extretes de la mateixa dramatúrgia francesa. I així,
d’una manera molt coherent, troba el contraverí en Eugène Scribe.
L’autor d’obres com és ara El vaso de agua o La calumnia no hi ce
deix a la indiferència moral sinó que hi practica una crítica de cos
tums ponderada, i no deixa de mostrar a l’espectador un model
humà al qual ha d’aspirar. Subsidiàriament, El vaso de agua i La ca
lumnia són peces construïdes amb una habilitat notable, segons els
criteris que esdevindran el fonament de la moderna pièce bien faite.
Així doncs, aquestes obres d’Scribe resulten moralment i formal
ment impecables, i l’autor el millor dramaturg francès contempora
ni (P. P. y F. 1842a i 1844a; J. S. y M. 1846; J. M. y F. 1851).5
Però ni Scribe no se salvarà de les objeccions morals de Mañé. An
teriorment, Piferrer ja havia assenyalat, en un elogi de la representa
ció d'El vaso de agua, que la tendència de l’autor a ridiculitzar el vici
per provocar la rialla del públic el porta, de vegades, a no defensar
la moral més pura. D’altra banda, la ridiculització a què recorre pot
acabar en caricatura, i en la caricatura, com ja hem vist, hi ha un
dels orígens de l’escepticisme i del materialisme.

5

bona mesura l’aparició d’una actitud prou distanciada de l’agosarament mo
ral de textos com el Don Alvaro o lafuerza del sino (1835), del duc de Rivas, i
que apuntava a un determinat ús de la història nacional que seria seguit, so
bretot, per autors com Zorrilla, Així, l’eclecticisme de la dècada moderada
va acabar d’impulsar una visió patriòtica de la literatura que va reforçar el
procés de valoració de la tradició teatral espanyola, fruit de la recepció de les
teories sobre el teatre romàntic d’A. W. Schlegel i, també, de Mme de Staël.
En el teatre espanyol, Moratín encara serà el punt de referència essencial en
l’àmbit de la comèdia, com també ho serà el seu continuador més indiscuti
ble, Manuel Breton de los Herreros (J. M. y F. 1848). De fet, Scribe contri
buirà tant com Moratín a la consolidació de la comèdia romàntica i
postromántica espanyola. D ’altra part, la crítica del Diario de Barcelona valora
rá molt positivament els inicis de la denominada alta comedia (J. S. y M.
1845).

Si pel que fa a les traduccions franceses desitjables, Scribe co
breix l’àmbit de la comèdia i del drama burgès contemporanis, Ca
simir Delavigne representa un model per als autors tràgics, perquè
obté els millors resultats en els drames que més s’acosten al concep
te neoclàssic de tragèdia, a partir d’un romanticisme atenuat que
s’expressa amb una contenció formal molt notable.6
Es, precisament, la manca de contenció expressiva un dels mo
tius que duen la crítica del Diario de Barcelona a rebutjar reiterada
ment el melodrama. Però no és el més important, com veurem
aviat. Pau Piferrer ja va manifestar el seu recel més profund per allò
que ell denominava drama de intriga, a propòsit de diverses represen
tacions de peces de Bouchardy i de Las memorias del diablo, un me
lodrama basat en una novel·la de F. Soulié (P. F. 1842a, 1842b i
1842c). El rebuig de Piferrer té, en aquests casos, un fonament do
ble: d’una banda, la inevitable immoralitat argumentai i conceptual,
i de l’altra, la inversemblança de la trama. Però qui combatrà més
decididament el melodrama serà Mané, que, tot i assumir les causes
del rebuig de Piferrer, n’assenyala una altra: el melodrama no sola
ment és rebutjable per immoral i per inversemblant sinó que ho és,
també, perquè es transforma sovint en un instrument de la revolu
ció (J. M. y F. 1847c). En “El melodrama. El tormento antiguo y el
tormento moderno”, l’article més destacat que Mañé va dedicar al
blasme del melodrama, el critic considera irònicament que el genere
és una forma de suplici que vol provocar les llàgrimes de
l’espectador acumulant desgràcies damunt l’escenari, ja que el me
lodrama no invita a la reflexió sinó a l’emoció més elemental (J. M.
6

Mañé va publicar algun article amb unes consideracions molt interessants
sobre les semblances i les diferències entre la tragèdia antiga i una possible
tragèdia moderna (J. M. y F. 1853). Uns quants anys abans, Piferrer havia
constatat la impossibilitat de continuar escrivint tragèdia seguint estrictament
el model clàssic francès —que caracteritzava molt bé—, i subratllava la necessi
tat d’incorporar-hi, amb moderació, la varietat de personatges i arguments
del drama romàntic històric, així com la d’interpretar sense una rigidesa in
necessària el principi d’unitat de lloc, per tal de trobar, així, una solució trà
gica equilibrada i amb possibilitats de futur (P. P. y F. 1844b).

y F. 1852). En realitat, Mañé segueix en aquest article, gairebé lite
ralment, el criteri de Jules Janin, l’anomenat prince des critiques, una
de les personalitats més importants de la crítica teatral del segle XIX
a França.7
També respecte del teatre francès, la crítica del Diario de Barce
lona encara es planteja la pregunta, d’origen setcentista, de quines
traduccions calen a l’escena espanyola. La resposta que hi dóna és
clara i reiterada: només són convenients les traduccions que respo
nen al concepte de bon gust, entès com l’aplicació que el burgès
mitjà de l’època fa o pot fer dels conceptes il·lustrats de raó i de
virtut (P. P. y F. 1842c; J. M. y F. 1847b: 3769).
C o n c l u s io n s

La crítica dramàtica del Diario de Barcelona durant la Dècada Mode
rada és un producte dels plantejaments característics d’un model
interpretatiu de base il·lustrada, però reduccionista, un model,
d’altra banda, que incorpora aspectes de la imaginació i la sensibili
tat romàntiques que el poden fer més eficaç entre el públic burgès
de l’època i que no en qüestionen els elements fonamentals. Pifer
rer, Semis i Mañé van ampliar els límits estètics del model crític de
referència per tal d’admetre-hi les conseqüències del canvi de gust
social que s’havia produït. I així, hi van valorar més la imaginació
creativa i hi van admetre, amb moderació, aquells elements de
l’estètica romàntica que resultaven més atractius per al públic, com
7

La línia argumentativa de Janin, purament impressionista i que se centrava
en e] resum de l’argument de les obres, va tenir força seguidors en l’àmbit
peninsular, entre les quals el conjunt de la crítica del Diario de Barcelona. Ara
bé, les posicions de fons d’aquesta crítica, especialment en el cas de Mañé,
són més properes en conjunt a les de La Harpe i, en part, a les de Nisard i
de Saint-Marc Girardin —Mañé els esmenta alguna vegada com a referents
d’autoritat— que no pas a les de Janin. Alguna sèrie d’articles publicada per
Mañc en el Diario de Barcelona recorda clarament les recollides per SaintMarc Girardin en el volum Cours de littérature ou de l’usage des passions dans le
drame (1843).

l’exaltació sentimental, l’ambientació històrica, i una aplicació més
flexible —o la suspensió— de les tres unitats dramàtiques. Aquest
procés, iniciat per la crítica teatral espanyola durant la segona meitat
de la dècada de 1820 a 1830, no suposarà en cap moment l’adopció
d’un paradigma veritablement nou (Rodríguez Sánchez de León
1999: 267), perquè el model continuava construït sobre una volun
tat prescriptiva i censora.
D ’altra part, la crítica del Diario té ben present, encara, la polè
mica setcentista sobre el mèrit i la validesa del teatre del Siglo de
Oro espanyol; una polèmica que pren com a punt de referència
estètica i ètica la tragèdia i la comèdia de la França clàssica dels se
gles XVII i XVIII, formes dramàtiques considerades permanent
ment vàlides i, per tant, del tot adequades en els aspectes bàsics a la
sensibilitat del públic barceloní de 1840 i 1850.
Altrament, el Diario de Barcelona s’ha d’enfrontar a les aportaci
ons més noves de l’escena francesa com són la comèdia sentimental,
el drama burgès, el melodrama, el drama històric romàntic i les
produccions emblemàtiques de V. Hugo i A. Dumas, i a les conse
qüències estètiques, morals i polítiques que es deriven de la irrupció
als escenaris barcelonins d’aquestes novetats. Per aquesta raó, la re
cepció del teatre francès, a través de les traduccions i els criteris que
les orienten, es converteix en una qüestió essencial en el model
dramàtic que defensa la crítica.
La recepció negativa per motius morals i polítics, i subsidiària
ment estètics, de les novetats més caracteritzades del teatre francès,
com són el melodrama i els drames romàntics de Hugo i Dumas,
obliga a la crítica del Diario de Barcelona a buscar uns contramodels
escènics que trobarà en les comèdies i els drames d’Scribe i en els
drames tràgics de Casimir Delavigne.
Amb la perspectiva històrica d’avui, podem dir que la principal
feblesa del model aplicat per la crítica del Diario de Barcelona, perfec
tament integrada en aquesta etapa en model espanyol dominant, es
troba en l’exigència que els escenaris reflecteixin no pas la realitat,
allò que és, sinó l’aspiració ideal, allò que ha de ser, segons els inte-

ressos de les capes socials que es veien reflectides en la definició del
model i en l’ús que se’n feia.
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