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3Guia de lectura de Mar i cel

1 CONTEXTUALITZACIÓ

1.1 La tradició catalana i els renovadors vents europeus

Àngel Guimerà és l’eix indiscutible al voltant del qual gira tot el teatre català del se-
gle XIX. De fet, ell és l’avalador i el faedor de la seva modernitat. Convé entendre que
aquesta sentència és certa, però també cal saber que parlem del que s’anomena «tea-
tre culte». En el vessant «popular», el teatre havia conreat una rica tradició. Només
ens cal aixecar la pedra del sainet per adonar-nos de la riquesa tipològica del teatre du-
rant els anys trenta del segle que ens ocupa. La vida quotidiana és referida des de la
picaresca, la visió menestral i les picades d’ullet polítiques. Aquest coixí de represen-
tacions dramàtiques que evolucionen de bracet de la comèdia de costums d’àmbit
urbà és important per entendre quina serà la inflexió que Guimerà aportarà al gènere.
I no podem oblidar el context, en els mateixos anys, que explica el furor per l’òpera ita-
liana i la incidència de la seva estructura dramàtica. Ni podem oblidar que el teatre es
formalitzava en l’àmbit particular i amateur durant el segle XVIII, i que el seu èxit és tal
que se’n dicta la prohibició per tal de no distreure els ciutadans de les seves obligacions
civils i dels bons costums a l’entrada dels anys trenta dels segle XIX. Tenim, doncs, un
context històric en què les activitats teatrals basculen entre els cercles aristocràtics, els
menestrals i els populars, per una banda i, per l’altra, entre la comèdia ciutadana de
costums, el sainet, la mescladissa de recursos del melodrama, l’aburgesament de la co-
mèdia seriosa, la tragèdia i la presència d’espectacles relacionats amb la màgia i altres
orientacions parateatrals. I tot això sense entrar en el pes que va exercir la tradició del
teatre religiós i el seu èxit a principis del segle en els cicles de Nadal i Pasqua, amb po-
sades en escena multitudinàries. En tot cas, doncs, la base històrica i estètica de la qual
partirà Guimerà és notable i prou viva, tot i que sense un ressò més enllà de les fron-
teres fins a la seva arribada. 

En moltes de les performances d’aquest substrat teatral, però, encara domina la pre-
ceptiva neoclàssica, però durant els anys trenta apareix, en el mapa teatral europeu, la
figura de Víctor Hugo i el seu Hernani, una referència irrenunciable. Ja amb una fama
com a poeta i establert com a capdavanter del grup de dramaturgs romàntics a França,
propugna el trencament de les unitats de temps i de lloc, principalment. I, sota els eflu-
vis romàntics, defensa aferrissadament el geni i la inspiració com a motor de l’acció,
i també s’aferra a l’observació de la realitat com a germen de les trames. És així com
s’erosiona la preceptiva aristotèlica i emergeix la dualitat de la humanitat contemporà-
nia. D’aquí que hagin de ser la veritat, la natura i la inspiració les que dictin les trames
de les obres que constituiran una lupa per a l’anàlisi de la humanitat. Es demana més
ambició, extensió i profunditat als personatges. Tot això implica una defensa d’unes
obres més orgàniques i menys subjugades a un sistema estructural i preceptiu. Mal-
grat tot això, Hugo no acaba de valorar positivament la figura de Shakespeare, massa
truculent per a algú que s’ha format sota l’ombra de Corneille, de Molière i de Racine.
Sigui con sigui, aquesta línia estètica és la que justificarà la presència del que es co-
neix com a drama romàntic. És clar, a Catalunya, aquest influx teòric i pràctic europeu
s’ha de posar en solfa amb el moviment de la Renaixença, i és així com progressiva-
ment el teatre culte inhalarà i executarà el model romàntic, també en teatre, durant la
segona meitat del segle. Des de Catalunya, però, el valor reconegut d’Hugo no impe-
deix la divulgació i el reconeixement de Shakespeare com a laboratori d’aprenentatge
de procediments: a partir de 1835, detectem articles a la premsa que demostren el
coneixement de l’estètica europea (l’estètica de Schiller, posem per cas), i la divulga-
ció de Shakespeare com a figura equivalent a Calderón. López Soler, per exemple, des
d’El Vapor, valora la significació de l’obra shakespeariana. El teatre culte català, doncs,
i progressivament, va enriquint les seves referències i les seves estructures.
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Aquesta mateixa influència romàntica explica la presència de la història com a tema en
les peces a partir dels anys trenta. Amb el filtre del sentiment o del sentimentalisme,
s’ofereix una evocació del passat amb farbalans mítics. Aquesta perspectiva és la que
més escau al punt de vista conservador i burgès de la Renaixença. La dimensió col·lec-
tiva de la història i el seu tret amalgamador de consciències justifiquen que els temes
històrics apareguin regularment. No cal dir que la poesia èpica, exaltada des d’in-
fraestructures com els Jocs Florals i per la feina professoral de prohoms com Milà i
Fontanals, garanteix l’èxit d’aquesta tendència. I tornem a Europa: el descobriment de
Walter Scott en la novel·lística també serà un contrafort en absolut menyspreable. El
mites casolans es nodreixen també d’Hugo, i la història esdevé un oceà inconcret i, a
voltes, indeterminat cronològicament, on els individus s’enfronten als poders establerts.
Gran part d’aquest teatre es fa en llengua castellana: el segle XIX català, certament, pre-
senta els ja sabuts símptomes de bipolaritat ideològica i lingüística. En aquest àmbit del
teatre de temàtica històrica produït durant la Renaixença, mereix una especial atenció
la figura de Víctor Balaguer. Amb una perspectiva progressista i una visió molt perso-
nal, aconsegueix, a partir de 1879, traspassar l’estricte rerefons històric i assajar una
determinada visió de la tragèdia com a format dramàtic que s’empelta de les teories ro-
màntiques europees. La història ja no és només l’atrezzo de la tradició immediata, ara
vehicula una síntesi d’allò més sobrera de la trama i potencia el sentiment i la passió,
tal com propugnaven els líders europeus. Abans de la irrupció pletòrica de Guimerà,
Balaguer esdevé un puntal, no sempre prou reconegut.

Abans, però, durant els anys seixanta, la infraestructura teatral és sinònim de Frederic
Soler. Des del Romea i amb l’estrena de Les joies de la Roser (1866) com a emblema
del seu model dramàtic, Soler domina el panorama teatral i aposta pel drama històric.
Gelós de la seva preeminència i de l’ocupació de butaques, la seva aposta resulta ana-
crònica en relació amb l’evolució europea del teatre. Si bé la recuperació de la història
havia suposat un empelt romàntic remarcable, ara, durant els seixanta, els drames
francesos s’interessen per un realisme que s’allunyi de les mitificacions i grandilo-
qüències excessives. Aquí, tot i la contenció de la forma i la llengua arcaïtzants del tea-
tre culte, encara és operativa la simbologia conservadora i mitificant de la història.
Caldrà esperar fins als anys vuitanta per trobar un cert realisme, molt sui generis, en
les obres de Josep Feliu i Codina i d’Albert Llanas. Quan Guimerà irromp a la palestra
barcelonina (recordeu que Mar i cel s’estrena al teatre Romea el 7 de febrer de 1888),
ho fa amb el format de tragèdia i d’acord amb els gustos anacrònics del públic de la
Renaixença. Apel·lant encara a aquella visió d’Hugo que a França ja ha estat superada
estèticament, Mar i cel és l’obra més aconseguida de la primera etapa de la producció
guimeraniana, però aquesta aposta per la tragèdia i per una determinada visió de la his-
tòria també és present a Judit de Welp (1879), a Gala Placídia (1883) i a El fill del rei
(1886). Certament, com en el cas de Verdaguer en poesia, Guimerà culmina el camí
del teatre català a partir del bagatge d’un país que encara necessita una visió enaltidora
de la història i del seu valor simbòlic que ja no calia als francesos. Això no minimitza la
feina que va fer, més aviat explica el punt de partida de la seva escriptura. I com en el
cas de Narcís Oller, la figura de Josep Yxart és el termòmetre dels anacronismes estè-
tics que pateixen els grans escriptors. Yxart demana un compromís amb la realitat so-
cial més propera i apunta la necessitat de desempallegar-se de les rèmores
romàntiques. El seu coneixement de l’escena literària europea, de les teories positivis-
tes i del distanciament naturalista, li permeten asseverar que la literatura ha d’aban-
donar el localisme, el pubillisme, el sentimentalisme i el pintoresquisme per beure de
la realitat immediata i de les passions modernes, que ja no són, és clar, les estrictament
romàntiques. Aquest interès per la realitat social més immediata no generarà obres sig-
nificatives fins als anys noranta. I Guimerà en tornarà a ser el cap de brot.
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1.2 Mar i cel i el canemàs guimeranià

Quan Guimerà enceta la seva faceta com a dramaturg ho fa sota la influència d’una de-
terminada visió del drama romàntic i de la tragèdia. Si bé en el panorama teatral bar-
celoní havia pesat força el sainetisme xaró, Guimerà mira el pòsit de les obres que
adoptaven la mitificació de la història en vers heptasíl·lab. Després de l’exigua presèn-
cia del realisme en la dramatúrgia catalana, Guimerà arrenca des del decasíl·lab 
de Judit de Welp i Gala Placídia i amb una visió de la història vagament universalista.
Aquestes obres que constitueixen l’origen de la seva primera etapa (1879-1890), tot i
la seva sintonia amb els cànons de la Renaixença, mostren l’obertura a les influències
europees. El pròleg d’Hugo a Les Burgraves (1843) o Pietro Cossa influeixen en un
Guimerà que té necessitat d’ultrapassar la història local, d’adoptar el patrimoni euro-
peu com a canemàs de les trames, i de centrar-se en la creació d’uns personatges sot-
mesos a grans clímaxs de la història universal i dignes d’admiració per les dicotomies
existencials a les quals s’enfronten. Guimerà, des del punt de vista tècnic, manté la di-
visió preceptiva dels tres actes i concep la trama des de la terna de plantejament, nus
i desenllaç. De fet, segueix el dictat aristotèlic de la tragèdia per encetar la seva obra
dramàtica. I les trames tenen una estructura lineal bàsica que en ocasions es veuen
eclipsades per les subtrames, com passa a Judit de Welp i a Rei i monjo (1890). L’es-
quema romàntic demana que els desenllaços, com a Gala Placídia, es resolguin amb
una mort violenta i una catarsi final presenciada pels personatges secundaris. Pro-
gressivament va assolint una economia d’elements que és clara a Mar i cel. La primera
etapa és irregular en aquest sentit perquè, a Rei i monjo, sembla retrocedir en les es-
tratègies i els recursos que l’havien de portar a un teatre més modern. Però, amb La
boja (1890), vol corregir la tendència grandiloqüent i excessivament historicista de
l’obra que tanca la primera etapa. Ara Guimerà s’acosta al seu temps i situa l’acció a
mitjan segle XIX, l’època en què viu. Apareix una correcció realista que defuig la icono-
grafia típicament romàntica. Els personatges d’aquest període presenten un incipient
psicologisme, especialment a Mar i cel, que agrada al públic barceloní i que justifica
el seu èxit. Les revoltes dels seus herois són ben rebudes per un públic burgès que en-
toma la seva bona intenció en proclamar les rebel·lies i arrecerar-se en un evangelisme
laic que sintonitza amb el gust d’aquest públic.

Les obres del període 1890-1900 són les que perfan la segona etapa de l’autor. Ara ir-
romp el realisme de la mà d’un gènere menor com el sainet La sala d’espera (1890).
Tot i la influència del teatre costumista a l’ús, Guimerà no s’escapa d’una certa idealit-
zació i no gosa encara incorporar el món urbà com a lloc dramàtic. Malgrat la presèn-
cia del realisme, Guimerà es deixa temptar per les estructures antigues de la tragèdia
a Ànima morta (1892). Aquesta obra sembla recular a les estratègies vistes a El fill del
rei. L’aroma romàntica encara és present a Les monges de Sant Aimant (1895), tot i que
amb algun ressò d’orientació modernista. Sembla que Guimerà es mogui amb una
certa desorientació d’estil, però En Pólvora (1893), Maria Rosa (1894), La festa del
blat (1896), La filla del mar (1900) i Terra baixa (1897) són la base de la seva plenitud
creativa. Definitivament acostat al teatre realista amb una convicció clara, Guimerà
ataca els problemes del seu temps i els drames s’omplen de conflictes socials. Apareix
l’anarquisme, el socialisme i elements vinculats amb la realitat coetània fusionats amb
les aspiracions romàntiques i amb un estil singular. Les lluites individuals ara tenen re-
percussions en el col·lectiu i no es desatén la voluntat de plasmar la tipologia catalana
rural i marinera. Els conflictes es presenten amb una tensió creixent per assolir clímaxs
que acostumen a incorporar la mort violenta del protagonista. El marc del caciquisme
rural és ara el rerefons «històric» i els triangles amorosos afegeixen dramatisme a les
peces, a l’estil shakespearià, malgrat tot. La temàtica amorosa se centra en la posses-
sió i els individus es presenten amb una energia apassionada que contrasta amb la
vida ordinària representada pels secundaris. El camí transitat per Guimerà arriba al cim
més alt en tots els sentits: estilístics, tècnics o lingüístics.
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De l’any 1901 al 1911, Guimerà no entoma bé la irrupció del modernisme: el teatre d’Ib-
sen canvia les fórmules dramàtiques i el simbolisme aporta una nova manera de fer tea-
tre. Burgesia i món intel·lectual es dissocien i el realisme acaba esdevenint una
caricatura d’ell mateix en personatges que esdevenen estereotipats. Les obres de Gui-
merà esdevenen convencionals i carregades de tòpics. Es deixa temptar per la recerca
de l’èxit fàcil i recorre a les fórmules històriques que no volen sentir a parlar d’Hugo i
dels seus preceptes. Amb tot, assoleix consistència amb L’aranya (1906), en què apro-
fita el bagatge costumista i naturalista. I les provatures modernistes li ofereixen la pos-
sibilitat d’experimentar amb el llenguatge renovat pels joves creadors simbolistes. Però
Guimerà no és l’artista revoltat contra la societat i  els seus personatges són menestrals
en un mon urbà que els erosiona. O bé presenta un món religiós embolcallat en figu-
res religioses, com a La Santa Espina (1907).

La darrera etapa (1917-1926) comença amb una revifalla de les empreses teatrals que
possibilita als dramaturgs, després de les reticències noucentistes respecte al gènere,
donar a conèixer les seves produccions. Apareixen autors com Soldevila i Sagarra, més
o menys afins al noucentisme. Guimerà viu, per tant, un altre canvi estètic significatiu.
Ja amb un reconeixement i una projecció plasmats en l’homenatge que se li fa l’any
1909, Guimerà es calca ell mateix i retorna a l’orientació de les primeres tragèdies: In-
díbil i Mandoni (1917) en podria ser un exemple. Guimerà, a partir de 1917, perd força
i no s’incardina en els corrents representatius del teatre europeu. La temàtica política
i social de les seves últimes obres manifesta la dificultat de connexió amb els temps del
nou segle. Àngel Guimerà, malgrat tot, és el constructor d’uns models teatrals que abas-
teixen l’escena catalana durant quatre decennis, que no és poc. I de les seves mans
surten les dramatúrgies que explicaran una bona part del segle XIX català.
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2 ANÀLISI ESTRUCTURAL

2.1 L’exposició verbal de les línies de tensió

L’acte primer de Mar i cel consta de dinou escenes i s’adiu perfectament amb la fun-
ció de plantejament. D’entrada, l’escena I focalitza la visió dels personatges secunda-
ris, Mahomet, Osman i Hassèn; posteriorment Joanot i, finalment, Saïd. Som en el
moment posterior a l’abordatge de la nau cristiana i els servidors d’Al·là introdueixen les
cordes temàtiques i simbòliques que es lligaran en els actes següents. Com qui no vol
la cosa, apareix la referència a la sang de la batalla, encara sense les implicacions sim-
bòliques que adquirirà a Maria Rosa, però ja amb una certa càrrega simbòlica en
aquesta obra. El conflicte general, resolt amb la victòria dels partidaris d’Al·là, no amaga
la presentació del primer conflicte intern: Saïd està ferit i rep les atencions de la cap-
tiva cristina, Blanca, segons ens informen els personatges secundaris: amb els prota-
gonistes in absentia −Saïd està adormit−, se’ns posa en antecedents de la vocació
religiosa de la captiva i de la ferida de l’arraix. El plantejament informa sobre el contacte
forçat entre els representants de les dues religions oposades, i també entre l’univers fe-
mení i el masculí. No hi ha cap acció, però se’ns dóna molta informació. Amb aquesta
mateixa intenció de fixar les línies de conflicte que després es desenvoluparan, per
boca d’Osman es presenta el tema de l’amor dificultat per les circumstàncies: Osman
no vol robar la dona que estima a Alger perquè això la faria patir en tant que estima,
també, els seus familiars. Per una via totalment secundària, doncs, Guimerà presenta
l’eix fonamental de l’obra: l’amor impossibilitat per la pertinença dels amants a dos uni-
versos oposats sense solució de continuïtat. Aquesta dicotomia d’arrel típicament ro-
màntica, Guimerà la comença a construir fins i tot abans de l’entrada en escena dels
protagonistes. Mar i cel, com podem observar, es construeix dramàticament per acu-
mulació d’informacions i d’accions. I això implica una clara concepció global de la peça
i una voluntat de superar les escenes digressives i tècnicament poc aconseguides de
les obres anteriors. De fet, observem que és just en el moment de la fixació del tema
que Saïd entra en escena. L’esqueixament interior que manifestaran els protagonistes
també és presentat en la figura de Joanot, el corsari renegat: el secret del seu passat
en relació amb la seva dona és el que tanca l’escena.

Guimerà sap que cal un termòmetre de tensions progressives, i és per això que a l’es-
cena II apareix Blanca. Amb el pretext de la cura, l’aparició de Blanca serveix per sub-
ratllar la seva captivitat, ja que les manilles l’impedeixen de curar l’arraix. Ara cal establir
un joc de subordinacions: Saïd necessita Blanca per a la cura, i el fet d’alliberar-la de
les manilles és el primer indici d’humanitat. Aquesta humanitat de l’heroi no pot ero-
sionar la seva feresa, i és per això que Saïd maltracta Hassèn. Novament, la subtil
col·lisió d’entitats oposades anuncia una trama dinàmica des del començament. Com
s’escau en les tragèdies de volada, i com marca la preceptiva, cal una escena de re-
coneixement: la III del primer acte fa aquesta funció. És molt d’hora en el tempo de
l’obra, però Guimerà crea una bèstia que s’entendreix amb la revelació del nom de
Blanca. La mare de l’arraix també se’n deia. El plantejament, per tant, a una velocitat
sorprenent, va edificant un conjunt d’elements del passat que esdevindran la base de
la profunditat psicològica dels personatges rodons, principals o secundaris, com Joa-
not, Saïd o Blanca. Les tensions amb el passat, encara no pròpiament informat i només
suggerit, no són les úniques en el primer acte. Dins de cada unitat significativa i sim-
bòlica, cal que el món dels infidels i el dels cristians operi unes tensions dramàtiques
que facin evolucionar les accions. Aquesta és la funció de Malek en l’escena IV del pri-
mer acte: a propòsit de les manilles i de l’alliberament de Blanca i del seu pare, Car-
les, es crea una tensió entre l’arraix i el seu segon que no tindrà una culminació
dramàtica fins al tercer acte. Malek afirma: «Si un dia caus en mes urpes!» al final de
l’escena, referint-se a Saïd. Aquí tenim el llevat de la infidelitat de Malek envers el seu
cap: la traïció a l’ànima humana en virtut de les conviccions religioses o ideològiques.
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Aquesta oposició és fonamental per anar cabdellant els fils que traçaran els eixos te-
màtics del conjunt. A més, totes aquestes petites accions aparentment intranscendents
del primer acte se succeeixen a molt bon ritme: l’obra navega amb voluntat de cons-
truir les corresponents catarsis dels actes i no es deixa distreure per marrades secun-
dàries. Això suposa un exercici de síntesi renovador per a l’època i explica, també, l’èxit
de públic i de crítica de la tragèdia. Aquesta concepció sintètica s’ajuda de petites ac-
cions i informacions que actuen com a prolepsis narratives. Aquestes prolepsis, al seu
torn, són l’ancoratge de l’interès de l’espectador i el que nodreix cada acte de dina-
misme intern. La confecció de l’estructura, més enllà dels arquetips del gènere, és fun-
cional i operativa.

Si bé moltes d’aquestes informacions són resoltes en escenes de transició, també n’hi
ha que aixequen escenes en què s’esculpeix l’interior dels protagonistes i s’explica el
dogal de les infraestructures que esclavitzen la seva humanitat. Aquest és el cas de l’es-
cena V del segon acte: el diàleg de Blanca amb el seu pare i el posterior monòleg de
la noia són peces impagables de com es pot construir verbalment un personatge. La
subjugació del personatge a un destí marcat per la família, propi de la comèdia burgesa,
aquí s’amplifica fins arribar a flirtejar amb el tema del martirologi, més propi de les tra-
mes tràgiques o religioses. El primer destí de Blanca de lliurar-se a Déu per obligació
de classe i per amor filial es barreja amb un cert fatum clàssic que prendrà volada en
els actes següents. Sense arribar a ser, però, una destil·lació pura del destí tràgic d’o-
rigen germànic. Per això apareix la temptació de la immolació en virtut de la puresa re-
ligiosa: Guimerà sap que ha de construir un gran motor amb aquesta convicció per tal
de resoldre climàticament el conflicte en l’últim acte. Novament, un clar exercici de
sedimentació narrativa i dramàtica. Ara bé, el monòleg de Blanca és important per re-
blar la força latent del vitalisme de la natura. La natura que acabarà explicant el seu lliu-
rament a l’amor humà i no al diví. Tot i els dubtes incipients de Blanca («he desitjat lo
goig d’aquí a la Terra»), el primer acte vol plasmar la força i l’esclavatge del lliurament
a Déu. Per fer això, Guimerà se serveix de Carles, pare i representant de la infraes-
tructura cristiana, reial, militar i masculina, i de Blanca, condensació de la feminitat
pura segons els cànons religiosos  i romàntics de l’època. 

Un cop s’han mostrat els pols principals de l’electricitat dramàtica en el plantejament,
convé presentar els coadjuvants de la història. Aquest és el sentit de donar escena, la
VII i VIII, a Ferran i Hassèn. Amb el pretext de l’enfrontament dels personatges fidels a
les seves conviccions i als seus líders, es referma el tema de l’amistat i el reconeixement
dels valors humans individuals, per damunt dels dogmes o de la pertinença a un grup.
De manera molt lleu, el reconeixement del valor de Saïd i del seu bon procedir militar
serveix per mostrar l’amor de Hassèn envers el seu cap i posa les bases de la «con-
versió» de Ferran al tercer acte. Fins aquí observem que el primer acte va trenant unes
accions breus que seran fonamentals per entendre les motivacions dels personatges i
de les seves accions en el nus i el desenllaç de l’obra. En el meridià del primer acte,
escena IX, i en aquest mateix sentit, la revelació del secret de l’amor que Ferran sent
per Blanca és paradigmàtic. Per una banda, anticipa la força de la «cessió», per part
de Ferran, de Blanca a l’arraix i, per l’altra, reforça la convicció mineral de Blanca pel
seu destí celeste. Novament, el xoc entre el masculí i el femení s’omple de vitalitat; Fer-
ran diu: «Aquí les ànimes / han vingut a amar». Es refereix a un amor terrenal, i per això
Blanca el veu com a antagonista de Déu. La màquina divina, doncs, esclavitza Blanca
durant tot el primer acte. Ella condensa tots els dogmes i n’és la marmessora pura.
I, estructuralment, les escenes IX i X són el pinyol del dogma cristià, que actua com a
contrapès de la presumpta «barbàrie» dels infidels. Guimerà procura establir equilibris
en el joc de forces actants. Aquests equilibris són més precaris quan un sol individu
aplega els oposats: les escenes XI i XII, amb el personatge de Joanot, situen en el pri-
mer acte l’eix temàtic arquetípic de l’escriptura guimeraniana, el mestissatge o la «con-
versió»; en definitiva, la pertinença simultània a dos universos contraposats. Un altre
cop veiem que el dramaturg informa verbalment dels nuclis d’una acció dramàtica que
esclataran als actes posteriors.
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Ara bé, el joc d’oposats, en aquest primer acte, també necessita un equilibri: si Blanca
havia tingut el seu monòleg, ara, a l’escena XV, Saïd explica els seus orígens emocio-
nals i les raons del seu odi envers els cristians. Ell mateix és el resultat de la contra-
dictòria unió dels dos mons, islàmic i cristià, en el casament dels seus pares. Aquesta
escena és el principi del clímax que calia al primer acte. La narració de Saïd exposa que
el seu motor no és pròpiament ideològic o religiós, col·lectiu en definitiva, sinó senti-
mental i individual. Això força Blanca a un primer reconeixement de la seva humani-
tat. L’alçaprem sentimental és el reactiu del plor de la cristiana. L’arrel del plor és
l’avantsala de la darrera escena i suposa un element humanitzador que relativitza els
dogmes de la noia. Ens calia una dinamo dramàtica que il·luminés el segon acte: el plor
porta al dubte, i el dubte serà el llevat del procés de revolta en contra del dogma. De
fet, el plor i el dubte del primer acte seran la base sobre la qual es construirà l’edifici
de l’amor revelador. I el dubte és ambidextre: també Saïd es veurà colpit per l’amor, i
això el farà evolucionar com a personatge rodó. Però tot plegat ha transcorregut en
l’àmbit de la paraula dita i no de l’acció, que és la veritable carn del teatre. I, és clar, el
primer acte ha de crear tensions, no pas resoldre-les: per això mateix és que Blanca,
encara sota el jou de les seves conviccions, com Judit fa amb Holofernes, pretén matar
la llavor dels seus dubtes, Saïd. Aquesta és la culminació pròpiament dramàtica de
l’acte: l’alçament del punyal al camarot de l’arraix per tal d’assassinar-lo. El punyal,
com a objecte condensador de la religió i de la croada, és l’element més pròpiament
teatral de l’acte. L’acció, però, és frustrada pel lliurament de Saïd a la noia. La seva na-
tura d’ànima en pena li permet de triar la mort a mans de la noia, i això el salva en un
primer moment. Aquest lliurament representa el gir dramàtic que cal per arribar al
segon acte.

Observem, que el primer acte es caracteritza per una manca notable d’acció i per una
ingent quantitat d’informació que es comunica en rèpliques i soliloquis. Guimerà és
conscient que ha d’utilitzar la seva grapa poètica en el vers per tal de fer la presenta-
ció interna del dramatis personae. Això procura una gran tensió entre els personatges
i dóna a l’espectador les coordenades necessàries per tal d’interpretar les accions i els
mots dels actes segon i tercer. 

2.2 La condensació narrativa i les accions

Dinou escenes configuren el segon acte, el que fa la funció de nus. L’acció se situa
nou dies després de la catarsi anterior. I de nou és un personatge secundari qui con-
densa la llum de l’inici: Joanot i els seus remordiments de renegat s’intensifiquen en
haver de tenir tracte amb els presoners, als quals ha de donar de menjar. Joanot rep
l’animadversió de Carles i el tema del mestissatge continua emergint. Però allò més
significatiu d’aquest inici, a l’escena II, és la impossibilitat de resar de Blanca. El plan-
tejament ha implicat uns canvis i uns conflictes que són tractats tot just començar el
segon acte. Guimerà no es distreu i ataca directament el conflicte interior. Carles apel·la
constantment al rés com a remei a la captivitat i, sense saber-ho, als dubtes de la seva
filla. I, més anticipat que en el primer acte, el monòleg de Blanca assenta les bases del
conflicte: «Mes com va perdonar-me?», diu. El perdó de Saïd pel seu intent d’assassi-
nat és realment el centre del que esdevindrà conflicte. Apareixen ara, en el discurs de
Blanca, termes com pietat, perdó, temptació. I la figura de Saïd, morfològicament i sim-
bòlica, ja no s’associa a Satanàs, sinó a Jesús, des de la perspectiva de la noia. L’acte
comença amb molta pólvora ideològica i verbal. A l’escena IV podem observar que
aquesta percepció és examinada a través dels ulls de l’altre, Hassèn, el gos fidel de
Saïd. Comencen els elements que qüestionen els dogmes. I també, ara, Guimerà injecta
un recurs d’enjòlit tot just començar l’acte: quan Blanca demana com de lluny queda
el destí del seu suplici marítim, Alger, Hassèn respon: «Ans que fineixi el dia / veurem
ses terres». Per una banda, Guimerà, amb la marca temporal, pretén una acceleració
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en els dos actes restants i, per l’altra, sembla voler no oblidar una certa unitat de temps.
Tècnicament, el fet de situar-la en el segon acte resulta un bona estratègia dramàtica:
accelera l’acció i les tensions i força l’espectador a un determinat suspens per con es
resoldrà l’acumulació de contraris. I encara és en aquest moment que es fa referència
a la bellesa de la noia com a motiu de l’encantament a què es veurà sotmès Saïd. La
feminitat, fins al moment, només s’havia associat a la virtut conventual, però ara s’hi
suma el component estètic i físic de la seva bellesa. Com si fes oscil·lar un pèndol, Gui-
merà va sumant elements oposats per tal de construir un nus dens.

Però les tensions no només han de ser internes i en els personatges, també han de ser
col·lectives i fer avançar l’acció. Malek, a l’escena V, fa aquesta funció: els insults que
els presoners profereixen als corsaris són la causa que Malek reclami venjança i s’oposi
per segona vegada a Saïd. El joc de jerarquies que s’ha dibuixat en el primer acte mo-
tiva el conflicte de la degradació de Malek com a segon de bord. I, novament, l’ame-
naça actua com a prolepsi dramàtica: «La vida / t’ha de costar l’afront», etziba Malek.
La conducta militar erràtica de Saïd, és clar, és fruit de la seva lluita interior pels dub-
tes del primer acte i per l’encís progressiu que opera en ell la cristiana. L’escena VII,
quasi equador numèric de l’acte, amb el monòleg de Saïd, evidencia el mar de dubtes
de l’arraix. El discurs ara es carrega simbòlicament en permetre, en les paraules de
Saïd, d’associar el mar a l’aventura amorosa i al procés individualitzador, i la terra a la
guerra de les doctrines. De fet, l’amor només podrà existir en el periple marí, agombo-
lat per la deliqüescència de les passions, sense pertinença a la terra de la història. Però
en aquest segon acte, l’arraix encara és víctima de la seva pròpia bipolaritat: a voltes
percep la natura purificadora de la dona en la seva aroma i fins construeix un erotisme
càndid, a voltes es comporta i es veu com un monstre grotesc. El mite de la bella i la
bèstia, òbviament, transita entre les cametes del teatre. Saïd, definitivament, es va cons-
truint, en aquest segon acte, com a personatge romàntic farcit de contradiccions i sense
recursos per solucionar la seva dualitat. El càrrec que ocupa l’obliga a un comportament
que entra en contradicció amb els seus sentiments humans. I sense consciència clara
ni reflexió sobre les conseqüències dels seus actes, nomena Joanot, el renegat, com a
segon. Som de ple en el conflicte dramàtic: sense encara centrar-lo en la història amo-
rosa, la tria de Joanot implica un conflicte intern entre els corsaris. I això permet, a l’es-
cena IX, que Joanot exposi els motius de la seva falta cristiana: matà la dona per infidel
i fugí a Alger. L’espectador ara pot fer un exercici de projecció en la seva figura i observar
que fins el renegat té motivacions personals i no religioses o ideològiques per estar
entre dos mons. I, de passada, apareix el motor teatral de la gelosia, que treballa l’ima-
ginari shakesperarià i afegeix components tràgics fins als personatges secundaris. Gui-
merà reparteix sàviament les tensions internes entre els seus personatges per tal
amalgamar els temes i les justificacions de les accions. Per això, també, Mar i cel és
l’obra més reeixida de la primera etapa del dramaturg. Progressivament apareix la di-
mensió humana dels errors existencials i, a l’escena X, ja es pot verbalitzar la contra-
dicció («un pensament estrany que afronta i plau tot d’una», diu Blanca). El procés de
consciència personal augmenta en el segon acte, i això comporta l’inici de l’alliberament
dels grillons dels dogmes, vinguin d’on vinguin, que paradoxalment es produeix en un
espai de captiveri físic. 

Guimerà sap que li cal una inflexió en el segon acte i la comença a construir a l’escena
XI. El secret de l’amor de Ferran per Blanca, exposat al primer acte, ara tindrà conse-
qüències. Saïd interpreta malament el petó de Blanca a Ferran. Aquest punt revela la
passió que sent Saïd per la noia i l’inici de la seva follia. L’amor i la mort conflueixen en
aquesta escena amb tota la plenitud simbòlica: Blanca demana la mort a mans de Fer-
ran en arribar a terra, i Saïd és víctima de la gelosia en pensar que ells s’estimen pas-
sionalment. Això provoca que l’arraix lliuri els captius als seus homes. L’acció ara
s’accelera i prepara el desenllaç del segon acte. La tensió creixent cal que se sustenti
en un motor versemblant per tal de justificar el lliurament dels captius: en aquest punt
és la mare de Saïd, figura quasi freudiana, que reclama venjança pels afronts soferts,
i que permet construir el desvari de l’arraix. La lluita interior de Saïd contraposa les ci-
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catrius del passat, representades pel record macabre de la mort de la mare a mans dels
cristians, i la presència d’una feminitat que el subjuga en el present, Blanca, amb el ma-
teix nom que la mare. Guimerà fa aparèixer el terme bogeria per explicar l’estat del
protagonista. En efecte, la bogeria de l’amor, filial i passional, domina Saïd. I aquesta
lluita es plasma en un seguit de rèpliques ràpides i amb el moviment dels actors de dins
a fora d’escena. La tragèdia ha incorporat més acció i representa definitivament el con-
flicte des del moviment dramàtic. Aquest nucli narratiu es resol amb els dos protago-
nistes, a l’escena XIII, i la desfeta del malentès: Blanca confessa que no sent amor per
Ferran. La figura de la mare segellarà la veritat de la revelació: Blanca ho jura per les
respectives mares. I aquestes mares absents seran el punt d’unió inicial del seu amor
incipient. Això vol dir que és el món estrictament individual el que rebla el clau de la
sinceritat i dels sentiments reals dels protagonistes per damunt de les ideologies o les
religions. Però un cop els presoners han estat lliurats als corsaris, el problema és la pe-
tició de Blanca a Saïd de salvar-los les vides. I és aquest fet el que concentra l’acció al
final del segon acte. La lluita interna i la manifestació de l’amor individualitzat té com
a conseqüència un problema difícil de resoldre i que fa esclatar el conflicte extern de
la lluita de poder pel domini de la nau i de les idees: Malek reclama la mort dels cris-
tians. Però el renegat, el personatge secundari dual per excel·lència, Joanot, ha pre-
servat la vida dels presoners i actua com a element retardador del desenllaç. Saïd,
sense el domini clar de la nau, deixa de ser un home d’acció per entretenir-se en les
vaporositats de l’amor. És significatiu que, a l’escena XV, Saïd faci el panegíric del mar
i que no desitgi arribar a cap terra. El líder militar ara intueix que el seu món és el di-
namisme lliure del mar, on ni les idees ni les religions no poden aturar la seva passió.
Els conflictes entre els dos bàndols ideològics, els que volen la mort dels cristians i els
que la impedeixen, passa fora d’escena. Guimerà no pretén construir un clímax èpic
en la col·lisió de les civilitzacions simbòliques representades per cristians i musulmans.
Ben altrament, ara se centra en la individualitat romàntica del protagonista. I poste-
riorment, a l’escena XVI, el conflicte col·lectiu, històric per dir-ne d’alguna manera, re-
apareix en la figura de Malek. El xoc dels dos líders omple l’escenari de figurants per
amplificar les implicacions èpiques de la discussió. Però Malek no només vol el timó,
sinó també la vida de Blanca. L’anunci de l’arribada imminent a les costes d’Alger, just
en aquest moment, actua com a accelerador del final de l’acte i procura emoció a les
tres últimes escenes. Saïd vol retornar al mar, virar la nau. Vol retornar a l’espai de
l’amor i allunyar-se de l’espai de la ideologia i dels homes. Però el fet que la nau retorni
mar endins no serà una acció de Saïd: el seu desig és satisfet per Joanot, que traeix els
corsaris i permet que els cristians es facin amb l’embarcació. La contradicció de Saïd
torna a surar en la penúltima escena: la traïció als seus homes li renova els dubtes i re-
força l’obligació que té com a cabdill de defensar els seus súbdits. El camí que l’ha de
dur a assumir la pròpia individualitat no ha culminat plenament. Però Blanca sí que farà
una acció climàtica a l’última escena: pren el punyal i amenaça de matar-se si toquen
Saïd, i li estén la mà. La protagonista femenina és qui ha pres una determinació clara
i és qui fa l’acció més pròpiament dramàtica. L’acte acaba amb un punt de no retorn
que obliga nítidament a un desenllaç catàrtic. 

El segon acte de Mar i cel és una peça ben construïda que incorpora moltes més ac-
cions que el primer i que treu partit de totes les informacions que s’havien donat al
plantejament. Guimerà posa en escena un cert moviment de masses i equilibra aquest
recurs amb l’acarament de les intimitats passionals dels dos protagonistes. Els secun-
daris tenen aquí la funció molt més operativa de fer avançar l’acció i d’evidenciar els
conflictes de la història general. La velocitat narrativa es veu també impulsada per un
seguit de rèpliques més breus, i els monòlegs són de natura més simbòlica i permeten
la lectura dels tòpics romàntics per excel·lència. Guimerà sap que a la tragèdia li ca-
lien uns cops d’efecte dramàtics i de moviment que contrabalancin l’estatisme del pri-
mer acte. A més, calia una contorbació de l’ordre general, cosa que es manifesta en el
canvi de poder a la nau. Era imperatiu, per al conflicte general, que hi hagués un canvi
radical i que els dominadors passessin a ser dominats. La lluita de contraris es mani-
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festa de manera coral i permet que els protagonistes passin per totes les fases de l’e-
xistència: des del domini del món tangible al captiveri en mans dels opositors. El clímax
del conflicte està servit.

2.3 La catarsi emocional i dramàtica

Les dotze escenes que componen el tercer acte s’inicien amb un calc del principi de
l’obra. Ara són dos secundaris cristians que, amb un to de distensió vagament humo-
rístic, debaten sobre a qui faran capità. I Blanca, mig adormida, protegeix Saïd. Roc i
Guillem compleixen la mateixa funció que els corsaris del primer acte. La lluita de poder,
l’interès pel poder, és el pretext per fer un flashback explicatiu de com ha anat la lluita
per prendre la nau. L’hors de scène en què s’ha desenvolupat la revolta ara és detallat
per tal d’informar l’espectador i per situar-lo en un registre més distès. Els secundaris
novament serveixen per fixar la visió col·lectiva d’incomprensió envers les accions dels
individus: no entenen la contradicció de l’actitud de Blanca. En efecte, els focus nar-
ratius es concentren en la noia i el seu canvi. Com en el segon acte, l’opinió general no
pot sinó entendre que tot plegat és una bogeria que escapa al sentit comú. I un altre
cop, de bell antuvi, la marca de prolepsi que adverteix i prepara l’espectador: «Jo et juro
que això acabarà mal», diu Roc. El monòleg de Blanca a l’escena II explica els motius
de les accions de la noia: per damunt de la formació conventual, de la classe social i
de les conviccions religioses apareix la força de l’amor per Saïd. Ara ja no és el fet que
l’arraix se l’hagi jugat per salvar els cristians al segon acte, sinó que en Saïd es mani-
festa l’estimació maternal, i el desig d’abraçar-lo és irreprimible. Observem que no hi
ha cap referència al món de la ideologia. I si abans Saïd havia estat la representació del
diable i posteriorment s’havia associat a la candidesa de Jesús, ara la seva força és su-
perior al desig de lliurar-se a Déu que sentia la noia al convent. Guimerà no s’està d’or-
gues i ataca el tercer acte sense distraccions. En el desenllaç, l’amor passional és i
serà en primer terme. I com si es tractés d’un metrònom que repeteix un ritme, Joanot
apareix a l’escena III. Però ara ja no s’escauen les reflexions sobre la consciència del
renegat, sinó que s’escauen accions, i per aquest motiu Joanot ordeix un pla per sal-
var el seu primer. La lluita entre els dos mons ha de tenir una resolució que només pot
venir dels personatges duals. La proposta de matar-se per fer passar el seu cadàver pel
de Saïd i així alliberar-lo del poder cristià és una nova mostra del tema del martirologi
que ja hem vist anteriorment. De nou, el lliurament amorós és el que dignifica els per-
sonatges per damunt de les conviccions. L’obra pren volada dramàtica en la mesura
que l’acció és en primer terme. Ara les escenes no són de transició, sinó que fan avan-
çar l’acció veloçment cap al desenllaç.

L’evolució caracterològica de Blanca és evident a l’escena V, quan Ferran constata els
canvis que ha experimentat la noia. És l’amor fraternal de Ferran el que fa emergir
l’amor passional de Blanca. El trencament de Blanca amb el passat és subratllat per
tal de donar versemblança a les escenes que constitueixen pròpiament el desenllaç.
Malgrat la condensació de recursos tècnics i de construcció de personatges, Guimerà
es preocupa per la credibilitat del clímax final i posa falques, per boca també dels se-
cundaris, que evidencien la irreductibilitat de les noves i transgressores passions amo-
roses. Aquesta és la justificació de les escenes que preparen el desenllaç. I és així com
el dramaturg potencia el llenguatge simbòlic i afegeix ribets poètics a la pintura de la
noia. Per això Ferran compara la noia a un «abisme». La construcció del jo de Blanca
incorpora elements, ara sí, plenament romàntics i dinàmics. L’abisme implica la caiguda
final dels protagonistes i també fomenta la idea de profunditat existencial. L’experièn-
cia del buit, de l’esqueixament interior, propi de la poesia romàntica europea apareix
sintetitzada en una imatge. Fins en els moments en què Guimerà ha de fer avançar l’ac-
ció dinàmicament, no s’està de esculpir els tòpics més adients de l’estètica romàntica
que la Renaixença adopta, ni que sigui anacrònicament. Però també, per aquesta via,
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anticipa el desenllaç de l’obra; diu Blanca: «M’ofego, i no desitjo / sortir del fons!». La
negació de les grans construccions religioses, amb els seus serrells ideològics, ara és
evident i es produeix per l’assumpció de l’energia individualitzadora de l’amor, que,
com s’escau, menarà a la mort.

El debat intern es comença a resoldre en l’ànima de Blanca, però Guimerà encara pre-
tén assolir algun punt culminant en la confrontació entre pare i filla, a les escenes VI i
VII. Aquesta confrontació no passaria de l’arquetip teatral si no fos per les postil·les de
Ferran. Com a exegeta de cara al públic, Ferran construeix un subtext sobre els danys
col·laterals que comporta l’opressió de les ànimes per part de les grans infraestructu-
res històriques, com la religió: «Si no ha nascut per monja; si jo ho deia! / L’han opri-
mit i esclata». Guimerà segueix el precepte de Víctor Balaguer: «Tragèdies, és a dir,
coses tristes, coses de sentir i plorar». 1 En efecte, Guimerà potencia el clímax emotiu
abans que el clímax dramàtic. Per aquesta raó, en el monòleg de Blanca, just en aquest
moment, es refereix a l’espai del cor com a camp de batalla de les contradiccions i a
la impossibilitat de racionalitzar els seus pensaments i les seves accions. La tristesa és
el resultat de no poder harmonitzar els contraris i només té un camí possible, pel que
fa al pare: el perdó, per part de Carles, del motiu dels seus patiments, Saïd. I encara
més, ara el perdó que ha d’unir els dos pols només es reclama directament a Déu. El
món anímic del jo de Blanca, però, topa novament amb la rigidesa de les estructures
externes: el pare construeix una nova trinitat en unir en la seva persona les figures de
rei, Déu i pare. El poder polític i militar se suma a les forces divines i a les estructures
domèstiques representades pel pare. La lluita contra els poders establerts, en el tercer
acte adquireix, doncs, una dimensió quasi còsmica i insuperable. L’espectador atent ja
sap que la revolta contra tals poders només pot passar per la renúncia total a la suma
dels mons que representen. La mort final representarà la superació de les contradic-
cions i la perennitat de l’amor que ha crescut en el marc dinàmic de l’aigua.  

El poder mineral representat pel pare no s’atura davant de la tristesa i el patiment de
Blanca i vol la seva presa, Saïd. L’escena VIII explicita coralment, i de nou, la confron-
tació dels dos mons, el cristià i el musulmà, com un negatiu del primer acte. Saïd, amb
la intenció de salvar la noia, nega en va els seus amors davant dels cristians. La con-
versió i la negació de les idees en virtut de les passions fan que Ferran esdevingui un
punt de fuga per als amants: atura les accions reclamades per Carles. La trama basada
en el joc d’accions bel·ligerants és conduïda per Ferran i Carles, però la tensió emotiva
se centra en el discurs dels dos protagonistes a l’escena IX. Finalment, el lliurament
amorós és total i recíproc. L’amor de Saïd s’arrecera en l’espai mític de la infantesa que
no sap d’idees i que es deixa portar pel cor; l’amor supera els contraris i incorpora el
Déu cristià i Mahoma. L’amor com a elixir de la fraternitat universal supera la distància
que hi ha entre el cel i la terra. Blanca associa l’amor a les forces preexistents a la vida
mateixa. El destí tràgic és el pern dels seus mots. El determinisme de les forces atàvi-
ques de l’amor són, segons Blanca, més fortes que les circumstàncies històriques i po-
lítiques. La defensa de la vida per damunt dels lligams ètnics i religiosos és la veritable
raó de la catarsi emocional. Després de les efusions de les ànimes lliures, però, s’im-
posa un altre cop la distància: «vós sou el cel; jo l’aigua». Guimerà rebla el clau per tal
que l’espectador no perdi de vista la dimensió simbòlica de l’obra i que no es distregui
en les accions. De fet, la tragèdia no oblida la seva tesi romàntica.

Les escenes X, XI i XII constitueixen pròpiament el desenllaç. Primer, l’estratègia de
Ferran per salvar Saïd i afavorir la possibilitat del retrobament posterior dels dos amants;
després, la fugida i l’apoteosi emocional del bes entre els dos amants i, finalment, l’im-
pediment del happy end per part de Carles en matar accidentalment la seva pròpia
filla i l’alliberació dels dos amants del món opressiu en llançar-se al mar. La desapari-
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ció dels jos romàntics de Blanca i de Saïd per obra del rei, Déu i el pare implica la per-
vivència de l’amor fora dels espais de les infraestructures ideològiques i col·lectives
dels homes. Guimerà sap que no li convé construir cap mena d’escena posterior cen-
trada en el patiment del pare o en la reflexió ideològica sobre les implicacions de l’ac-
ció. El seu objectiu sintètic és la catarsi de la mort dels amants: ja ha donat prou pistes
interpretatives a l’espectador per tal de construir la lectura simbòlica i temàtica de
l’obra. Per tal de potenciar l’impacte de l’acció, les últimes escenes són d’una veloci-
tat trepidant. Les exigències de sublimitat que ja havien defensat Hugo i Dumas arri-
ben, en aquest tercer acte, al seu cimal. I això, juntament amb la construcció narrativa
dels altres actes, implica una visió èpica que és molt del gust de la Renaixença. Mal-
grat els encerts tècnics d’una narració accelerada en el tercer acte, l’obra adopta,
també, l’estructura clàssica de la tragèdia i s’allunya de les tendències europees con-
temporànies. Però és innegable que Guimerà és eficaç en la barreja de recursos dra-
màtics per impactar el públic i provocar-li un pensament que relativitzi les grans forces
i institucions que encara actuen com a poders fàctics.  
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3 ANÀLISI TEMÀTICA I DELS PERSONATGES

3.1 El lloc que esdevé un no-lloc

La unitat de lloc clàssica que Guimerà manté a Mar i cel no ens interessa tant com a
argument per vincular-lo a uns recursos antics com per la seva dimensió simbòlica.
D’entrada, la tria d’un espai mòbil, el vaixell, més enllà de les possibilitats que en va
saber treure Dagoll Dagom en la seva versió musical, 2 convé llegir-la des del punt de
vista semàntic. Guimerà demostra habilitat en escollir un espai que implica el pas del
temps en la mesura que recorre un trajecte. La mobilitat de l’espai també implica la mo-
bilitat dels valors que transporta. El joc de poders, com hem vist, oscil·la al ritme del
viatge. Aquest element afegeix un factor de dinamisme a l’obra i al seu significat. Acos-
tumats als espais fixos i catedralicis de les tragèdies a l’ús, els espectadors ara són in-
serits en un espai que, de fet, és el lloc de treball dels pirates i que, malgrat tot,
incorpora una certa quotidianitat a la història. En el marc del segle XVII, temps en què
transcorre l’acció, el vaixell mostra els espais ocults de la gran història explicada per Oc-
cident. No es tracta en absolut del realisme que el teatre de Guimerà incorporarà en
les obres dels anys noranta, però sí que suposa una novetat respecte de les obres de
la primera etapa. En efecte, el vaixell és un espai amagat de la gran història i no posa
en primer terme uns personatges vinculats a les grans dinasties europees; ben al con-
trari, posa l’accent en un protagonista «mestís» que no representa la terra de ningú.
I, a més a més, el vaixell esdevé una metàfora del dinamisme de la vida. L’itinerari vital
dels protagonistes es desenvolupa en un espai que no és terrenal i que està sotmès a
un mar de dubtes. El vaixell actua com a antítesi dels pensaments ancorats en la terra
de les idees, conviccions i religions. Aquest fet suposa un dinamisme notable si tenim
en compte els recursos més antiquats emprats per Guimerà a Gala Placídia, Judit de
Welp o El fill del rei. 

L’absència d’un espai estàtic s’expressa al títol mateix. Mar i cel apel·la a dos espais
més: certament, l’espai de l’acció és la mobilitat del vaixell, però els espais nítidament
semàntics són el mar i el cel. El triangle de territoris és operatiu si tenim en compte que
tant el mar com el cel són els espais de les conviccions respectives. Saïd sempre es-
tarà vinculat al mar, que és la quinta essència de l’estat transitori; Blanca és lligada, en
un principi, a un cel que es presenta com el lloc de les conviccions cristianes. Amb-
dues referències es caracteritzen, un cop més, per l’absència de terra. El cel és l’espai
connotat per l’imaginari cristià i s’utilitza per dissenyar la presó en què està tancada
Blanca. Però no només això, també porta afegit l’imaginari romàntic de la volta celeste:
l’àmbit dels grans ideals. L’aire i l’aigua, d’altra banda, esdevenen els elements essen-
cials de la vida humana. El mar és clarament l’espai compartit que sosté el periple vital
i no es relaciona amb les construccions col·lectives dels homes , siguin de l’ordre que
siguin. Quan Hugo reclamava que un dels motors de la inspiració dramàtica fos la na-
tura, es podia referir a això. L’experiència romàntica del sublim té a veure amb la tria
connotada d’aquests espais. I encara més si tenim en compte que la copulació entre
els dos substantius implica la seva unió. La impossible unió de contraris es materialitza
en la imatge de l’horitzó que el sintagma implica. L’horitzó com el no-lloc. El destí del
trajecte de la trama dramàtica és Alger, però el destí de la trama simbòlica és el mateix
horitzó. El no-lloc serà el punt de trobada de la unió inassolible dels contraris. Es tracta
de la il·lusió òptica d’una línia que no es pot abastar i que ens allunya progressivament
de terra. Per això el no-lloc comporta la desaparició del jo dels protagonistes. Tot i que
es llancen al mar, al món dinàmic de les emocions, no apareix cap cos. La desaparició
en l’«abisme» és la via per no assumir els grillons morals de la col·lectivitat, i aquí s’ar-
riba per un camí de consciència individual atiada per l’experiència de l’amor. Guimerà
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demostra mestratge en la tria dels elements que focalitzaran temàticament la seva obra,
i actua com a poeta en la recerca de la significació suggestiva de la metonímia. No és
estrany que en aquesta tragèdia substitueixi els antropònims, que eren habituals en
els títols del gènere, per uns particulars «topònims». Abans d’acarar-nos als personat-
ges, Guimerà ens força a desentranyar el sema dels llocs. I és que, l’acció, sempre
la desenvolupen uns subjectes en uns llocs i un temps. La significació harmonitzada
d’aquests elements dóna coherència i consistència a l’obra. I aquest és el cas de Mar
i cel. Ben mirat, és una intel·ligent manera de superar la unitat de lloc neoclàssica.

3.2 No és el temps el que importa, és la temporalitat el que marca

Con en el cas dels llocs, el temps també mereix una atenció especial. La convenció i
la historiografia ens apunten que, en el teatre del segle XIX, la tria del temps històric és
fonamental per classificar els drames i les tragèdies. I és així com podem dir que l’an-
tigor, en la Roma de Gala Placídia, o l’ambientació medieval, en els espais reals de
Judit de Welp o en els inventats d’El fill del rei, compleixen amb la premissa aristocrà-
tica de triar un període climàtic en la història d’Europa d’acord amb la seva èpica i amb
el caràcter heroic dels protagonistes. Aparentment, també Mar i cel segueix aquest
camí: el segle XVII, amb les conseqüències de l’expulsió del moriscos, també recula
vers un passat ancestral i climàtic. Ara, però, el temps implica que tot un col·lectiu
sigui «mestís» o «bord», no només un protagonista. El temps històric és connotat te-
màticament d’acord amb l’obsessió de Guimerà per la seva condició de «convers» o
«mestís». No obstant això, el tractament del temps no se sotmet en cap moment al
pintoresquisme descriptiu present en el teatre del moment. Ben altrament, actua com
a correlat objectiu per tractar el tema de la conversió i les conseqüències que té en
l’individu. Si el lloc era un procediment per significar la temàtica amorosa i la col·lisió
de contraris, el temps és una via per universalitzar el tema del mestissatge. Guimerà
compleix amb el requisit historiogràfic de la Renaixença, però el supera àmpliament per
la manera com el tracta i per la càrrega simbòlica que li injecta, com passa en la poe-
sia de Jacint Verdaguer. Per això aquests autors depassen els límits estrictes de la seva
circumstància estètica i política i esdevenen clàssics.

Ara bé, si mirem una mica més enllà, ens adonarem que la temporalitat és més im-
portant que no pas el temps. En efecte, el transcurs del temps a bord del vaixell és
realment el temps de la tragèdia. Aquesta és la novetat. La unitat de temps ve donada
per l’itinerari de la nau. És el pas del temps que actua sobre la trama de l’obra i la que
marca el tempo. El mateix temps, com a element dramàtic, supera l’anquilosament del
temps històric. No en va, Guimerà supera una visió estàtica de la tragèdia en sumar
aquesta temporalitat com a element dramàtic. Fixem-nos que les marques de temps
històric són comptades i que la seva presència es redueix a la construcció dels perso-
natges plans. Els personatges rodons, Blanca, Saïd, Joanot o Ferran, superen el temps
històric per participar en la transformació que el temps dinàmic del vaixell exerceix
sobre ells. I encara la presència del temps atmosfèric, tot i que lleu, és significativa.
L’obra comença amb un crepuscle i acaba amb l’arribada de la nit (la lluna il·lumina
Saïd en l’última escena). No cal dir que Guimerà és conscient de la utilització que fa
del cromatisme romàntic. Per una banda tenim el crepuscle vespral com a temps de
transició (equivalent al trànsit que implica el mar) i, per l’altra, el desenllaç en l’arribada
de la nit totalitzadora que desdibuixa els espais il·luminats de les religions. Si el cris-
tianisme ha associat la llum a la revelació i a la positivitat de les idees i dels dogmes (no
oblidem que el nom de la captiva amorosa i cristiana és Blanca), l’obra acaba amb una
nit que implica la mort dels apassionats. La llum també implica el coneixement racio-
nal de la realitat circumdant, i la foscor cal associar-la a l’interior de l’ànima humana.
Des d’aquest punt de vista de la temporalitat, Mar i cel aboca l’espectador al temps in-
terior dels personatges sotmesos al dubte. I el dubte és el reactiu de l’estètica romàn-
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tica. No oblidem, tampoc, que la recerca d’aquest interior de les ànimes convé asso-
ciar-la al fet que l’acció transcorre a l’interior d’un vaixell. No podem desatendre aquest
allau de pistes que Guimerà ens ofereix per llegir la seva obra. El trànsit dels personat-
ges per entre els llocs reals o simbòlics, així com la submissió a una temporalitat psí-
quica, explica la seva evolució existencial i reforça la unitat i la síntesi dramàtiques.

3.3 El mestissatge també és un trànsit vers la identitat

D’acord amb els temes anteriors, Guimerà, també a Mar i cel, treballa el tòpic del mes-
tissatge com a element de trànsit. El dinamisme exposat anteriorment també és ope-
ratiu aquí. Ben diferentment dels herois èpics que condensen els valors positius de la
col·lectivitat, Guimerà ens presenta uns personatges esclavitzats per la seva natura
dual. S’ha dit fins al cansament que la biografia de l’autor, el seu desarrelament de Te-
nerife i el pas a Catalunya, la seva condició de fill natural, expliquen la galeria de per-
sonatges de tota la seva obra, i no hi insistirem. Sí que volem subratllar que el fet que
Saïd sigui un corsari mestís que aplega els dos mons, el cristià de la mare i l’islàmic del
pare, exalta el dinamisme de què parlàvem dins mateix de la construcció del perso-
natge. És l’individu el que, més enllà del temps i del lloc, està en trànsit i va a la recerca
de la seva identitat. De fet, aquesta recerca de la identitat essencial és un tema nota-
blement important a Mar i cel. I és un tema universal en la mesura que disposem de
personatges en aquesta circumstància a cadascun del mons. Saïd i Blanca fan una
operació similar i en el trajecte troben l’amor. I els secundaris que també incorporen en
alguna mesura aquest patiment, com Joanot, actuen com a contrafort del tema. I en-
cara Ferran, que aconsegueix relativitzar la ideologia i la moral del món al qual pertany
per trobar una nova ànima.

Saïd té, com dirien els decadentistes finiseculars, una Àfrica interior. Som davant d’un
personatge ric en matisos en la mesura que està en contradicció amb ell mateix. Com
si es tractés d’una patologia bipolar, oscil·la entre el furor bàrbar i la puresa càndida
d’un infant. Aquests canvis, en ocasions lleument inversemblants, evidencien la inca-
pacitat de la raó per solucionar els dubtes de la seva identitat. Sotmès als avatars de la
gran història, ha de prendre partit per un bàndol. I opta pel bàndol de la mare: la mare
cristiana fou assassinada pels mateixos cristians argumentant la impuresa d’haver-se
amistançat amb un musulmà. És la motivació emocional, no pas la religiosa, la que de-
termina el bàndol. Aquest punt és important per explicar la relació de Saïd amb Blanca.
Blanca es deia la mare i Blanca es diu el seu amor passional. El complex edípic de
què parla Fàbregas 3 és prou patent aquí. Per tant, la pertinença de Saïd al món «sal-
vatge» no és deguda al fet de combregar amb la doctrina islàmica, sinó a una orfenesa
traumàtica. Els seu salvatgisme  s’explica per la necessitat de venjança i no per cap doc-
trina. Però els executors de la mort de la mare són els que prediquen l’amor. Guimerà,
com en altres ocasions en poemes i drames, ataca el fanatisme religiós. Aquesta crí-
tica té una càrrega social que s’intensifica pel fet que els dos amants no poden assolir
el seu ideal per la intolerància dels dogmes i no pas per la irrupció d’una tercera per-
sona o per la seva vinculació sanguínia. 4 En aquest sentit, tot i que Mar i cel pertany
a la primera etapa creativa de Guimerà, anticipa algunes de les orientacions que cul-
minaran en la segona etapa. En tot cas, el dualisme interior de Saïd reforça el seu des-
deny per doctrines i estructures que erosionen l’individualisme d’una identitat
intransferible. Aquesta cerca de la identitat en un món esclavitzat pels dogmes és un
tema plenament romàntic. Es tracta de la recuperació d’un jo individual basat en les es-
sències humanes universals, aquí fonamentades en l’experiència amorosa. El cas de
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Saïd es resol amb la redempció de l’amor de Blanca. En canvi Joanot, personatge se-
cundari igualment sotmès a la intolerància del cristianisme per la seva «conversió», no
disposa de l’animal guia de l’amor per evitar l’error de triar un bàndol per raons estric-
tament de supervivència. En definitiva, la dualitat interior i la posterior construcció d’una
identitat personal no és possible sense l’acció amorosa. La pertinença a un grup no és
tan important com la comunió universal amb la passió. No seran la sang ni les idees
les que ens atorguin un lloc al món, sinó la llibertat tolerant que ens regala l’amor. Gui-
merà reparteix aquesta tesi al llarg de les seves obres.

3.4 L’amor que ens salva

Aquest cub inflexible que construeixen les doctrines és dinamitat per l’aparició de
l’amor. L’amor passional de Blanca li permet superar la impostació de la seva natura or-
gànica. Blanca descobreix aquesta noció de l’amor alhora que representa una deter-
minada feminitat romàntica. Aquesta feminitat és la suma de les virtuts morals i la
bellesa física. L’acatament al pare la sotmet als dogmes, en un primer moment, fins a
límits antinaturals. Però és el joc de miralls de la feminitat el que li permet desfer-se de
les cadenes doctrinàries del poder masculí representat pel pare. El record de la mare
és la via per construir l’espai paradisíac de la infantesa com a Arcàdia lliure d’estruc-
tures ideològiques. I la infantesa és l’espai de l’amor pur plasmat en la maternitat.
Blanca evoca la mare i els seus besos a propòsit dels sentiments que li provoca Saïd.
La feminitat, doncs, incorpora l’amor matern harmonitzat amb l’amor passional. I ella
esdevé també una mare protectora per a Saïd. Aquest amor per la mare també és
el que la uneix a Saïd. L’obsessió de l’arraix per la mare compleix una funció similar: el
record de l’amor matern és el que apaga el foc de la ira que sent Saïd, i igualment va
associat a la infantesa. Per tant, l’amor i una determinada concepció de l’ideal femení
permeten unir els dos mons i superar la intolerància que esclavitza l’individu. Mar i cel
constitueix una tesi sobre l’experiència amorosa com a elixir màgic que permet assolit
una identitat i superar els contraris. Som davant de la tesi romàntica per antonomàsia,
i Guimerà la treballa estèticament i freudianament per tal de pair els seus traumes 
personals. I és aquest mateix amor el que atorga una certa profunditat psicològica als
protagonistes.

La figura femenina de la mare en aquesta obra és voluntàriament oposada a la figura
paterna. Si l’amor és el que determina l’univers femení, la inflexibilitat intolerant és
el que caracteritza el món patriarcal. Carles és presentat, ja ho hem vist, com la unió
del poder reial, diví i domèstic. El pare, doncs, és l’antagonista que no permet la rela-
ció amorosa. D’alguna manera fa la funció del tercer que obstaculitza l’amor en els
triangles amorosos d’obres com En pólvora (1893), La festa del blat (1896) o Terra
Baixa (1897). 

L’amor a Mar i cel, però, no només és d’ordre passional o maternal. També és clara la
voluntat de plasmar l’efecte benefactor de l’amor fraternal i solidari. És el cas de Has-
sèn. Saïd és protegit, també, per l’amor solidari de qui es lliura a l’altre. La superació
de les intoleràncies només pot venir de l’amor individual que reconeix les ànimes dels
amics autèntics. I encara el lliurament amorós pot produir-se en qui es doblega davant
de l’amor essencial: Ferran reconeix la passió total de Blanca per Saïd i abandona les
seves pretensions amoroses per Blanca. L’amor, per tant, és un element revelador de
consciències i l’única clau per poder aconseguir una fraternitat universal i un món
sense morals engavanyadores. De fet, la temàtica amorosa és l’autèntic epicentre 
dramàtic de l’obra i al seu voltant s’organitzen tots els altres temes, tal com hem pogut
observar.
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4 ANÀLISI FORMAL

4.1 De la llengua, l’estil i el vers

Des del punt de vista formal, també Mar i cel és una obra innovadora en el context tea-
tral del moment. Si bé, en l’aspecte estructural, Guimerà opta pe mantenir les unitats
classicistes que hem referit, l’incipient realisme dels espais li permet incorporar un llen-
guatge molt més acostat als usos del seu temps. El lèxic i la prosòdia no vol elevar-se
en excés vers l’arcaisme del teatre culte i opta per una fraseologia que s’ancora en el
català que Guimerà va aprendre al Vendrell. Els seus protagonistes fan servir una llen-
gua dinàmica que esclata en els diàlegs vivaços. Cristians i musulmans utilitzen un ma-
teix registre oral, i l’obra esdevé molt unitària en aquest sentit. Josep Yxart, a propòsit
de Mar i cel, i tot reclamant una renovació en el teatre català, valora positivament la tria
d’aquest registre: el satisfà que la llengua de Guimerà tendeixi a un llenguatge «comú,
normal i corrent». 5 Les tímides orientacions realistes de  l’autor afecten la llengua, i això
és percebut i valorat. El substrat de la cultura popular i el pes de les lectures d’autors
costumistes per part de Guimerà segurament van influir en aquesta opció lingüística. 

Tot i que el tema podria haver-lo temptat a decantar-se per la grandiloqüència, Gui-
merà s’allunya del retoricisme per potenciar unes imatges vinculades a la terra i a la cul-
tura popular. Altra cosa és l’ús de les interrupcions del discurs. El tema passional
implica un format estilístic d’acord amb el romanticisme. Això vol dir que els protago-
nistes, principalment, tenen una veu sincopada que es farceix de punts suspensius i
d’interrogacions. Aquest estil, podríem dir-ne «poètic» o «èpic», contrasta amb la llen-
gua funcional dels personatges secundaris. També des del punt de vista lingüístic es
percep una preocupació per la versemblança lingüística que els secundaris afermen.

Pel que fa al vers, el decasíl·lab blanc és un superació dels formats neoclàssics hep-
tasil·làbics. I encara el fet de partir-lo és una voluntat de donar més dinamisme tipo-
gràfic al discurs. El decasíl·lab produeix un cert efecte alliberador respecte a les formes
encotillades del teatre clàssic. I el ritme del decasíl·lab permet d’acostar-se al ritme de
la llengua comuna i compartida. 

No cal dir que la llengua en Guimerà és un cavall de batalla de la seva catalanitat.
L’adopció de la llengua catalana és una formalització de la conversió a la cultura cata-
lana. La seva vehemència en la defensa de l’idioma es deu a la unió intrínseca entre
llengua i país. La necessitat de plasmar el seu imaginari en una llengua real i arrelada
a la terra, i als  llibres, el porten a una combativitat en ocasions propera al fanatisme.
Mar i cel troba un registre lingüístic adequat a les necessitats del temps i del gènere que
defensa.
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5 GUIÓ PER AL COMENTARI DE L’OBRA

5.1 Contextualització

· Guimerà disposa de la rica tradició teatral de la primera meitat de segle XIX: des del
sainet al teatre amateur passant per la comèdia de costums.

· La riquesa tipològica del gènere teatral del segle XIX es manifesta en la presència de
comèdies de costums, melodrames, sainets, tragèdies i teatre religiós.

· La preceptiva neoclàssica és viva durant bona part del segle XIX català, i Guimerà n’és
deutor.

· Les teories de Victor Hugo influeixen en el teatre europeu i en el primer Guimerà. El
romanticisme francès demana una renovació del gènere i més profunditat i ambició
en el tractament de temes i de personatges. Els temes històrics, segons Hugo, han
d’incloure tota Europa.

· Paral·lelament, a Catalunya es produeix una revaloració de Shakespeare, així com de
la tragèdia, especialment durant els anys trenta del segle.

· La gran història és potenciada com a tema per la Renaixença. El descobriment de
Walter Scott i la feina d’intel·lectuals com Manuel Milà i Fontanals encimbellen la
història com a tema molt apreciat pels primers representants del moviment cultural
català.

· Si Frederic Soler aposta pel drama històric durant els anys seixanta, Víctor Bala-

guer potencia la tragèdia.

· Malgrat les temptatives realistes de Josep Feliu i Codina i d’Albert Llanas, i les ob-
servacions al respecte de Josep Yxart, la temàtica històrica i el format de la tragèdia
seran el punt de partida d’Àngel Guimerà.

· La primera etapa de Guimerà (1879-1890) es caracteritza pel conreu d’una tragè-
dia que incorpora la influència d’Hugo, però no assoleix plenament la seva exigèn-

cia universalitzadora.

· Mar i cel constitueix l’obra més ben acabada de la primera època. La seva conden-

sació narrativa és una novetat en el panorama teatral català.

· Les tesis romàntiques tinten les obres del primer Guimerà, fins i tot quan prova
d’acostar-se al realisme.

· Guimerà assoleix, durant els anys 1890-1900, el punt culminant de la seva creació
dramàtica. Encara amb elements idealistes i romàntics, la seva obra incorpora el
realisme.

· El conflicte social pren protagonisme en les obres més emblemàtiques de l’autor:
Maria Rosa o Terra Baixa.

· Entre 1900 i 1911, Guimerà inicia un camí de vacil·lacions estètiques. El conven-

cionalisme i els arquetips caracteritzen bona part de la seva producció. També fa pro-
vatures d’acord amb el moviment modernista.

· La darrera etapa (1917-1926) mostra un Guimerà esforçat per connectar amb els
temps i les estètiques modernes, però no assoleix un resultat òptim. El dramaturg
també opta per recuperar els esquemes de les antigues tragèdies.

Guia de lectura de Mar i cel
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5.2 Anàlisi estructural

· El primer acte de Mar i cel té una funció principalment informativa i presenta una es-

tructura dramàticament estàtica.

· La presentació dels personatges segueix les convencions de la tragèdia i potencia
les dualitats que generaran el conflicte en el segon acte.

· Tot i les convencions, Guimerà s’esforça per ser sintètic i busca la condensació 

narrativa.

· El passat dels personatges principals i secundaris els confereix una certa profundi-

tat psicològica.

· El tema amorós ja és anticipat com a eix central de la tragèdia a partir dels records
dels personatges.

· La col·lisió dels dos mons oposats, representats pels cristians i els musulmans, és
la base del conflicte general, i l’amor impossible dels protagonistes centra el conflicte

individual.

· La recerca del ritme dramàtic és una prioritat per tal d’assolir les catarsis precepti-
ves a cada acte.

· Guimerà flirteja amb el tema del martirologi i del fatum clàssic per dotar la seva obra
d’una certa experiència del sublim.

· El segon acte potencia les accions dramàtiques per damunt del discurs dramàtic.
La impossible unió de contraris és el motor d’aquestes accions i el receptacle on es
pasta el simbolisme romàntic de l’obra.

· La bogeria vinculada a l’amor és la font dels dubtes ideològics dels protagonistes i la
via per assolir la individualitat que singularitzi els protagonistes.

· Blanca capitalitza, juntament amb Saïd, l’acció dramàtica en el tercer acte i esdevé
emblema del procés d’alliberament dels dogmes.

5.3 Anàlisi temàtica i dels personatges

· Mar i cel tematitza el llocs com a espais simbòlics de les aspiracions d’absolut que
superi totes les dicotomies humanes. El vaixell, com a lloc mòbil, simbolitza l’itine-
rari vital dels protagonistes. Guimerà, per tant, supera les limitacions de la unitat de

lloc clàssica.

· El temps històric de l’obra potencia el tema del mestissatge. Però el joc amb la tem-

poralitat és més significatiu tècnicament.

· El joc amb la temporalitat de les accions ressalta l’evolució dels personatges rodons

i s’ajusta al temps atmosfèric que subratlla el simbolisme cromàtic.

· El substrat freudià és implícit en el tractament del tema del mestissatge. Però Gui-
merà el canalitza vers una cerca de la identitat personal dels protagonistes. La iden-
titat es relaciona amb la llibertat individual que supera el dualisme intern de Saïd i
de Blanca.

· El llevat romàntic opera en l’aparició de la bogeria com a element irracional que so-
luciona les dicotomies col·lectives.
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· Guimerà troba en l’amor passional el desllorigador de la fraternitat universal. L’amor
és la palanca que permetrà un crítica social i un atac a les doctrines dogmàtiques dels
poders fàctics.

· La feminitat a Mar i cel és dissenyada des de la suma de la virtut, la bellesa i la ma-

ternitat. Blanca concentra l’amor maternal i passional. 

· L’amor és la via de superació del pecat d’intolerància que les construccions ideolò-
giques i religioses del homes imposen als individus com a gàbies existencials.

· La masculinitat i el patriarcat representats per Carles són els antagonistes de la fi-
gura femenina. Especialment, de la maternitat, amb ornaments edípics, sensible i
harmònica.

· A Mar i cel també es defensa l’amor com a panacea de la solidaritat universal i ga-
rantia de la fidelitat amical.

5.4 Anàlisi formal

· El realisme descriptiu de Mar i cel afavoreix l’ús d’una llengua propera a l’ús del
segle XIX, sense excés d’arcaismes.

· Yxart celebra que la llengua de Guimerà tendeixi a utilitzar un registre comú, normal
i corrent. Aquesta és una novetat en el gènere de la tragèdia dels anys vuitanta del
segle XIX.

· L’estil de Guimerà limita el retoricisme i es beneficia del substrat costumista del mo-
ment. Això suposa la presència d’un determinat realisme també en l’embolcall lin-
güístic de la tragèdia.

· El decasíl·lab blanc permet una prosòdia més contemporània i l’allunyament de les
formes neoclàssiques. I la seva dislocació en els diàlegs confereix dinamisme tipo-

gràfic i estilístic a Mar i cel.

· Guimerà treballa la llengua amb una concepció plenament renaixentista i l’associa
a una idea de país. La voluntat de pertànyer a la catalanitat cultural del segle XIX el
fa ser molt bel·licós en aquest sentit.

CHARLES BAUDELAIRE
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