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Un dels contes
més corprene-
dors d’aquest lli-
bre fulgurant que
és La rara anato-
mia dels centau-
res es titula Morir

a ca seva. S’hi pot llegir que una do-
na vella i menuda, vestida de negre,
té l’encaparrament de voler morir a
casa. El problema és que la casa fa
anys que la van tirar a terra i al seu
lloc s’hi inaugura una plaça. Tant li
fa: arrossega una cadira, fa fora un
grup de joves amb un parell de crits,
s’asseu al costat d’on tenia el braser
de la cuina i mor, sola i sota la plu-
ja, aixoplugada només pels records.
No se m’acut una millor manera de
morir per als escriptors que Miquel
Àngel Riera (Manacor, 1930 – Pal-
ma, 1996) s’estimava tant: els que ci-
tava –Proust, Mann, Flaubert– i els
que no, com ara Orwell, Cortázar i

Orwell i Kafka
van a morir a Mallorca

Kafka, que habiten com fantasmes
les estances del casalot que és
aquest llibre. Un casalot mallorquí
per a fantasmes europeus.

“En acabar de llegir un llibre
meu, el lector es queda amb la sen-
sació que, tot allò, ja ho sabia, però
des d’ara ho sap molt millor i des
d’una línia de flotació del coneixe-
ment molt més profunda”, deia Ri-
era. És ben bé la sensació que es té
llegint aquests catorze contes fora
de sèrie, rescatats del purgatori de
la literatura catalana de la dècada
dels 70 per la microscòpica editori-
al Males Herbes. Com si estigués-
sim llegint Edgar Allan Poe, Guy de
Maupassant o Italo Calvino des-
til·lats per un purista de la llengua
(els desafio a llegir tot el llibre sen-
se consultar ni una sola vegada el
diccionari, i he dit ni una sola vega-
da), un orfebre obsessiu capaç de
passar-se un dia sencer per escriure

“Juga a l’amor, massa
que un dia / serà ton
cor d’angoixa estret

[...] / I acabaràs, quan l’hora
sia / plorant de cara a la paret
/ i la teva última follia / se’t
trencarà com un joguet”. Can-
çó de l’amor matiner enceta el
bloc primaveral de La parau-
la en el vent, poemari que Jo-
sep Carner va donar a conèi-
xer l’any 1914, coincidint amb
el seu trentè aniversari. El lli-
bre s’estructura al voltant del
doble cicle vital de l’home i de
la naturalesa, i Carner hi esce-
nifica un canvi de veu poètica
degut principalment a dos
factors: el desengany amorós
del poeta amb la filla de l’ar-
quitecte Eduard Domènech i
Muntaner, Anna Domènech, i
el viatge que va fer a Anglater-
ra, tal com defensa el profes-
sor Enric Mallorquí-Ruscalle-
da, que considera que a La pa-
raula en el vent Carner tracta
“l’amor d’una manera total-
ment intel·lectualitzada, cosa
que fa que la poesia se sotme-
ti en tot el llibre a les exigènci-
es de l’intel·lecte”. Artifici i
retòrica marquen els versos
de la nova veu lírica de Carner,
dúctil, poderosa i fins i tot om-
brívola: pot arribar a desitjar
la mentida (“Doncs jo ara com
antany / no vull res, sinó espe-
rança: / fer-me sol el meu en-
gany”). L’oreig entre les ca-
nyes (1920) és un altre cim lí-
ric de Carner. Paisatge, amor
i identitat recorren poemes de
gran representativitat en la
seva obra, com passa a Posses-
sió, Destins i Canticel.✒
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L’artifici
deliciós

i polir una sola frase. Són contes
protagonitzats, en gran part, per ho-
mes solitaris, i estan farcits d’inter-
rogatoris més o menys dissimulats,
de situacions on el protagonista se
sent sol contra un món que és poc
amable, opressiu o, directament, in-
timidatori. Com si l’ombra de les
brutalitats de la Guerra Civil planés
encara sobre el final d’aquella dèca-
da dels 70.

Centaures per tot arreu
S’adonaran que duen un embruix al
damunt quan ja faci dies que han
tancat el llibre. Tot tornant de va-
cances, els assaltarà el dubte de si
el cambrer que els servia en aquell
quiosc de vora la platja no era un
centaure melangiós. Quan baixin a
dinar al restaurant de menú de so-
ta la feina, els semblarà veure reflec-
tida al mirall del fons la cara d’aque-
lla senyora que, setmana rere set-
mana, no s’atreveixen a saludar. I
quan puguin, per fi, veure el tercer
capítol d’aquella sèrie que tothom
els diu que és l’última sensació del
món de les sèries, aquell on els pro-
tagonistes duen un xip implantat al
cervell que els porta molts proble-
mes, els assaltarà al cap el protago-
nista del conte que porta per títol
Prohibit pensar, un suïcida amb un
elèctrode inserit al cervell que re-
dacta una carta de comiat: “Escolli-
ré el camí de morir, que tenc pen-
sat des del primer instant de veu-
re’m protagonista, ben involuntari,
d’aquest desastre. Però cal que faci
aquest darrer servei a la meva soci-
etat: deixar-ho escrit”.

A això es va dedicar tota la vida
Miquel Àngel Riera, encarregat
d’una gestoria de dilluns a diven-
dres, vestit com un senyor de Ma-
llorca i amo d’un cap prodigiós: a
servir la seva societat de l’única ma-
nera que podia, escrivint i creant
bellesa, però una bellesa rara, la que
brolla d’un nan estrafet encamellat
sobre un peix monstruós, d’una
mort per afusellament a càmera
lenta o de la destrucció d’una casa a
mans d’una heura enfurismada. Es-
criure com la millor manera de pre-
parar-se per morir quan calgui,
com la doneta que arrossega la ca-
dira per la plaça a la recerca del
punt just.✒
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Es coneixen com
els Deu de Holly-
wod la colla de ci-
neastes –la majo-
ria guionistes–
que el 1947 van
ser condemnats

per desacatament al Congrés dels
EUA després de negar-se a respon-
dre si eren o havien estat membres
del Partit Comunista. El Comitè
d’Activitats Antiamericanes feia
poc que havia orientat les seves in-
quisicions contra la indústria del

En Dalton va agafar el seu fusell
cinema amb la intenció de purgar-
la de “l’amenaça roja”. El guionis-
ta i novel·lista Dalton Trumbo
(1905-1976) era el més conegut dels
Deu de Hollywood. L’octubre del
1949, abans d’entrar a presó per
complir condemna d’un any, va pu-
blicar El tiempo del sapo, un al·legat
a favor de la llibertat d’expressió i
contra les pràctiques totalitàries
del Comitè. L’editorial Artefakte
s’estrena publicant-lo per primer
cop en castellà, traduït per Breixo
Viejo.

El text de Trumbo té totes les ca-
racterístiques d’un bon pamflet: ri-
gor expositiu, claredat argumental,
abrandament, un timbre moral que
ressona amb força i persuasió, i ca-
pacitat d’encomanar la indignació i
la ràbia. És molt interessant com de-
mostra que la Caça de Bruixes va ser
una estratègia reaccionària per des-
muntar els avenços liberals de Ro-
osevelt. Òbviament, no tot són flors
i violes. Trumbo, afiliat comunista
des del 1943, en ocasions es desve-
la desinformat i ingenu, sobretot
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respecte del que passava llavors a
l’URSS. Això, esclar, no lleva ni un
gram de raó a les seves crítiques.

El tiempo del sapo permet conèi-
xer des de dins un dels episodis més
repugnants dels EUA del segle XX,
quan el temor a l’amenaça comunis-
ta (comprensible) va servir de pre-
text per organitzar una (injustifica-
ble) farsa en què el sectarisme ideo-
lògic, la histèria mediàtica, la baixe-
sa moral i la covardia intel·lectual
van destruir la carrera professional
–i la vida– de molta gent.✒


