
Benvinguda la raresa
esprés d’anys, Carme Riera ha sentit
la necessitat humana i artística de
tornar al món del memorialisme

amb Temps d’innocència, un recull de seixan-
ta-nou bellíssims textos que evoquen la in-
fantesa de l’autora entre els tres i els deu anys,
publicat per Edicions 62. La dinàmica inalte-
rable de la vida ha acabat abocant la nostra
narradora a la literatura del jo per segon
cop. De tard en tard, la vida ens situa davant
de llindars que ens marquen. El naixement
de la seva filla va ser un llindar i Riera va res-
pondre amb un dietari, Temps d’una espera
(1998), escrit entre el 1986 i el 1987. I, ara, el
naixement de la seva néta, Marina, ha signifi-
cat un altre llindar i la nostra autora ha res-
post amb un llibre esplèndid, Temps d’inno-
cència. El paral·lelisme entre tots dos títols
indica el lligam de continuïtat que existeix
entre les dues obres.

La vida està pautada per naixements i
morts de gran significació que ens produei-
xen un sotrac existencial davant del qual hem
de mirar de resituar-nos. Arran de l’arribada
de la primera néta, Riera ha volgut resituar-
se a la vida a partir d’un preciós exercici de
memòria. Riera afirma en el pròleg que
“l’ànima de les persones consisteix en la seva
memòria”. La memòria remota dels pri-
mers set anys de vida, els anys defini-
tius de la vida, serveix d’eina essencial
per assolir diversos objectius: la reinser-
ció en el flux del temps existencial, la cons-
trucció d’un sentit d’ordre vital i d’identitat
personal, el rescat d’un món perdut, la llui-
ta proustiana contra el pas del temps i la
formalització d’un testimoni personal
per a les generacions futures.

Temps d’innocència constitueix una raresa
en la literatura catalana d’ara. Una raresa pel
fet que poques dones escriptores han volgut
aventurar-se en el terreny del memorialisme,
tot i els magnífics antecedents d’Aurora Ber-
trana, Anna Murià, Maria Aurèlia Campany,
Maria Àngels Anglada o Montserrat
Roig. Les dones s’han incorporat de manera
natural als gèneres més convencionals, com
ara la poesia, la novel·la i el teatre, i fins i tot
l’assaig, amb excel·lents resultats artístics,
però per alguna raó encara defugen el me-
morialisme.   

El llibre és una raresa per la soterrada am-
bició intel·lectual que palesa. En aquest sen-
tit, no ens hem de deixar distreure per la cali-
desa, la proximitat i la fina ironia i autoironia
que amara tot el text, perquè l’obra va tocant
d’un en un tot un seguit de temes crucials
que conformen la condició humana, des del
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pas del temps fins al sentiment col·lectiu,
passant pel sentit de culpabilitat, la bellesa,
la llengua i les emocions.  

I, finalment, l’obra representa una raresa
per la seva excel·lència artística. És un llibre
que subtilment barreja els dos subgèneres
de l’autobiografia i les memòries per assolir
una harmonia entre personalisme i alteri-
tat. L’ús del punt de vista és genial perquè
l’autora combina un respecte absolut, sen-
se trampes o subterfugis, per la nena que va
ser i, al mateix temps, per equilibrar el text i
evitar el parany de l’egolatria, introdueix
judicis irònics a posteriori de la dona adul-
ta. La selecció i desenvolupament dels epi-
sodis vitals és senzillament perfecta. Els ca-
pítols oscil·len amb intel·ligència entre au-
tonomia i interdependència textual. 

El rescat i la reconducció contemporània
de l’estampa literària del segle XIX, amb to-
ta la seva càrrega de celebració lírica, plasti-
citat pictòrica i plany elegíac, és insupera-
ble. I, finalment, la llengua, tan viva i mati-
sada, combina a parts iguals oralitat i vo-
luntat literària.  Riera demostra que Sòcra-
tes tenia raó quan afirmava que “una vida
sense examinar no val la pena de ser viscu-
da” . I també dóna la raó a William Words-
worth i la seva asseveració que “l’infant és el
pare de l’home”.

Hem d’esperar que l’exemple innovador
i valent de Carme Riera prosperi i les dones
escriptores acabin assumint el gènere me-
morialístic com a propi. És el darrer repte
que queda de cara a la plena incorporació
de la dona al món literari. ❋
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Amb el suport:




