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JOSEP LOSADA

Carme Riera ha estat objecte d’un estudi literari

La seducció de la ploma
A S S A I G

M Ò N I C A F U E R T E S

Diversos autors, El mirall i la
màscara. Vint-i-cinc anys de ficció

en l’obra de Carme Riera.
Destino. Barcelona, 2000.

E
l que primer sobta
d’aquests setze arti-
cles coordinats per
Luisa Cotoner és que
no cal haver estat un

lector incondicional de Carme
Riera. Evidentment qui hagi
llegit totes les obres de l’autora
se sentirà molt més proper als
temes que es tracten. Els autors
s’apropen al món de Carme Ri-
era i a la seva intimitat analit-
zant els mecanismes de què se
serveix l’autora per escriure els
seus relats i novel·les. De ma-
nera que el lector esporàdic de
l’obra rierana no es trobarà
perdut en un món acadèmic de
termes literaris, sinó que senti-
rà el desig de llegir o rellegir les
obres de la Carme Riera.

Aquests articles ens apropen
a un món íntim que l’autora
vol donar a conèixer mitjan-
çant el joc de les paraules i de
les identitats. El joc d’escriure
de manera que el lector es pre-
ocupi de saber com acabarà ell
abans d’interessar-se sobre com
acabaran els personatges. I és
que els personatges de Carme
Riera paguen un preu molt alt
pel fet d’haver-se d’amagar. La
mort és moltes vegades el final
d’aquests personatges consci-
ents que el seu destí ja ha estat
triat abans que ells mateixos
poguessín escollir. Precisament
quan els personatges es veuen
en l’obligació d’ocultar-se, és
quan l’autora implica el lector
en el joc de la reflexió. Tant si es
tracta dels jueus mallorquins
de Dins el darrer blau (1994) com
de dues dones enamorades del
segle XX en Te deix, amor, la mar
com a penyora (1975). Avui dia,
segles després de la persecució
violenta de què van ser objecte
els jueus mallorquins, la into-
lerància encara està present.
L’autora recorda com de petita
a l’escola les nenes es reien de
les companyes amb cognom
jueu. Això només ho pot en-
tendre un mallorquí o una
persona sensibilitzada amb les
minories i que aposta pel dià-
leg. Dins el darrer blau ens parla
del passat per reflexionar sobre
el present, sobre la responsabi-
litat. D’aquesta obra i d’aques-
tes reflexions ens en parla el
notable article de Neus Carbo-
nell de la Universitat de Vic.

VÍCTIMES DEL DESTÍ
El temps és l’únic que no entra
en aquest joc. L’escriptura dels
sentiments en cartes i diaris és
intrahistòrica. El lector entén
molt bé el patiment dels per-
sontges víctimes del destí i d’u-
na realitat absurda que no els
és propícia. El model epistolar
enforteix la intimitat dels relats
de Carme Riera. El lector, en

acabar la lectura, no pot ro-
mandre indiferent. La seducció
està servida: joc de persones, i
per tant de màscares, de pa-
raules, de cartes i de senti-
ments, que depenen tots l’un
de l’altre i impulsar així el
misteri, reflectir la realitat i al-
hora distorsionar-la. Com en un
joc de miralls. Aquests aspectes
els tracta el professor de la
Universitat de Harvard Bradd
Epps quan parla del concepte
de fragilitat en l’obra narrativa
de Carme Riera.

Un altre article destacable és
el de Mirella Servodidio del
Barnard College. S’hi relaciona
l’obra de Riera amb la de Bor-
ges. No perquè tinguin trets
comuns importants sinó pels
lligams que uneixen els dos
autors amb la literatura. La li-
teratura com a joc i el lector
com a personatge d’una histò-
ria en la qual es veu implicat.
En certa manera és el que deia
Unamuno, que també surt
mencionat en l’article: “El lec-
tor que es preocupa del final
dels personatges d’una novel·la
sense preocupar-se de saber
com acabarà ell, el lector que
busqui novel·les acabades, està
acabat abans de començar a
llegir”. Mirella Servodidio parla
dels contes Contra l’amor en com-

panyia (Destino 1991), on la
protagonista principal és la li-
teratura. El que es planteja en
aquest llibre és qui som nosal-
tres realment, si les nostres
idees i obres són veritablement
nostres. Suplantar personatges
i persones desmuntant així el
concepte d’identitat. Aquest és
un tret destacable de l’obra de
Carme Riera que s’inicia amb
Joc de miralls i que representa,
segons Servodidio, el llança-
ment de l’autora mallorquina
cap al corrent de la postmo-
dernitat.

RIERA INVESTIGADORA
Carme Riera ha combinat la
feina de novel·lista amb la
d’investigadora i professora de
literatura castellana a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelo-
na. Les seves obres han estat
traduïdes, a més del castellà, a
altres llengües. Va ser guardo-
nada amb el premi Anagrama
d’assaig pel seu gran treball
d’investigació, fruit de la seva
tesi doctoral, La escuela de Bar-
celona. Per a l’autora mallor-
quina no suposa cap esforç el
fet de fer una feina pedagògica
en castellà i escriure novel·les
en català. Sobta, doncs, que en
l’article de Pilar Arnau sobre la
recepció de l’obra de Carme

Riera a Alemanya, els assagis-
tes alemanys sobrevalorin
massa el fet de la dualitat lin-
güística de l’autora. Això re-
percuteix en una lectura ten-
denciosa de les novel·les de Ri-
era, ja que creuen que el pro-
blema de la identitat personal,
del doble i de les relacions, ve
determinat pel fet que l’auto-
ra escrigui en català i es
dediqui professionalment a
l’ensenyament i investigació
de la literatura castellana. En
canvi el crítics deixen de ban-
da qüestions més transcen-
dentals com ara que Carme
Riera manté una postura bas-
tant escèptica pel que fa a
termes com literatura feme-
nina o de dona. De fet, segons
hem anat comentant fins ara,
l’autora està més interessada
per altres aspectes de la seva

obra com ara la ficció, la
identitat, el joc de les paraules
i la seducció.

El mirall i la màscara és un
recorregut pel món literari i
personal de Carme Riera amb
motiu del vint-i-cinquè ani-
versari de l’inici de la seva
carrera literària. La protago-
nista d’aquests articles és Car-
me Riera però també la litera-
tura. Els lectors poden conèi-
xer els mecanismes que fa
servir l’autora per fer-los en-
trar en el joc de la ficció i la
subtil seducció que exerceix
mitjançant les paraules. Tots
els aspectes que es tracten en
aquest encertat recull d’arti-
cles ens interessen perquè re-
flecteixen la personalitat d’u-
na de les millors plomes de la
literatura catalana d’aquest
darrer quart de segle.

Un tractat sobre la passió amorosa
N A R R A T I V A X U L I O R I C A R D O T R I G O

Pablo d’Ors, Las ideas puras.
Anagrama. Barcelona, 2000.

E
ls clàssics pensaven
que hi havia més ori-
ginalitat en la recer-
ca de noves vies per
explicar els temes de

sempre que a trobar-ne de
nous, teoria segons la qual
hauríem de donar la raó als
qui pregonen l’absoluta im-
possibilitat de trobar històries
diferents de les ja narrades. Si
admetem que sempre s’escriu
la mateixa història i que l’únic
que canvia és la forma d’expli-
car-la hem escollit el camí més
productiu per endinsar-nos en
aquesta novel·la de Pablo d’Ors.

Las ideas puras torna a posar
sobre la taula el nom d’aquest
capellà, una dada del tot irre-
llevant a l’hora de jutjar la seva
literatura, que ja ens havia
cridat l’atenció arran de la pu-
blicació d’El estreno (Anagrama,
2000), un llibre de relats d’es-
criptura delicada, ple d’idees i
referències literàries. A la llum
d’aquesta nova obra ens atre-
vim a confirmar que la seva
aportació posa encara més su-
cre a una tendència narrativa
que comença a convertir-se en
pràctica habitual de la litera-
tura del fi de mil·lenni: els te-
mes prestats, la tornada als

arguments de sempre, la in-
novació de la literatura tradi-
cional mitjançant la reescrip-
tura. I és així perquè al llarg
dels últims mesos hem assistit
a recuperacions de temes i
personatges d’altres –em vé-
nen ara a la memòria les re-
creacions del Tadzio de Tho-
mas Mann, el Wakefield de
Nathaniel Hawthorne i l’Ana
Ozores de Clarín– que afegei-
xen, en tot cas, una saludable
recreació del passat. La preo-
cupació per la individualitat
que va impulsar Montaigne,
assumida pels il·lustrats i por-
tada al deliri pels romàntics,
posa encara en qüestió la vali-
desa d’aquestes escriptures,
però el cert és que un dels ex-
trems possibles i, afegiríem,
desitjables de la proposta ro-
màntica passa per capbussar-se
al que han fet els altres amb la
idea de dir la nostra.

UNA ALTRA ‘LOLITA’
La lectura més simple de Las
ideas puras ens incita a dir que
som al davant d’una altra Loli-
ta. Si més no, D’Ors treballa
l’amor passió, l’amor total que
et du a no voler experimentar
res més que no sigui la relació
amb l’estimada. Però aquesta
lectura és, com ja he dit, d’una
esclatant superficialitat. La no-
vel·la ens parla d’un professor

de filosofia que s’anomena a si
mateix Wittgenstein i que
queda literalment penjat d’u-
na alumna de 16 anys. Aquest
personatge té el costum de
posar als seus alumnes noms
de filòsofs importants i la seva
vida es regeix per teories filo-
sòfiques que no sempre l’aju-
den a fer més suportable l’e-
xistència, però que constituei-
xen l’eix del seu comporta-
ment. Tant és així que tota la
novel·la esdevé un procés de
metamorfosi amb què assolirà
per moments la personalitat
de l’autor del Tractatus.

Però, per damunt de tot ai-
xò, hi ha la relació amb l’Edita,
a la qual s’enfronta posant so-
bre el paper tots els seus co-
neixements filosòfics, trans-
formant la passió en llenguat-
ge i portant la novel·la a una
saturació retòrica que, per
moments, esdevé l’únic entre-
banc que D’Ors posa al lector.
A força de convertir la relació
amb l’alumna en retòrica filo-
sòfica, també comencem a
preguntar-nos si el text ens ha
contagiat d’aquest excés i na-
veguem una mica ofegats per
les idees. I és molt possible que
sigui la intenció de l’autor, i
que l’hagi aconseguit, però,
nosaltres, atabalats, no sempre
som capaços d’acompanyar-lo
fins als límits de la bogeria que

marca la passió amorosa del
seu personatge.

Aquesta objecció no hauria
d’impedir al lector endinsar-se
en Las ideas puras. En primer
lloc, perquè D’Ors aconsegueix
una visió moderna del mite de
Lolita a través d’un personatge
anacrònic que reflecteix molt
bé algunes de les angoixes de
l’ésser humà contemporani;
en segon lloc, perquè l’autor
ha posat en aquesta novel·la, i
això és més que una sensació,
tot el que es pot posar en una
ficció contemporània: esperit
de recerca, passió –també– pel
llenguatge i una idea diferent
de l’obra narrativa que s’en-
fronta a les visions més puerils
del realisme, una idea gairebé
poètica del llenguatge com a
expressió de l’ànima que ve en
línia directa des de Mann,
Broch i Musil, sense obli-
dar-nos de tot el que deu a
Thomas Bernhard.

RAMPELL DE BOGERIA
Al capdavall, Las ideas puras és
una novel·la per llegir acom-
panyant-se d’un sobtat ram-
pell de bogeria, un llibre que
ens pot portar als llindars de
la passió impossible: “A
Wittgenstein li va agradar
més el que havia escrit sobre
Edita que el que havia viscut
amb ella, molt més, pràcti-
cament no hi havia compa-
ració entre una cosa i l’altre”.
A nosaltres també!


