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El periodista Vicenç Riera Llorca

T E M P S E R A T E M P S

Un novel·lista de carrer
V Í C T O R A L B A

Riera Llorca
no podia pas
deixar de ser
un periodista
de carrer

A
bans de la Guerra Ci-
vil no hi havia perio-
distes de carrer. Els
diaris estaven abo-
nats a una mena d’a-

gència, la dels del Cerro, que
els repartia cada dia les infor-
macions que venien de la poli-
cia (incloses les de vagues, vis-
tes, és clar, amb els ulls dels
polis).

Fou cap al 1933 que apare-
gueren els dos primers perio-
distes de carrer, els que anaven
on hi havia vagues i parlaven
amb els vaguistes i els patrons
(quan aquests, per excepció,
volien rebre’ls), que seguien les
manifestacions i que acudien
on hi havia incidents. Aquets
dos primers periodistes de
carrer eren Vicenç Riera i Llor-
ca, que treballava a L’Opinió i La
Rambla, i un servidor, que tre-
ballava a Última Hora. Fou una
innovació.

Riera i jo ens férem amics,
en aquesta feina. No era obsta-
cle, sembla, que ell tingués 12
anys més que jo, que era un
mocós de menys de 20.

La guerra ens apartà (ell era
de la Unió Socialista, que entrà
a formar part del PSUC, i jo era
del POUM). Però a l’exili, a Mè-
xic, quan vaig arribar-hi, el
1947, vaig tornar a trobar el
Riera d’abans, separat del
PSUC i director de la revista
catalana Pont Blau, en la qual
publicaven amb nom fals
molts dels que no podien
fer-ho a Catalunya. Per mante-
nir-se s’ocupava d’una revista
mexicana per a dones!

Fins i tot començàrem, amb
la cooperació de l’impressor

Costa-Amic, a publicar una
revista en paper fi, Cròniques,
que altres refugiats s’encarre-
gaven d’enviar per correu,
com a carta en sobre tancat,
des de Panamà, Lima, Cara-
ques, Montevideo i fins i tot
Ciudad Trujillo. Haguérem de
suspendre-la, perquè de Cata-
lunya ens arribaven cartes que
ens deien que podíem com-

prometre els destinataris, car
a Correus havien reforçat la
censura.

Riera Llorca tornà a Catalu-
nya als anys seixanta, s’instal·là
a Pineda i començà a publicar
una sèrie de novel·les que, de
moment, es llegiren molt. I que
seria bo que alguna editorial
reedités. Ja n’havia publicat
una a Mèxic, Tots tres surten per
l’Ozama, sobre els catalans a la
República Dominicana.

Riera Llorca no podia pas
deixar de ser un periodista de
carrer, i quan escrivia novel·la,
feia novel·la de carrer. Vull dir
que les seves novel·les eren totes
sobre esdeveniments històrics
que ell havia viscut entorn dels
quals muntava històries d’a-
mor, d’amistat i de trenca-
ments, em penso que per fer
més païdora la història estricta.

En tot cas, la lectura d’a-
questes novel·les, avui, dona-
ria al lector una bona idea no
solament dels esdeveniments
sinó que també, cosa que en
general no fan els llibres
d’història, li faria respirar
l’atmosfera que envoltava
aquests esdeveniments i que
avui ajuda a explicar-los. En
recordo una, de novel·la, sobre
el 6 d’octubre del 1934 i la
mort de Jaume Compte al
CADCI... però qui recorda avui
Comte i qui sap què era el
CADCI, al final de les Ram-
bles?

Riera Llorca morí a Pineda
el 10 de maig del 1991, avui fa
deu anys. Ja seria hora que al-
gú se’n recordés, en lloc de
deixar-lo dormir a les enciclo-
pèdies.

L ’ A P A R A D O R

Salah Jamal, Palestina,
ocupació i resistència. Edicions

el Jonc. Lleida, 2001.

A mb el subtítul Manual
pràctic sobre la qüestió pa-
lestina i el conflicte àra-

bo-israelià, aquest llibre pretén
detallar i explicar les dades
bàsiques del conflicte de for-
ma senzilla, precisa i amena,
des dels seus orígens fins a
l’actualitat, per facilitar la
comprensió dels lectors.

Carles Sanmartín,
Senzillament persones. Pagès

Editors. Lledia, 2001.

R ecull de personatges
normals als qui no passa
res gaire excepcional,

que viuen unes històries gens
extraordinàries. El capellà
Carles Sanmartín intenta amb
aquest recull mostrar que en-
cara queda literatura que no
es recolza en la violència, el
sexe o l’efectisme barat.

Édouard Brasey, Gigantes y
dragones. Traducció d’Esteve
Serra. José J. de Olañeta,

editor. Palma, 2001.

R ecordatori dels gegants i
dracs que van omplir la
literatura clàssica. Po-

drem revisitar mites com ara
Goliat, l’ogre del conte del Pa-
tufet, el cíclop d’Ulisses, el drac
contra el qual va lluitar sant
Jordi... Brasey també és espe-
cialista en el món de les fades.
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L
a mecanografia porta
implícita una evolu-
ció gens banal en el
procés mecànic de
posar una paraula

darrere d’una altra. L’escriptor
passa d’escriure amb el puny
d’una sola mà a fer-ho amb les
dues mans ben obertes. Els
dits, per tant, prenen una im-
portància cabdal i el doll ver-
bal que baixa del cervell braços
avall troba una sortida més
fluïda. Per això, la generalitza-
ció del teclat com a interme-
diari entre persona escriptora i
escriptura també ha suposat
un nou territori per al joc ver-
bal. D’entrada, va agafar em-
branzida el pangrama (frase
que conté totes les lletres de
l’alfabet) la tradició del qual
fins llavors es reduïa a uns
pocs versos de peu forçat del
segle XVI. Els manuals de me-
canografia del segle XX van
popularitzar un seguit de fra-
ses més o menys surrealistes
que obligaven l’estudiant a fer
servir tots els dits a l’hora de
practicar la nova manera d’es-
criure teclejant. Frases com ara

“Jove xef, porti whisky amb
quinze glaçons d’hidrogen” en
les quals s’observa una presèn-
cia inquietant del whisky, tan
plaent com productiu perquè
conté les lletres més dures de
l’alfabet: W, H, K, Y. La pervi-
vència del pangrama està del
tot garantida gràcies als pro-
cessadors de textos, que el fan
servir d’exemple per mostrar
el disseny de totes les lletres de
cada font tipogràfica.

LA TRADICIÓ QWERTY
Però l’espai mecanogràfic
també permet altres artificis
sorprenents. El ludolingüista
nord-americà Dmitri Borg-
mann, per exemple, va inau-
gurar la tradició Qwerty (les sis
lletres de l’extrem superior es-
querre del teclat estàndard)
amb l’exploració de les parau-

les de dretes i d’esquerres.
Mots com ara monopoli són te-
clejats amb la participació ex-
clusiva de la mà dreta; d’altres
com ara descarregar ho són amb
l’únic concurs de la mà es-
querra. També és possible esti-
rar l’al·legoria tot buscant mots
de classe alta, mitjana i baixa a
partir dels tres rengles de lle-
tres del teclat. Així, un porró
pertany sorprenentment a la
classe alta (o deu ser un porro?),
una flassada a la mitjana i el
BBV (abans de la fusió amb Ar-
gentària) es veu que pertanyia
a la classe baixa.

En un correu electrònic de
fa uns mesos, el lector (i me-
canògraf) Llorenç Rubió m’ex-
plica que, per vèncer l’avorri-
ment, sovint tecleja les con-
verses que sent com si tingués
un teclat sota els dits. Aquesta

singular activitat l’ha portat a
buscar paraules que s’escri-
guin a màquina sense repetir
cap dels vuit dits que teclegen,
atès que els dos polzes només
poden pitjar la barra d’espai.
Entre les seves troballes màxi-
mes Rubió destaca en català la
paraula espinota i en castellà
pistacho. La proposta, que
qualsevol cerca informàtica
transformaria en un joc de
nens, m’ha portat a un altre
teclat que cada cop és més
utilitzat: el del telèfon mòbil.
Per tant, afegeixo al repte
concret de trobar mots de 8
lletres pandigitals en teclat
Qwerty, al repte més obert
d’escriure textos de 64 carac-
ters en un teclat de telèfon
mòbil: 2abc, 3def, 4ghi, 5jkl,
6mno, 7pqrs, 8tuv, 9wxyz.
Textos que no obliguin a pit-
jar dues vegades seguides la
mateixa tecla. Com que això
és el més emprenyador d’es-
criure missatges SMTP (simple
mail transfer protocol), la utilitat
de la inútil recerca està aquest
cop garantida. Envieu-ne i ja
us en diré el què.


