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El poeta i narrador manacorí Miquel Àngel Riera

L’ànima nua
P O E S I A

E S T E V E P L A N T A D A

Miquel Àngel Riera,
Paràbola i clam de la cosa humana.
La Magrana. Barcelona, 2002.

P
oques paraules es poden afegir a
les vastes planures de saviesa
que contenen els mots de Mi-
quel Àngel Riera (1930-1996),
però de vegades són poques ve-

ient el tumult que alguns escriptors ar-
rosseguen i la callada quietud a la qual es
veuen sotmesos d’altres de més alta vo-
lada. Inexplicablement, Miquel Àngel
Riera és un d’aquells autors que mai se-
ran prou recordats, prou llegits, prou
reivindicats. I mai ho seran, entre d’al-
tres coses que no cal apuntar ara i aquí,
perquè de vegades temem no copsar la
insultant alçada del saber, de la veritat.

La poesia de Miquel Àngel Riera, que
esclatà vigorosament amb Poemes a Nai,
va anar cosint una obra compacta, bo-
nica, deliciosa, sempre profunda, pam
a pam. En els seus mots, mai es cansa
de cercar la veritable raó del jo, i sovint
arriba a furgar la pell de l’existència
per a arribar a l’ànima, una ànima nua.
Autor no gaire prolífic, conservà en les
formes temperades les dures realitats
de l’existència. La seva és una càlida
meditació sobre l’home, sobre el fet de
ser, sobre el més recòndit però alhora
floral dels nostres sentiments, l’amor,
que pren un paper central. Com ell
mateix digué, la poesia amorosa és
“l’única que vull escriure tota la vida i,
potser, l’única en què crec”. Després de
la seva deliciosa benvinguda amb Poe-

mes a Nai, vingueren Biografia, La bellesa
de l’home, El llibre de benaventurances, i el
més pròxim, El pis de la badia. L’amor
esdevé el fil argumental que teixeix
una escriptura que tant pot arrossegar
les més elevades cotes del llenguatge,
com la planura del llenguatge del car-
rer. Bona mostra és el cèlebre vers amb
què obria la seva poètica: “T’estim, però
me’n fot”.

Sempre elegant, lúcid, ordenat i amb
estil, la seva obra és un fidel reflex
d’una manera de ser. Atent a la bellesa,
escriu pàgines plenes d’una humanitat
que de vegades es troba en els homes,
i de vegades no. Tal com diu el poema

onzè, l’home és “més llop que el llop, /
i al propi instant / és substantivament
/ més adorable que els déus”. La inevi-
table contradicció de les coses.

El llibre que ens ocupa, Paràbola i
clam de la cosa humana, va ser escrit l’any
1974 i, com la seva obra, el que hi tro-
bem és dens, un espai en el qual apro-
fundir en el pensament filosòfic. Un
rere l’altre, els seus poemes llargs re-
prenen aquella pregunta que rumia el
poeta en cada llibre: quina és la reali-
tat? I, com molt bé apuntàvem, l’exis-
tència és canviant i juganera. Amb
aquest llibre, Miquel Àngel Riera obre
un parèntesi en la seva obra poètica. Si

bé ens reserva per al final Nai, es
mostra al principi aspre i irònic. Els
poemes flueixen de manera natural
en un ordenat sentit unitari, i llueix
el sarcasme en algunes referències al
món real, el món palpable. Però en
aquesta particular denúncia, en la
qual es dirigeix a un vosaltres recur-
rent, també hi té cabuda l’omnipre-
sent però subtil presència de la seva
figura mítica. Una figura que es fa
present en els dos darrers poemes,
una cloenda deliciosa en què emer-
geix el seu discurs proper i amorós
cap a Nai.

UN ÈXIT ENCARA NO PAÏT
Miquel Àngel Riera ens va llegar una
obra que potser un país com aquest,
obcecat a mirar-se el melic i a quan-
tificar l’èxit, encara no ha paït. Lluny
de l’èxit immediat, es va esmerçar a
cercar un èxit de llargues mires,
sempre amb la visió posada en la
pròpia literatura i en el risc de no ser
cofoi en les seves intencions.

Però no cal patir. Miquel Àngel
Riera ha aconseguit el que pre-
tenia. Ha deixat la seva veu en
cadascun dels seus llibres, i les
seves paraules no han mort, ans
al contrari. Perduren, com ocor-
re amb els bons, i és tasca dels
seus lectors, i dels nous que se
sentin encuriosits, de fer renéi-
xer el seu esperit inquiet i la
sensualitat que contenen les pà-
gines que va escriure. La lectura
d’aquests poemes ens ofereix ca-
mins per descobrir moltes coses
del mateix fet d’escriure, d’esti-
mar i de viure. El llegat que ens
deixà conté versos sublims, d’u-
na bellesa i precisió colpidores, i
aquest llibre no n’és pas una ex-
cepció. Com manifesta magis-
tralment en el desè poema, “el
poema perfecte és tocar pell hu-
mana”. Benaventurats aquells
qui es toquen! Benaventurats
aquells qui tocaran els mots de
Miquel Àngel Riera!
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C A R L O S Z A N Ó N

Wendy Northcutt, Més premis Darwin. Traducció de
Rosa M. Calonge. La Magrana. Barcelona, 2003.

E
ls admiradors d’Internet sector bocamolls,
malgrat que els pesi, tenen ínfules literàries i
un fi nas mercantil. Sí, em refereixo als
avançats de la seva època, aquells que ens van
vendre la moto que la xarxa es tractava so-

bretot d’un avenç cultural, que desterraria el paper i
que hi podríem consultar hores i hores la Biblioteca
Vaticana i passar la nit en blanc passejant per les sales
del Metropolitan. Aquells mateixos nois que ara xate-
gen amb tarats de Vigo, t’omplen el correu d’acudits
amb menys gràcia que la mort i sovintegen pàgines
escalfabraguetes; a la més petita ocasió, recopilen les
seves gràcies i t’endossen un llibre. Aquest és el cas.

Cal reconèixer que aquesta segona recopilació de
premis Darwin no enganya ningú i, en segons quines
ocasions, entreté i ratifica les teves opinions més
negres sobre l’ésser humà. Wendy Northcutt, la seva
recopiladora i autora, és biòloga –com Ana Obregón,
per cert– i un llunyà dia del 1993 va començar a re-
copilar històries que no eren sinó tràgiques expres-
sions de l’estupidesa humana. Després va arribar la
creació de la web –vinga, us la dono: www.DarwinA-
wards.com–, l’èxit i la fama. Però, comencem per,
agirebé, el principi (perquè, suposo que deveu saber

qui va ser Charles Darwin...?).
Afortunadament Northcutt té a les seves venes una

gran dosi de cinisme i mala llet. Això la salva de la
nostra pira. I es dedica a buscar candidats per als seus
premis, guardons pòstums a totes aquelles mostres
d’imbecil·litat humana. Són actes irreflexius amb
mòbils absurds, hilarants o ridículs que alguns éssers
humans cometen i que els costa la vida. A vegades
són actes fets per oligofrènics sense possibilitat de
redempció més enllà de triomfar a Operación Triunfo,
en d’altres ocasions són complicades trames delicti-
ves que fallen per una nimietat i, finalment, hi ha
decisions errònies preses per gent normal amb molta
negligència i una precaució nul·la. Però l’autora els
posa tots al sac i els aplica sense pietat el determi-
nisme darwinista sense pietat.

Els premis tenen sempre les seves normes. I aquest
no és una excepció. Aquí teniu les bases: el candidat
ha de dinyar-la, ha de demostrar una portentosa
manca de sentit comú, el fet ha de ser comprobable,
l’interfecte ha de tenir capacitat lògica i ell mateix ha
de ser la causa de la seva autodestrucció. Dels casos
que es ressenyen en aquest exemplar alguns han es-
tat comprovats, d’altres són rumors i alguns són
simples llegendes urbanes. Fent una frustrant gala de
rigor científic, la nostra autora ens va seleccionant
boles de fets verídics –¿i allò de “no deixis mai que
la realitat faci malbé una bona notícia”?– i les cata-
loga per seccions. El seu humor sorneguer ens il·lu-
mina la rècula d’anècdotes amb un justificant genè-
tic. Els actes idiotes o descerebrats d’aquests humans

no són un producte aleatori del seu lliure albir. No,
la naturalesa és més llesta que tot això. Aplicant la
teoria darwiniana de l’evolució, l’autora ordeix la
negra teoria que és la naturalesa la que actua per
eliminar tots aquells homes i dones incapaços d’a-
daptar-se al medi, de sobreviure. Ells mateixos s’au-
toimmolen per treure’s del mig i al damunt ens fan
riure. Selecció Natural en l’Època de la Individualitat
Més Atroç. Cadascú es pot construir el seu Holocaust
i sortir al programa de Sardà.

ALGUNS EXEMPLES DE MORTS RIDÍCULES
Algunes vegades un ha de donar-li la raó: aquells ti-
pus no mereixen estar entre nosaltres. Un obès que
es deixa fer una liposucció per un estudiant d’infer-
meria al garatge de casa seva, un tipus –gairebé un
personatge cheeverià sector borderline– que s’ofega al
Nil per no pagar una consumició de 180 dòlars, una
votant republicana que es volia assecar els cabells
amb un encenedor, un violador que es deixa arrencar
els testicles per la seva presumpta víctima i els am-
biciosos mexicans que van voler batre el Guinness
d’indigestió de pebrots picants. Sí, tots estan millor
fora de la cadena de l’evolució. Però en d’altres oca-
sions la biòloga és massa dura –avis que fan petons
als seus néts amb malalties contagioses, que es dei-
xen atropellar per voler retirar un arbre de Nadal
d’una autopista en una nit fosca i algú que es deci-
deix a arreglar la seva caseta sense haver-se comprat
tots els fascicles de Bricomanía– perquè, siguem sin-
cers, qui no ha comès imprudències a la cuina, al
cotxe, al llit, per tenir el cap en un altre lloc o per
confiar en una sort que mai s’ha tingut...?

En fi, compte amb aquesta Wendy Northcutt, que
no acabi atorgant els premis a Auschwitz, però de
moment encara ens podem dibuixar un somriure
amb algunes de les anècdotes que des de la seva web
o des dels seus llibres ens selecciona per a gust dels
qui hem sobreviscut a la nostra pròpia estupidesa.
Compra-te’l i regala’l a l’amic divertit del grup per-
què te’n faci un resum.


