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PERE

L’editor no sempre
truca dues vegades

P
D . S a m A b r a m s

“L’editor ha tornat a
trucar a la porta de
Miquel Àngel Riera, i
se’ns presenta una
segona oportunitat de
llegir-lo com Déu mana i
el poeta es mereix”

erò sorpresivament,
aquesta vegada sí que
ho ha fet. La primera
vegada que ho va fer
va ser quan Edicions
62, en la seva difunta i

enyorada col·lecció Cara i Creu, sota el
comandament de Xavier Bru de Sala,
va publicar el volum, groc com una
llimona, que pregonava des del títol en
cridaneres lletres negres en majúscu-
les Tots els poemes (1957-1981) de Miquel
Àngel Riera. I ara l’editor, més ben dit
els editors, en plural, perquè són tres
poetes que han decidit ser editors (Pere
Joan Martorell, Jaume Mesquida i An-
toni Xumet), torna a trucar a la porta
de Miquel Àngel Riera perquè Edicions
del Salobre, una nounada editorial de
Mallorca, acaba d’editar, en la bella i
pulcra edició crítica de Pere Rosselló
Bover, la seva Obra poètica completa
(1953-1993).

He de confessar que tolero molt
malament els articles sobre llibres que
es fan passar per articles d’opinió.
Aquest mateix diari té un suplement
cultural, el millor que existeix en ca-
talà, i també té la millor secció d’opi-
nió dels diaris nostrats, de manera que
articles literaris cap al seu lloc natural
i articles d’opinió cap al seu. I vull ex-
pressar d’entrada aquesta opinió dins
el present article a partir d’un llibre.
Més opinions abans de procedir. ¿No és
trist que Edicions 62 s’hagi dedicat a
reduir el seu espledendorós catàleg,
condemnant col·leccions meravelloses
com L’Escorpí de Poesia i Cara i Creu a
morir d’inanició en vies mortes? ¿No és
una pena en general que les editorials
catalanes estiguin posant l’accent so-
bre el substantiu indústria en lloc po-
sar-lo sobre l’adjectiu cultural? ¿No és
una meravella disposar d’una bona
edició de la gran poesia de Miquel Àn-
gel Riera quan, ara com ara, la majoria
d’editorials estan abandonant l’edició
de clàssics moderns i contemporanis?
¿No és una meravella també que uns
poetes, per generositat i convenciment
i militància, hagin pres la determina-
ció de posar a disposició dels lectors
l’obra d’aquest gran poeta mallorquí,
en un gest que recorda l’aposta con-
tundent del jove Jaume Vallcorba quan
va fundar Quaderns Crema publicant
la canònica edició Ferraté de la poesia
d’Ausiàs March? I, finalment, ¿no és
una meravella que Pere Rosselló Bover
encara vagi a tota màquina quan la
majoria de catalans no són capaços de
reconèixer la seva aportació indispen-
sable a la bona marxa de la literatura
catalana d’ara? Però tornem al fil de
l’article.

L’editor ha tornat a trucar a la porta
de Miquel Àngel Riera, i, sortosament,
se’ns presenta una segona oportunitat

de llegir-lo com Déu mana i el poeta es
mereix. I per què necessitem una se-
gona oportunitat? Clar i català: perquè
entre tots no ho vam fer prou bé la
primera vegada. És a dir, a partir de
l’edició de Xavier Bru de Sala, Miquel
Àngel Riera no va ocupar pas el lloc
que li tocava, per dret natural, al Par-
nàs català. I per què no? Per quatre
raons ben clares. La primera seria el fet
que fos novel·lista i poeta, a parts
iguals i amb igual mestratge en els dos
àmbits o gèneres. A la literatura cata-
lana hi ha una gran desconfiança da-
vant l’autor que cultiva més d’un gè-
nere literari, com si fos impossible fer
dues coses amb el mateix grau d’ex-
cel·lència. Evidentment, aquesta idea
és una idea reduccionista, falsa i em-
pobridora. En molts casos la millor
prosa de la literatura catalana moder-
na correspon a poetes: Vicent Alonso,
Agustí Bartra, Miquel Bauçà, Blai Bo-
net, Miquel Costa i Llobera, Salvador

Espriu, Tomàs Garcés, Miquel de Palol,
J.V. Foix, Feliu Formosa, Marià Manent,
Joan Maragall, Maria-Mercè Marçal, Jo-
sep Marí, Joan Oliver, Miquel dels
Sants Oliver, Josep Piera, Josep Sebastià
Pons, Valentí Puig, Carles Riba, Pere
Rovira, Josep Maria de Sagarra, Joan
Sales, Jean Serra, Enric Sòria, Joan Tei-
xidor, Jacint Verdaguer, Marià Villan-
gómez. Amb aquesta nòmina, qui seria
capaça de discutir-m’ho?

La segona raó seria la sempiterna,
nefasta i destructora fragmentació ter-
ritorial a la qual està sotmesa la litera-

tura catalana. Riera
no ocupa el lloc que
li toca perquè era
mallorquí! I el cas
de Riera no és únic
perquè la literatura
catalana ha estat i
és incapaç de reco-
nèixer plenament el
mestratge universal
i indiscutible d’au-
tèntics gegants lite-
raris com Joan Al-
cover, Miquel Costa
i Llobera, Blai Bonet,
Miquel Bauçà i Bar-
tomeu Fiol. La ter-
cera raó seria el fet
que la literatura ca-
talana només reco-
neix l’experimenta-
lisme en poesia si és
de signe conserva-
dor, com ara J.V.
Foix, Joan Brossa i
Pere Gimferrer, tots
tres bons nois que
han fet sonets i sex-
tines i decasíl·labs
impecables per de-
mostrar que no són
radicals incendiaris.
Però fixem-nos que
l’autèntica tradició
avantguardista amb
figures com Joan
Salvat-Papasseit, Jo-
an Llacuna, Sebastià
Sánchez Juan, Josep
Palau i Fabre, Albert
Ràfols-Casamada,
Felícia Fuster, Mà-
rius Sampere, Bar-
tomeu Fiol, Miquel
Bauçà, Carles Hac

Mor, Antoni Clapés, Jordi Domènech,
Víctor Sunyol, Josep Albertí, Patrick Gi-
freu, Vicenç Altaió, Jaume Pont, Salva-
dor Jàfer, Damià Huguet, Lluís Urpinell,
Perejaume, David Castillo i Arnau Pons
no ha rebut el reconeixement que es
mereixia perquè aquests artistes deci-
didament són trencadors i indepen-
dents. I fins i tot autors com Joan Vi-
nyoli, Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Vicent
Andrés Estellés, Ricard Creus, Feliu
Formosa, Lluís Solà, Joan Margarit,
Francesc Parcerisas, Marta Pessarrodo-
na, Carles Camps Mundó, Anna Mon-
tero, Gabriel Planella, Lluís Calvo, Hèc-
tor Bofill i Sebastià Alzamora, que han
dut a terme una revolució més silenci-
osa en contra de l’element classicitzant
i conservador de la literatura catalana,
també han topat contra el mur de la
recepció dificultosa.

I la quarta i darrera raó per al ban-
dejament de Miquel Àngel Riera la va
detectar i proclamar sense embuts al
seu estudi preliminar que encapçala
l’edició del 1981: la discreció de Miquel
Àngel Riera. En el saguinari gremi de
les lletres catalanes impera el darwi-
nisme més elemental, de manera que
triomfa el que més s’ho treballa. I Riera,
elegant i callat, no s’ho va treballar
gens. Així l’Ajuntament de Manacor, la
ciutat natal del poeta i on va viure tota
la vida, s’ha negat a recolzar aquesta
nova edició i també, quina indignitat!,
ha rebutjat l’iniciativa de donar el nom
del poeta a un carrer de la vila. Així
l’estament universitari l’ha deixat es-
colar-se entre els dits. Així els crítics
l’han deixat caure. I un llarg etcètera. Ja
ha arribat l’hora que la literatura cata-
lana superi les seves absurdes manies
conservadores de no voler reconèixer la
pluridisciplinarietat, la diversitat estè-
tica i territorial, i el gest extrem de certs
autors de confiar exclusivament en la
força intrínseca dels textos, prescindint
de la comèdia social.

Si podem superar aquests obstacles,
ens espera, a l’altra banda, la magnífica
obra poètica de Miquel Àngel Riera.
Una obra que es caracteritza per la seva
modernitat, d’intenció, de visió i de
discurs, per la seva intel·ligència i pro-
funditat, per la seva autenticitat i rea-
lisme, per la seva extraordinària cons-
ciència ètica, per la seva intensa hu-
manitat, per la seva capacitat d’amor,
pel seu vitalisme, per la seva sensuali-
tat, per la seva bellesa lingüística i for-
mal. En un mot, aquest poeta toca el cel
i l’edició de la seva obra poètica és un
regal per a l’esperit de qualsevol lector.
A més, la tradició literària catalana no
pot existir sense aquest poeta.

Els editors no solen trucar dues vega-
des a la mateixa porta. Aquest cop, lloat
sia el Senyor, sí que ho han fet i hem
d’aprofitar l’oportunitat que ens brin-
den. I hem de donar les gràcies a qui ho
ha fet possible: els hereus del poeta, que
vetllen per la transmissió de la seva
obra; l’incombustible curador de l’edi-
ció; i els entusiastes editors, que se la
juguen amb una edició tan bella i tan
acurada. Lectors, crítics, ressenyistes,
gent dels mitjans, acadèmics, alts càr-
recs de la cultura, teniu el vostre exem-
plar esperant-vos al benemèrit Espai
Mallorca, carrer del Carme, 55, tel.
934429193, info@espaimallorca.org. I
perdoneu-me la grolleria de la falca pu-
blicitària, però, desafortunadament, en
el món que vivim encara és necessària.

■ D. Sam Abrams. Poeta, assagista i traductor


