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La narradora Carme Riera va néixer a Palma el 1948
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A la recerca del lector
V I C E N Ç L L O R C A

C
arme Riera (Palma, 1948) és
avui dia una de les narradores
més destacades en el món de
les lletres catalanes, i també
una de les autores amb més

projecció internacional. L’inici de la se-
va carrera literària va ser fulgurant.
Amb el llibre de narracions Te deix, amor,
la mar com a penyora (Laia, 1975), va
aconseguir un fort impacte en el lector
en català que es va reflectir en l’elevat
nombre de les seves reedicions. El pas a
la novel·la es va produir amb Una pri-
mavera per a Domenico Guarini (Edicions
62, 1980), que va obrir la porta a un
seguit d’obres premiades en diversos
concursos i amb una bona recepció per
part de públic i crítica. Ara bé, la fita
més important del seu treball literari la
trobem a Dins el darrer blau (premi Josep
Pla, Destino, 1994), una novel·la histò-
rica que posa damunt la taula el procés
de persecució que van patir els jueus
conversos de Mallorca. La magnífica fa-
bulació novel·lística després d’una ri-
gorosa tasca de docu-
mentació va cridar
l’atenció de la crítica
especialitzada, que li
va atorgar el 1995 el
premi Joan Crexells,
el Lletra d’Or i el Pre-
mio Nacional de Nar-
rativa, concedit per
primera vegada a una
novel·la en català. La
versió a l’italià de l’o-
bra, a càrrec de Fran-
cesco Ardolino, va
merèixer el premi Elio
Vittorini de Siracusa a
la millor traducció a
l’italià l’any 2000.
Aquell mateix any va
rebre el premi de la
Crítica Serra d’Or per
la novel·la Cap al cel
obert (Destino, 2000).

Instal·lada a Barce-
lona des del 1968, s’ha
dedicat professional-
ment a l’ensenyament
universitari i s’ha es-
pecialitzat en la in-
vestigació de la litera-
tura dels anys 50 en
castellà a Barcelona. Fruit d’aquesta
dedicació han aparegut assajos com ara
La escuela de Barcelona (premi Anagrama,
1988) i l’antologia Partidarios de la felici-
dad (Círculo de Lectores, 2000). Actual-
ment és la comissària de l’exposició El
Quixot i Barcelona, que es podrà veure el
2005 al Saló del Tinell, alhora que pu-
blicarà a Destino l’assaig El Quijote desde
el nacionalismo catalán.

Ens trobem un vespre de tardor en
un saló interior de l’Ateneu. Asseguts
en les velles butaques de pell, la mica
de llum dels aplics proporciona una
sensació de recolliment i calma trencat
només pel bategar de les portes del
saló contigu. Elegant, com sempre, i
amb el seu habitual posat seriós i re-
flexiu, parlem sobre el moment de les
lletres catalanes: “Pel que fa a la gent
que escriu, el valoro molt positiva-
ment, jo crec que estem a la mateixa
alçada que poden estar les lletres cas-
tellanes, no hi veig gaire diferència.
Fins i tot et diria que millor que les
franceses. En aquest sentit, doncs, com
qualsevol literatura europea que fos,
entre cometes, normal”.

CRISI DE LECTORS EN CATALÀ
Aquest optimisme s’esvaneix, però,
quan s’analitza què està succeint amb
el públic lector, en què, segons l’autora,
es detecta una crisi de gran profunditat
que afecta la literatura occidental, en
termes generals, i la literatura catalana,

en particular: “Pel que fa a la gent que
llegeix, vivim un temps fatal, horrorós.
Anem molt malament. Et puc donar
referències. Quan es tradueix un autor
estranger, tots els llibreters et diuen
que el demanen traduït al castellà i no
pas al català. Es venen molt més tra-
duccions en castellà que en català. Pel
que fa a la projecció nostra cap al pú-
blic, jo crec que no en tenim. I t’ho diu
una persona que, segons l’editor, ha
venut trenta mil exemplars del premi
Sant Jordi... Jo no em puc queixar en
aquest sentit, i no m’hauria de queixar,
perquè compto amb els meus lectors,
amb els quals he establert una relació

molt bona. Però em consta que la lite-
ratura catalana no té lectors. Qualsevol
escriptor en castellà aquí, a Catalunya,
té més lectors que nosaltres, que hem
escollit la llengua catalana”. Li contra-
poso el fet paradoxal que el creixement
de l’edició en català –que ha arribat als
nou mil títols, al nivell de molts Estats
d’Europa– no hagi vingut acompanyat
d’un creixement de lectors. “És una
paradoxa. S’edita molt més, però també
s’editen molt més llibres clínex, per no
dir molt llibre escombraria. Llibres d’a-
quests que, o bé són pura operació co-
mercial, o bé necessiten estar dintre la
maquinària de l’edició. Els editors et
diuen que necessiten publicar, els lli-
breters et diuen que necessiten tenir
novetats, però aquestes novetats des-
prés van als escorxadors, tornen a ser
paper, l’única cosa que no està mala-
ment perquè, com diuen a Mallorca,
pas molta pena per tants arbres inútil-
ment tallats. És cert que hi ha molta
més gent que llegeix. Però què llegeix,
llegeix literatura? No. La literatura està
en un moment d’ensorrada. Abans, la
literatura significava alguna cosa, hi
havia una literatura nacional castella-
na, una literatura nacional catalana, hi
havia uns autors amb els quals la gent
es reconeixia”.

De fet, tota aquesta preocupació so-
bre les relacions entre escriptor i lector
constitueix un dels temes de la seva
darrera novel·la, La meitat de l’ànima

(premi Sant Jordi, Proa, 2004), en què
el lector esdevé un personatge més: “Sí,
la intenció és aquesta. Ja que en tenim
pocs, almenys que els que tenim se
sentin protagonistes de les nostres
històries”.

UN FENOMEN GLOBAL
Aquesta pèrdua de lectors és, segons
Riera, un fenomen global: “La litera-
tura no està en un bon moment arreu
del món. Perd lectors cada vegada més
i aquí, entre nosaltres, els està perdent
perquè no s’ha posat prou èmfasi en
aquesta qüestió. La crisi és global; fins
i tot als EUA, on la gent llegia molt,

davalla el nombre de lectors”.
Parlem sobre les qüestions del cànon

literari i això ens du a la interrelació de
les lletres catalanes i castellanes en què
Carme Riera es mostra contrariada: “Jo
crec que estem en un moment en què
no hi ha cànon, no hi ha referents. La
literatura catalana, per a molta gent
d’aquí, de Barcelona, que són els que
escriuen en castellà, no existeix. Tinc
la sensació que ens miren una mica de
dalt a baix, perquè consideren que som
de segona categoria. Em fa molt
aquesta impressió, igual que, quan els
escriptors i els crítics de Madrid con-
sideren la nostra literatura, tinc la
sensació que ens miren com una lite-
ratura de segona categoria, cosa que
no passava quan hi havia Espriu, Foix,
Pla... En aquest sentit, es va considerar
que aquests autors eren canònics, es
van reivindicar i es van exportar amb
tota la seva magnificència. Jo crec que
els escriptors en actiu no hem de ser
canònics. Hem de fer la nostra feina, i
quan arribi el final de la nostra trajec-
tòria serà el moment de jutjar la nos-
tra obra. Però sí que tinc la sensació
que se’ns considera com una literatura
residual, perifèrica, que se’ns valora
amb un cert desinterès”. En qualsevol
cas, Riera defensa la qualitat de la
darrera literatura catalana: “Alguns
autors són de primera línia. Miquel
Àngel Riera, candidat al Nobel, és tan
bo com pot ser qualsevol altre autor, i

evidentment molt millor que Echega-
ray, que el va guanyar. Crec que hi ha
autors de primera categoria”.

Passem a valorar la importància
d’ensenyar i potenciar des de tots els
àmbits els valors de la lectura, com el
fet de tornar a aprendre poesia de
memòria: “Si hem abolit la memòria,
qualsevol dia ens tornarem tots malalts
d’Alzheimer. La memòria és important
per a la literatura, com el gust pel so, la
revelació de molts misteris de la vida,
etcètera. Si no ho saps transmetre, no
vulguis que després la gent llegeixi”.
Això ens porta a un dels nucli temàtics
de la seva obra, la necessitat de recu-
peració de la memòria: “Aquest tema és
explícit a La meitat de l’ànima i implícit
en les anteriors. A Dins el darrer blau vo-
lia fer memòria d’un fet terrible que
ningú no coneixia: la cremadissa del
1691. A Cap al cel obert escric sobre el que
va suposar l’emigració cap a Cuba”.

De fet, es mostra cauta davant qual-
sevol valoració de l’obra feta, i prefe-
reix encomanar-se a un esperit de su-
peració de resultats en obres futures,
cosa que no evita que se senti modes-
tament però especialment contenta
dels resultats de Dins el darrer blau:
“Crec que, en el context de Mallorca,
quan s’hagi de parlar de novel·les de
jueus, s’haurà de mencionar Dins els
darrer blau. Quan algú faci història del
XVII, haurà de fer referència a aquesta
novel·la, però res més”.

B R E V I A R I X X I

☛ Un color.
Blau.

☛ Un polític català
i un de mundial.
Francesc Cambó. Mahatma Gandhi.

☛ Un paisatge i una ciutat.
La costa nord mallorquina. Istanbul.

☛ Una paraula.
Amor.

☛ Una obra de poesia catalana
i una altra de la poesia universal.
‘Poemes a Nai’, de Miquel Àngel Riera.
‘Sonets a Orfeu’, de Rilke.

☛ Una obra de prosa catalana
i una altra de la prosa universal.
‘Quadern gris’, de Josep Pla. ‘A la recerca
del temps perdut’, de Marcel Proust.

☛ Un obra d’assaig de pensament
català i una altra pertanyent
a l’universal.
‘La Ciutat de Mallorques’, de Miquel
dels Sants Oliver. ‘Nascuda de dona’,
d’Adrienne Rich.

☛ Una obra de la crítica literària
catalana i una altra de la universal.
No ho sabria dir.
‘Erasmo en España’, de Marcel Bataillon.

☛ Un artista català i un de forà.
Joan Miró. Velázquez.

☛ Un segle.
XXI.


