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ARXIU

S’acaba de publicar l’‘Obra poètica completa (1953-1993)’ del malaguanyat Miquel Àngel Riera

Jo som aquell
que nom Miquel Àngel

P O E S I A

J O R D I L L A V I N A

En podem dir
moltes coses,
però n’hi ha
d’haver una
d’indiscutible,
la que ha de
quedar: Miquel
Àngel Riera
és un poeta
de l’amor

Miquel Àngel Riera, Obra
poètica completa (1953-1993).

Edició crítica a cura de Pere
Rosselló Bover. Edicions del

Salobre. Pollença, 2004.

J
a em perdonarà el lec-
tor que hagi parafra-
sejat amb tan poca
traça mètrica un deca-
síl·lab de March, el més

gran poeta valencià (i català)
en llengua catalana (i valenci-
ana) de tots els temps. Passa,
però, que Ausiàs March va ser,
com Andrés Estellés, com Blai
Bonet, com Riera, com Alza-
mora –curiosament, tots lírics
perifèrics–, un poeta profun-
dament sensual, encara que
creés, en els seus admirables
poemes, el personatge que
malda per destriar la fosca
carn de la infausta ànima que
se’n segueix. En això Riera no
li ha seguit la petja: la corpo-
reïtat –que diu l’editor crític–
constitueix un dels seus temes
predilectes, una de les línies
més fermes de la seva dicció
(més que no pas addicció) po-
ètica. Tant és així que, per a
Riera, no hi ha més ànima que
la que es desprèn del cos. De
vegades, no és el jo qui estima,
sinó el cos, dos cossos apari-
ats: “Allò que entre nosaltres /
es resol amb paraules, ells ho
posen / a madurar carn contra
carn”. Molt més sovint, el cos
representa l’única certesa, el
límit de tot: “Existeixen uns
músculs, / uns nervis, una
sang, uns tendons, uns cartí-
lags, / des dels quals pens com
pens”. Tota aquesta enumera-
ció i correlació de peces de
l’organisme sosté el sentit del
cos del poema (el sentit figu-
rat del cos del poema, vull dir).
“El plaer d’estimar amb les
dents estretes” és privilegi, i
regne –per descomptat–, del
cos. Sobre el cos, es pot filoso-
far molt; podem fundar-ne es-
tranyes religions. Però el poe-
ta manacorí toca molt de peus
a terra, i exclama que no hi ha
“altar més alt que tocar pell
humana”. Madura el poeta,
com madura el seu cos, i en un
rampell radical d’afirmació de
la vida, de reivindicació de
l’instant, escriu, a l’últim lli-
bre: “Vull dur la meva ossada
reblanida / per la conducta
més concupiscent”.

L’EDICIÓ ROSSELLÓ
La poesia de Riera ha conegut
una sort diversa, si no direc-
tament adversa. A banda les
edicions particulars, n’hi ha-
via una que aplegava els seus

cinc llibres inicials, Tots els po-
emes (1957-1981) (Edicions 62),
amb un pròleg molt il·lumi-
nador de Xavier Bru de Sala
–que potser pren de Riera el
concepte de tuejar que apareix
en el seu darrer llibre; la rea-
parició del Bru poeta,
vint-i-cinc anys després.

Riera ha estat un poeta l’o-
bra lírica del qual ha quedat
enfosquida per la seva obra
narrativa –com ens han acla-
rit l’editor Pere Rosselló Bover,
en l’estudi introductori, i
també Sam Abrams, en el seu
article a Diàleg (18-XI-2004)–.
Jo no crec que Riera sigui un
dels grans, francament. Sí que
em sembla un bon poeta, que
ara, llegit de punta a punta,
ens assabenta de la seva veri-
table mesura. Perquè resulta
un poeta d’una gran coherèn-
cia interna (deia que no li
sortien obres de més de tretze
poemes), que quan va publicar
el primer dels seus llibres ja
era un autor líric madur, fet.
Així doncs, aquest llibre em
sembla el millor de Riera. És a
dir, atesa la seva qualitat de
“poeta lent” –que escriuria
Gil de Biedma–, o potser més
aviat escàs de producció, diria
que el que ha de quedar del
Riera poeta és, precisament,
l’obra completa. Calia, per
tant, una edició crítica rigo-
rosa, com la que presenta el
professor Rosselló, que en fi-
xés, també, el text. L’obra, a
més, inaugura la col·lecció Les
Parques, de la nounada Edici-
ons del Salobre. Per a aquest
text, s’ha triat una família ti-
pogràfica una mica freda, que
recorda la que es va fer servir
en l’edició de Columna (any

1992) d’El pis de la badia. Una
lletra que no sé si diu gaire de
Riera, però que a mi no m’a-
grada gens.

La present edició aplega els
sis llibres de poemes que Rie-
ra va publicar en vida, més un
feix de “poemes ocasionals”,
unes versions poètiques de
Rafael Alberti i un tast de la
seva inicial poesia en castellà.
Per a cada un d’ells, com és
preceptiu, Rosselló parteix de
l’última edició controlada per
l’autor.

LA MARCA DE L’HOME
En la introducció, Rosselló
ens informa sobre la influèn-
cia que la generació poètica
del 27 va exercir damunt Mi-
quel Àngel Riera. I, per da-
munt de tots els poetes d’a-
quell grup, remarca l’ascen-
dent que van tenir damunt el
manacorí Aleixandre i García
Lorca. El mateix Riera va sal-
var ben poca cosa de la seva
obra castellana. Va escriure-hi
cinc llibres, en aquella llen-
gua –que van restar inèdits–.
Un d’aquests llibres, Inventario
previo, és inclòs en el present
volum. Per Riera, era l’únic
llibre castellà que considera-
va definitiu, i fins s’havia
plantejat la possibilitat de
publicar-lo.

Poemes a Nai, però, és el títol
que inaugura la poesia sin-
gular de Riera. La figura de
Nai –transversal, compartida
per tots els llibres restants–
anima una escriptura pro-
fundament humana (“d’entre
tot l’espectacle sempre me
qued amb l’home”); una poe-
sia vital i essencialment
amorosa. Nai –que en gallec

vol dir mare– és el nom que
el seu vers dóna a la dona es-
timada. Nai esdevé un senyal
simbòlic; és molt més que
una mera referència que
traspassa la frontera dels di-
versos títols. “La color dels
meus ulls”, “el meu estil de
viure” –ens en diu en un pa-
rell de poemes breus, que des
de fa molts anys tinc adherits
a la memòria–. Aquesta obra,
en conjunt, mostra moltes
traces de biografia poètica:
“Més principi no tenc que el
clar de no tenir-ne”. Un dels
seus trets definitoris és l’in-
dividualisme. “Miquelangele-
jar” i “cambra emmiquelada”
constitueixen paraules noves
que abunden en aquesta es-
sència individual. Però
aquesta essència no és ben res
sense l’altra essència que la
complementa. Riera és un
poeta de l’amor, com Alei-
xandre, com Salinas. “No hi
ha cosa al món / que justifiqui

el seguir / vivint ni un minut
més, / que ens alliberi de l’es-
tricte deure de suïcidar-nos, /
si no és l’amor”. Això ho diu
en un poema que, al meu en-
tendre, revela en excés la in-
fluència de Pere Quart, pro-
loguista de Biografia, que va
refer una mica –potser una
mica massa– l’estil de Riera.

Biografia poètica velada,
crònica d’un home. Cal des-
tacar els poemes –n’hi ha
força– en què d’alguna ma-
nera data una experiència,
amb el seu nom i cognom. En
un de Biografia, com si es
tractés d’una instància, asse-
gura: “Sí, jo, Miquel Àngel
Riera, / fill de Miquel i Apol-
lònia”...; i en el poema final
de Llibre de benaventurances es-
criu: “Ara mateix, vint d’oc-
tubre, amb més de mitja vida
/ ja tirada a fer cucs”. Aquesta
pruïja de documentar els fets
dels quals fa poesia reapareix
a El pis de la badia: “Aquell
matí de maig inaugural”.
“Eren les tu i jo en punt” (a-
quest llibre, per cert, recull
algunes de les lliçons més in-
teressants de la reescriptura
de Riera).

DETALLS A L’ATZAR
Voldria destacar ara alguns
detalls a l’atzar. El poema VII
de Biografia és una d’aquelles
peces de llarg alè, escrita
quan el poeta es troba en el
mezzo del cammin de la vida,
que recorda un dels millors
poemes de Salvat-Papasseit,
Tot l’enyor de demà. Hi llegim
un vers delicat, exquisit: “I a
tots vosaltres, amics, / que
heu escrit el vostre nom amb
el dit / per la bavor dels vidres
/ de la meva finestra, amor”.
Es tracta d’un poema progra-
màtic; un dels seus poemes
més importants, en què el
poeta se’ns apareix “en pèl
horamuntant la vida”.

L’“agulla lírica” es mostra
–en aquesta obra completa i,
ara, ben endreçada i fixada–
en diversos versos de revela-
ció (ell que tant va percaçar
la bellesa): “Ressona pel meu
cos la recordança / com pel
bòtil de vidre s’hi sent cantar
la set”. “El pou fidel i casolà,
/ amb l’aigua fada i quadra-
da” –curiós que totes dues
siguin imatges relacionades
amb l’aigua i la set–. El poe-
ma V d’aquell mateix llibre,
jo el llegiria costat per costat
del poema “A voltes, / una
tarda qualsevol” de Vint-i-set
poemes en tres temps, de Miquel
Martí i Pol.

Partidari del vers parell,
regular, no per això deixa
d’assajar poemes de llarg po-
limetrisme. Ara bé, sempre es
va mantenir fidel a les pa-
raules de la tribu; mai va fer
cabal de les “capsuletes ver-
bals amb olor de canterano”.
En podem dir moltes coses,
però n’hi ha d’haver una
d’indiscutible, que és la que
deurà quedar: Miquel Àngel
Riera és un poeta de l’amor
–hi insisteixo–. “La feresta
temporalada de mar profun-
da / que, per abreujar, ano-
menam amor”. La feina de
Pere Rosselló Bover aplana el
camí perquè un públic més
ampli es faci seus els versos
de Miquel Àngel.


