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Miquel Mas Ferrà (Palma, 1950) ha publicat una trilogia sobre la societat mallorquina

Ni un pam de net a la
costa dels Farallons

N A R R A T I V A

J O A N J O S E P I S E R N

Miquel Mas Ferrà,
Riberes de Plata.

Ensiola Editorial.

Muro, 2004.

G
airebé deu anys ha
trigat Miquel Mas
Ferrà (Palma, 1950)
a veure publicada la
seva trilogia novel-

lística dedicada a la transfor-
mació que la societat mallor-
quina va experimentar durant
el segle XX. Una societat que
va passar d’estar dominada
per una noblesa decadent i
arrelada a costums ancestrals
que regia els destins dels seus
súbdits amb la fèrria compli-
citat de l’Església i la milícia
fins a l’esclat de l’especulació
més salvatge conduïda per
una colla d’aprofitats sense
escrúpols que, a l’empara dels
interessos polítics de cada
moment, ha acabat alienant el
territori fins a gairebé con-
vertir-lo en una colònia cen-
treeuropea.

Des d’aquestes mateixes pà-
gines he parlat repetides ve-
gades amb admiració de Camí
de Palau (Tres i Quatre, 1995),
l’esplèndida novel·la que obria
la trilogia. Una història ambi-
entada en el si d’una família
de l’aristocràcia, que partia
d’uns fets històrics –la visita
dels reis i del general Primo de
Rivera a Palma el 1923– i que
allargava els fils de la seva
trama fins als anys 60.

La segona entrega es va ti-
tular La Rosa d’hivern (Colum-
na, 1999) i va quedar finalista
del premi Sant Jordi l’any que
el va guanyar Miquel de Palol.
En aquell cas la història se si-
tua en els darrers anys del
franquisme per explicar l’o-
dissea de Rosa Marsans, filla
del governador civil de Ma-
llorca i fortament implicada
en la lluita clandestina contra
el règim. I ara, de la mà d’En-
siola, una editorial illenca en-
cara molt jove però amb un
catàleg en què s’hi troben
noms de clàssics com ara Llull
i Baudelaire i de gent d’ara tan
interessant com ara Janer Ma-

nila, Piera i Bru de Sala, ens
acaba d’arribar Riberes de plata,
la novel·la que tanca el tríptic
i que pel que fa a ambició, re-
cursos i resultats se situa al
meu parer en un nivell molt
pròxim al de la celebrada Camí
de Palau.

ELS ORÍGENS DEL DESGAVELL
Per dir-ho de manera breu i
entenedora Riberes de plata és
la novel·la que explica els orí-
gens de l’actual desgavell ur-
banístic de Mallorca i la seva
evolució fins a l’època de la
presidència de Gabriel Cañe-
llas acabada, com el lector re-
cordarà, amb l’escàndol pel
túnel de Sóller. Uns orígens
que giren sempre al voltant
d’una caterva d’individus que

es van fer rics durant la Guer-
ra Civil i la immediata post-
guerra gràcies al contraban i
altres negocis bruts, que van
abraçar la bandera de Falange
i els càrrecs de poder local que
la militància en el Movimien-
to comportava per especular
amb els béns dels represaliats
i amb els espais públics, que
van saber adaptar-se a les no-
ves exigències dels temps a
partir de l’entrada de capitals
estrangers i que amb l’adve-
niment de la democràcia no
van vacil·lar gens a l’hora de
situar-se –ells o els seus plan-
çons– al capdavant dels par-
tits conservadors que domi-
nen des de fa una pila d’anys
el teatre polític d’aquelles
contrades.

La misèria moral d’aquesta
llopada ens l’explica Miquel
Mas a través de la història de
Sebastià Rovira i Marçal Cala-
fat, dos amics coneguts com
“la Santa Aliança”, que co-
mencen la seva carrera cap a
l’enriquiment sense escrú-
pols descarregant durant la
nit expedicions de mercade-
ries arribades en barca a les
cales de l’illa. La seva ascensió
no s’atura davant de cap obs-
tacle. Quan s’ha de subornar,
extorquir o assassinar ho fan
sense pensar-s’hi dues vega-
des. L’autor va descabdellant
tota la història a través de tres
línies narratives que es van
alternant.

En la primera, situada a
meitat dels anys 90, l’acció se

situa en una Mallorca gover-
nada pel partit conservador
en el qual hi ha el fill de Se-
bastià Rovira com a conseller
d’Obres Públiques i Urbanis-
me. En la segona, que abasta
des de la guerra fins a meitat
dels anys 60, assistim a tots
els abusos de Rovira –con-
vertit en empresari hoteler–
i de Calafat –convertit en
constructor–, que a partir
d’un faraònic projecte de
ciutat de vacances situada en
un espai natural denominat
Costa dels Farallons van en-
grandint el seu imperi sense
aturador i no pararan fins a
caure en les mans dels grups
d’inversors estrangers. En la
tercera línia narrativa la veu
correspon a Rosa Montalvà,
muller de Sebastià Rovira
que explica a la seva néta la
ben poc edificant part íntima
i familiar d’aquests perso-
natges.

UN DISCURS IRÒNIC
Com és habitual en Mas, tot el
relat està travessat per un fi-
na ironia a l’hora de descriu-
re i donar atributs i veu als
seus personatges. Especial-
ment, és clar, al més odiosos.
També és remarcable la gran
expressivitat del registre lin-
güístic mallorquí adoptat per
l’autor. Un registre que
transmet molt bé la idea que,
en el fons, el nivell de tots els
personatges no passa de ser el
d’uns treballadors de la terra
que han prosperat gràcies a la
sort i la manca de vergonya.
Val la pena entrar en aquest
món en què no hi ha ni un
pam de net que ens pinta Mi-
quel Mas Ferrà. I si es coneix
l’entramat de la política ma-
llorquina dels darrers vint
anys encara més ja que, fent
una lectura des de Barcelona
estant, em fa la impressió que
a aquesta amanida de projec-
tes urbanístics megalomaní-
acs, regidors trànsfugues, es-
cassetat d’aigua pal·liada per
vaixells que arriben del con-
tinent, cacics corruptes, au-
topistes incorrectament ad-
judicades i altres meravelles
que trobem a Riberes de plata,
em fa la impressió, dic, que a
Miquel Mas se li entén tot.

Les coses gastades
P O E S I A

A N D R E U G O M I L A

Joan-Elies Adell, La degradació natural
dels objectes. Premi Jocs Florals de

Barcelona. Proa. Barcelona, 2004.

C
ada generació té una sèrie de
poetes anteriors que li ser-
veixen de guia, de mirall on
reflectir l’obra. És coneguda
l’admiració de Ferrater per

Carner i Thomas Hardy, la de Foix per
Ausiàs March, la de Gimferrer pel
mateix Foix, la de Pessarrodona per
Sylvia Plath, la dels modernistes an-
glosaxons pels simbolistes francesos i
la de Bofill i Alzamora, per centrar-nos
en un cas actual, per Màrius Sampere.
Actualment, però, hi ha una figura
que domina la literatura diguem-ne
acadèmica: Wallace Stevens. I, sobre-
tot, el seu famós “poetry is the subject of
the poem ” (“la poesia és la matèria del
poema”). Una màxima que empra Je-
naro Talens amb encert per arrencar
el pròleg d’aquest La degradació natural

dels objectes, l’última obra de Joan-Elies
Adell (Vinaròs, 1968).

De Stevens, però, millor seria agafar
una altra sentència a l’hora d’abordar
l’obra d’Adell: “Sóc el que hi ha al meu
voltant” (Theory). I és que el material
poètic de l’autor vinarosenc és això, les
coses que l’acompanyen i l’han acom-
panyat tota la vida, la majoria de les
quals comencen a marcir-se, ja s’han
podrit o bé han desaparegut per sem-
pre. El poeta congela les imatges i, a
partir d’elles, construeix natures mor-
tes, que li serveixen per autopregun-
tar-se, qüestionar-se sobre la natura de
l’ésser i, sobretot, parlar de poesia, de
com ordena tot aquest material abans
d’arribar al paper. A Barranc de Saldonar,
per exemple, el poeta torna a un indret
estimat, ple de referències d’altres

temps per retrobar-se ell mateix:
aquest “paisatge gastat” esdevé el seu
“resguard” per a les seves “peces en
desballestament”. Aquest procés el re-
peteix a tot el volum, amb puntes
d’interès, com a La inexistència dels dies i
El nom de les coses, però també amb pe-
ces no gaire afortunades, com Primer
món, més a prop del ximple “Je suis
comme je suis” de Prévert –un altre au-
tor de moda en segons quins cercles–
que del seu admirat Stevens.

ENCERTS I ERRORS DEL POETA
Adell introdueix poques variacions en
aquest esquema i intenta, un cop rere
l’altre, ordir el seu vers-màxima. De
vegades, l’encerta, com a Bèstia domès-
tica, en què acaba la composició bri-
llantment: “Sóc simplement el refugi

d’un cos incrèdul”. Però en altres oca-
sions, no, com a Arran de terra, en què
clou el poema així, d’una manera una
mica simple, òbvia: “No debades, la
realitat / ha estat sempre arran de ter-
ra, a la superfície”. De fet, l’autor de La
degradació natural dels objectes és un bon
versificador, però l’erra en la compo-
sició. Potser intenta apropar-se massa a
Stevens i recorda uns versos de The Au-
roras of Autumn: “L’erudit d’una espel-
ma veu / la brillantor àrtica flamejant
en el marc / de tot el que és. I sent por”.
Temor a desenganxar-se massa de l’es-
quema, de dir, com sí que feia el poeta
nord-americà, d’anar més enllà d’un
mateix, dels quatre cantons de la pà-
gina. Una cosa que, en el mateix estil,
va saber fer molt bé Valentí Puig a Blanc
de blancs.

Adell no té l’empenta del seu impa-
rable company Sebastià Alzamora. I
busca camins diferents als de Manuel
Forcano. S’apropa molt més a Susanna
Rafart, tot i que aquesta és molt més
bona formalment. Adell, però, té una
veu força personal que, segurament,
anirà aixecant amb el temps.


