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Ignasi Riera ha escrit un assaig centrat en el món dels avis

Tendre
i astut

A S S A I G

G E M M A C A S A M A J Ó

Ignasi Riera, La revolta
dels avis. Edicions 62.
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I
gnasi Riera ja és una
mica com els avis als
quals la vida els ha
marcat itineraris sovint
costeruts. Ho fa amb

una justa combinació de ten-
dresa, ironia, astúcia i mà es-
querra en un recull d’articles
breus que porta per títol La
revolta dels avis, en el qual fixa
la vista, primer, i desmunta,
després, dos grans mites: la
saviesa dels vells i la bondat
dels infants. Riera és un hàbil
narrador d’anècdotes que sap
soldar amb bona disposició.
Té aptituds per agermanar
màximes de la saviesa popular
amb referències als clàssics,
així com per harmonitzar i
fondre un llarg anecdotari
personal amb experiències
generals i comunes. Això ma-
teix indica que té dots d’ob-
servador: demostra en La re-
volta dels avis, i en altres obres
i en els seus articles, que no és
miop ni daltònic. Mirada afi-
lada que afina després a l’hora
de traduir-la en paraules.

La revolta dels avis segueix un
itinerari híbrid: sobre la base

de l’article s’hi edifiquen altres
gèneres i diversos registres. I
així, el llibre té cèl·lules –i òr-
gans– de la crònica, del quadre
de costums, del conte i de
l’autobiografia. El resultat és
un assaig divulgatiu format
per un ramal de 22 branques
emancipades –que el lector
podrà llegir de manera autò-
noma–, la branca mestra del
qual són les relacions avis-néts.

Alhora, les ramificacions de
la vida del mestre Riera són
abundants i fecundes. S’ha de-
dicat a la política de manera
professional; s’ha consagrat en
el camp del periodisme català
en qualitat d’articulista i ter-
tulià; també s’ha aplicat a la
cuina en tant que gurmet amb
criteri, que li ha permès pu-
blicar, entre d’altres, el Diccio-
nari de la cuina catalana i el Llibre
d’hores del ben menjar. Però ha
estat el camp de la literatura
–que ha cultivat des d’angles
molt diversos– el que més re-
coneixement li ha donat. És
autor de novel·les, narrativa,
biografies i llibres de no-ficció.
D’entre totes les seves obres
destaquen Un patriota exemplar,
Els catalans de Franco, Viatgers de
Barcelona, Jordi Pujol. Llums i om-
bres i Un català a Madrid. Ha es-
tat guardonat amb els premis
Octubre, Ramon Llull i Pere
Quart d’humor i sàtira, entre
d’altres.

El títol d’un llibre és sempre
la portella i l’accés al seu inte-
rior: té, per tant, un cabalós
poder per atreure i condicio-
nar l’atenció del lector. Però tal
vegada els títols sempre signi-
fiquen alguna cosa més per als
autors que no pas per als lec-
tors –que, com diu David Lod-
ge, sovint els acostumen a
confondre–. Tanmateix, en
aquesta La revolta dels avis el tí-
tol serà, sens dubte, significa-
tiu també per al lector. Ignasi
Riera juga amb una frase sen-
zilla però a la qual sap treure
partit i profit. Associa, per co-
mençar, un substantiu amb un
complement del nom que,
d’entrada, el caracteritza poc:
la revolta, que és l’acció d’al-
çar-se contra l’autoritat esta-
blerta, la fan normalment els
joves i no els vells. L’autor, pa-
radoxalment, la posa en rela-
ció amb ells, que no anomena
ancians o padrins sinó avis, ter-
me que sonorament i semàn-

ticament tendeix a associar-se
a savis. I en definitiva per de-
mostrar que ni els avis són tan
savis –de fet, enderroca, en
l’obra, el tòpic de la saviesa de
la senectut– ni els joves són
sempre aquells que fan la re-
volta.

CANVI DE ROL DELS AVIS
La condició de neoavi d’Ignasi
Riera és segurament la cir-
cumstància i l’antecedent que
determina la tria d’aquesta te-
màtica per a aquest nou llibre.
L’anàlisi que fa sobre el canvi
de rol dels avis en l’actualitat
abasta i allarga facetes diver-
ses. Fa una denúncia de l’ex-
plotació descarada dels avis
per part de pares i néts, tira per
terra el tòpic de la bondat dels
infants i critica la cuina de l’à-
via i les tronades històries que
expliquen els avis i que no in-
teressen a ningú. Desaprova,
en general, tòpics de tot tipus
amb què s’ha envoltat el món

dels avis a través d’un registre
irònic. «Avui dia el destí dels
avis, després d’haver treballat
tota la vida, és viure doblement
segrestats. D’una banda, pels
més grans: els besavis, per en-
tendre’ns, que s’han quedat a
casa perquè ningú no els pot
pagar una residència digna. I de
l’altra pels néts i nétes: “Qui se
n’haurà de fer càrrec si els pa-
res treballem i, a més, amb la
situació de casa, ens queda tan
poc marge de moviment?»”.

Amb tots aquests elements,
Ignasi Riera basteix i eleva una
obra modesta, senzilla i humil
però de gran contundència. Ho
fa a través d’una prosa mesu-
rada i raonable: una prosa re-
posada alhora que excitable i
emocional en alguns dels seus
vèrtexs. El resultat és una obra
que per la seva afabilitat i per
la seva extensió, el lector podrà
llegir en poques hores. El llibre
agradarà, això segur. Sobretot
als avis.

En les aigües revoltades del joc
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F
a molt temps que la
revista Entreacte pu-
blica textos teatrals
dels nostres autors i
que ha passat de do-

nar-los un format de separata
a atorgar-los el de llibrets, per
dir-ho en els seus mateixos
termes. En el cas que ens ocu-
pa, se’ns ofereixen les peces
teatrals del poeta Josep-Ra-
mon Bach que van conformar
l’espectacle Almanac intermi-
tent, dut a l’escenari per l’Aca-
dèmia de Belles Arts de Saba-
dell, amb direcció de Francesc
Ventura, l’any 1980, i que
–després d’haver estat selec-
cionat en la Segona Campa-
nya de Teatre de La Caixa– va
ser presentat al Teatre Regina
de Barcelona. Cal tenir en
compte que els disset textos
breus que ara s’apleguen aquí
constitueixen la producció
dramàtica d’un poeta enor-

mement personal, nascut a Sa-
badell l’any 1946, que va pu-
blicar un primer llibre el 1972
–Emilie Kraufort, alumna de pri-
mària, reeditat per Columna el
1998– i que estaria, en els seus
inicis, vinculat a Llibres del
Mall: allà hi publicaria De rems i
hores (1974), Diorames (1975) i
Trànsfuga de la llum (1985), llibre
que inaugura, de fet, un nou
període en la seva obra, traduït
en una obertura progressiva
cap al món extern. És a partir,
però, de L’ocell imperfecte (Co-
lumna, 1996) que l’obra de
Bach adopta el seu vessant més
conegut: el de les recreacions
de poesia africana o asiàtica,
que si, per una banda, lliguen
amb la voluntat de síntesi que
sempre ha caracteritzat la seva
obra, per l’altra confirmen
l’harmonia amb el món extern,
representat per la natura, ja
insinuada a Trànsfuga de la llum,
un llibre que es tancava amb
un vers significatiu: “Accepto la
daga del temps”.

Les disset peces teatrals
breus que componen Almanac
intermitent estan escrites entre
el 1975 i el 1980; pertanyen,
doncs, a una primera època en
l’obra de Bach en què, molt a
grans trets, es podria consta-
tar una certa tensió entre el
món interior i l’exterior. D’a-
quí poden provenir, en part,
alguns diàlegs amb aparença
de nonsense i una visió entre
tendra i volgudament grotes-
ca d’un univers sovint relaci-
onat amb la infantesa: el món
del circ, els ciclistes, un cavall
de cartró, l’home amb el nas
d’aixeta, personatges anome-
nats Sepuede o Filomena i, en
general, un univers que “sura
en les aigües revoltades del
joc”. D’aquí en prové, també,
una de les millors peces del
recull: l’anomenada Més enllà
de Robin, en què es trenca una
frontera ambigua entre dues
concepcions oposades de la
realitat: la de Robin, “aventu-
rer irresistible i farsant”, “ves-

tit a la manera d’Errol Flynn”,
i la de Cinto, personatge rea-
lista, arrelat al món quotidià,
que està convençut que ell i
Robin estan en un teatre i,
doncs, en la ficció. El desen-
llaç, en canvi, dóna la raó a
Robin, per a qui les aventures
viscudes –imaginades?– són
l’única realitat possible.

AUTOCONSCIÈNCIA TEATRAL
D’altra banda, aquest grau
d’autoconsciència teatral por-
ta també a fer participar l’es-
pectador del joc i a trencar les
fronteres entre teatre i reali-
tat. Per això, i pels diàlegs
d’aparença absurda abans es-
mentats, es va parlar al seu
moment de la influència de
Joan Brossa, que Feliu Formo-
sa relativitza en els dos textos
finals, l’un extret del progra-
ma de mà repartit a l’estrena
de l’obra l’any 1980 i l’altre
escrit ara mateix. De fet, i si bé
en part, i en un sentit molt
ampli, es podria considerar

que Bach participa del que
Brossa en deia poesia escènica, és
evident que aquesta visió en-
tre tendra i grotesca d’un món
vagament infantil, fantasiós i,
en el fons, melancònic resulta
enormement personal; o que
tant els tocs esperpèntics d’al-
gunes peces com el llenguatge
popular del monòleg La xumba
dels instants ens remetrien, po-
sats a trobar antecedents,
abans a Espriu que no pas a
Brossa. No cal encaparrar-s’hi,
però; en paraules de Formosa:
“Josep-Ramon Bach no té res
de mimètic; és ben bé ell”.

Remarquem, finalment,
una característica d’aquests
textos tan difícil de portar a
escena com és la bellesa de
moltes de les indicacions es-
cèniques: des de “la llum,
com si hagués estat sorpresa
en flagrant delicte, fuig de
cop i volta sense fer cas a
ningú” fins a “sota els acords
musicals de l’acrobàcia, tot va
desapareixent mentre avança
la memòria”. Aquestes indi-
cacions ens recorden, per si
calgués, que l’home que les
ha escrites no tan sols prové
del camp de la poesia sinó
que mai, escrigui el que es-
crigui, no pot deixar de ser
poeta.


