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El poeta i narrador Miquel Àngel Riera (Manacor, 1930 - Palma, 1996)
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Miquel Àngel Riera: els signes inscrits
V I C E N Ç L L O R C A

S
tanley Kubrick sor-
prenia l’any 1968
amb una de les imat-
ges més belles de la
història del cinema:

la d’un homínid llançant cap al
cel un os que ha utilitzat com a
arma i que es transforma,
mentre s’enlaira, en una nau
espacial girant en el buit còs-
mic al voltant de la Terra. 2001:
una Odissea de l’espai
–basada en l’obra d’Arthur C.
Clarke– esdevé així el símbol
d’una constant en l’ésser humà:
el desenvolupament de la tec-
nologia com a mitjà de super-
vivència. Hi ha, però, una altra
imatge potser no tan coneguda,
però que acaba configurant
una altra raó de ser del gènere
humà: la de la inscripció. Ro-
ques, pedres, parets..., són tes-
timonis privilegiats de l’evolu-
ció d’aquest mateix homínid
gràcies a la seva capacitat de
generar comunicació a través
del llenguatge. La inscripció es-
devé així el símbol del domini
de l’home damunt la seva rea-
litat física, psíquica i sentimen-
tal a través de la creativitat de
l’expressió. Es tracta dels ani-
mals pintats a les coves d’Alta-
mira, anomenades la Capella
Sixtina de la Prehistòria; o els
caràcters cuneïformes de les
escriptures de les primeres ci-
vilitzacions, que tant recorden
les formes dels circuits infor-
màtics actuals. La inscripció ha
estat l’origen de la permanèn-
cia del llenguatge i, d’aquí, que
tingui una força fundadora i,
sovint, restauradora. Recor-
dem, per exemple, que el codi
moral que més ha influït sobre
els valors d’Occident, els Deu
Manaments, és en realitat una
inscripció mítica de Moisès so-
bre dues taules.

SIGNES SOBRE LA MATÈRIA
Els artistes i els escriptors de
tots els temps sovint han tor-
nat a la màgia que comporta
significar amb signes sobre la
matèria. Octavio Paz, en el lli-
bre Hombres en su siglo, escriu a
propòsit dels guaixs de Miró
anomenats Constel·lacions que
l’art contemporani ha estat un
“desaprendizaje” per arribar a la
frescor de l’origen: “Miró pintó
como un niño de cinco mil años de
edad”. I en aquest viatge de l’a-
dult cap al nen que fórem, les
Constel·lacions de Miró esdeve-
nen per a Paz l’essència matei-
xa de l’art contemporani. En
un dels fragments més bri-
llants del seu assaig, afirma:
“La misión del arte –al menos del
moderno– no es reflejar mecánica-
mente a la historia, ni convertirse
en vocero de esta o aquella ideolo-
gía sino oponer a los sistemas, sus
funcionarios y sus verdugos, el in-
vencible sí de la vida”.

A la banda est de l’illa de
Mallorca, a Manacor, un es-
criptor, Miquel Àngel Riera
(Manacor, 1930 - Palma, 1996)

anava a crear entre la dècada
dels 60 i la dels 90 una obra en
què ressonaria tant el retorn a
l’origen pur de Miró, com el sí
de la vida d’Octavio Paz. Quan
el 1965 s’estrenava amb Poemes
a Nai, sorgia també la veu d’un
poeta original que, aviat, anava
a concebre la seva lírica com
un camp de treball del nucli
psicològic i sentimental de les

seves novel·les posteriors. Per
això, resulta difícil destriar el
poeta del novel·lista i del nar-
rador. La dimensió psicològica
dels seus llibres de poesia és la
torna de la poetització de l’ex-
pressió novel·lística. No crec
que puguem entendre una ca-
racterística sense l’altra, fins al
punt que podem entrecreuar
les edicions dels poemes i les
novel·les. Hi trobarem sempre
una pregona correspondència.
D’aquesta manera, si els poe-
maris Poemes a Nai (1965), La
bellesa de l’home (1979) i Llibre de
benaventurances (1980) ens con-
dueixen al sí de què parla Paz,
les seves quatre primeres no-
vel·les –Andreu Milà (1973), Mo-
rir quan cal (1974), L’endemà de
mai (1978) i Panorama amb dona
(1983)– conformen una verta-
dera tetralogia que reconeix el
seu tema central en el plante-
jament del conflicte de la con-
vivència i de l’afirmació de la
vida després de recórrer l’in-
fern particular de la Guerra
Civil a Mallorca i, més concre-
tament, a Manacor. Aquest
compromís amb la condició
humana des d’uns personatges
mallorquins, fa que conside-
rem l’obra de Riera com una

obra humanista, pregonament
compromesa amb la recerca
d’un punt inicial des del qual
recomençar la vida i la histò-
ria. Una mena de quilòmetre
zero des del qual refundar l’e-
xistència.

Ara bé, per dur a terme
aquest ambiciós objectiu, Riera
situa com a epicentre temàtic
l’assumpció de la sensibilitat i

de la sensualitat com a valors
definitoris de l’ésser humà.
Diríem que la plena conscièn-
cia d’això s’esdevé en el poe-
mari La bellesa de l’home, en el
qual afirma: “La bellesa de
l’home és que crea bellesa”, i
es desenvolupa en la novel·la
Panorama amb dona. A partir
d’aquí, es fon en una sola mi-
rada l’humanisme i la recerca
de la voluptuositat. Una fusió
que donarà dues de les millors
novel·les de la literatura cata-
lana del segle XX: Els déus in-
accessibles (1987) i Illa Flaubert
(1990). Si en la primera l’autor
relata la transformació que la
bellesa opera sobre l’ésser hu-
mà tot descobrint-li un nou
codi voluptuós de conducta, la
segona ens parla de la lluita
contra la successió temporal i
l’aliança que l’ésser humà ha
fet amb l’art per intentar atu-
rar-la. Si més no, des de l’espai
de l’ideal.

UN ESTIL LITERARI BELL
I això treballant un estil tam-
bé bell, caracteritzat per una
frase llarga, de lèxic acurat i
amatent als detalls més inau-
dits. Uns detalls que es posen
en funció de tot un sistema

simbòlic, en què apareixen
nombrosos elements que ac-
tuen com a font de sentit. Al-
guns dels principals recursos
giren al voltant de l’apreciació
de la paraula com a portadora
d’un estat de revelació de la
gràcia que fa avançar la hu-
manitat dins la categoria de la
dignitat com a espècie. Per a
Miquel Àngel Riera, la litera-

tura esdevé una possibilitat
d’endreçament del caos de la
realitat i de la història, així
com també un mitjà de co-
neixement adreçat a aprofun-
dir en l’ànima humana per
millorar-la. Això es fa evident,
per exemple, en la tendència
que tenen els protagonistes a
expressar missatges essencials
en inscripcions sobre pedra,
parets o petits suports de pa-
per. A Andreu Milà, el protago-
nista deixa una carta després
d’haver pres consciència d’u-
na frase que vertebrarà, de fet,
tota l’obra posterior: “Sé que
una paraula humana em po-
dria salvar”. Així, en la novel·la
següent, el seu cosí resumeix
el sentit del suïcidi també en
una frase que no tan sols ex-
plica el títol de l’obra, Morir
quan cal, sinó que marca el
decurs de la tetralogia: “Vaig
fer allò que em calia fer”. Na
Biela, a Panorama amb dona,
observa unes lletres gravades
en la porta d’entrada a casa
seva, la Vinya Nova. Amb sub-
til ironia, el narrador aclareix
que es tracta de l’any de cons-
trucció de la casa, 1902, però
inscrit en números romans i
de manera abarrocada, de

manera que el pas del temps
ha tornat inintel·ligible la ins-
cripció. D’aquesta manera, Na
Biela creu que es tracta d’una
al·lusió a una visita que, es
deia, havia fet el Papa a la Vi-
nya Nova, cosa que li atorga a
aquell espai una distinció es-
pecial. Aquesta anècdota es-
devé símbol quan, més tard,
decideix refundar la seva vida

en aquell indret del qual se
sent orgullosa, en contrast
amb la maldat que ha trobat
al poble.

Aquest tret s’accentua en la
segona etapa de la seva no-
vel·lística. A Els déus inaccessibles
el narrador ha d’interpretar
“acuradament un text aliè”
escrit per un capellà sobre un
quadern de comptabilitat
trenta anys abans, en el qual
ens explica, entre d’altres co-
ses, que torna al poble amb
motiu d’un homenatge. Li de-
diquen una inscripció, amb
falta d’ortografia inclosa, com
a “Poeta i llatinista, traductor
de Domici Mars”. L’autor as-
segura que “el que prevaldrà
és allò que fredament asseguri
la làpida i no la realitat”. Ara
bé, on la paraula troba tota la
seva força de sentit en el ma-
teix traç de l’escriptura és a
Illa Flaubert. En aquesta novel-
la tot resulta paraula. Ja en el
títol trobem el nom de l’es-
criptor francès referit a l’illa
en què es reclou el protago-
nista, un professor de litera-
tura horroritzat per la mort
que ha provocat la desaparició
sobtada de tots els seus éssers
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Flaubert,
Proust, Mann,
Yourcenar,
Lampedusa...,
ressonen en
les pàgines de
Riera, i el gust
per la pintura

estimats. Allà assaja aturar psi-
cològicament el decurs tempo-
ral a través de l’espessiment del
temps. Tot es trenca, però, quan
arriba a l’illa, per atzar, un ca-
dàver que identifica amb el cos
d’una antiga amant, Adela.
Quan l’enterra, inscriu en una
làpida improvisada dos versos
del seu apreciat poeta toscà
Gervasius: “Nosaltres dos, /
anant cap a nosaltres un”. I,
tanmateix, el grau màxim de la
lluita de l’art contra la destruc-
ció personal del temps i la de-
vastació col·lectiva de la història
es troba en el record d’una frase
de Flaubert: “Més m’agradaria
haver pintat la Capella Sixtina
que haver guanyat moltes ba-
talles, inclosa la de Marengo”.
El poder no és la política, sinó
l’expressió. Per això decideix
escriure la frase amb carbó da-
munt una paret del far de l’illa.
El grafit actua com a lema vital
i artístic que porta a considerar
la inscripció de la paraula com
una Capella Sixtina que simbo-
litza la supervivència humana a
través de la bellesa. Parafrase-
jant Carles Riba, diríem que no
sabem si la paraula ens salva,
però sí que ens sentim per ella
salvables.

EL MISTERI DE LA BELLESA
Riera va ser, doncs, un escrip-
tor acarat al misteri de la be-
llesa i a la passió per la paraula
simbolitzada en la inscripció
mateixa del signe en la matè-
ria, en la realitat. Va viure ob-
sessionat per escriure des d’u-
na veritat tot fent valer el co-
mentari de Borges a propòsit
de Flaubert: “Gustave Flaubert
puso toda su fe en el ejercicio de la
literatura [...] creyó que para cada
cosa de este intricado mundo pree-
xiste una palabra justa, ‘le mot
juste’, y que el deber del escritor es
acertar con ella”. De complexió
prima i alta, i d’aspecte ele-
gant, darrere el seu caràcter
tímid i reservat s’amagava un
home que va observar, a través
de les seves característiques
ulleres quadrades, els afanys i
les crueltats de l’ésser humà, i
va apostar per l’art com a camí
d’evolució per a la humanitat.
Conversar amb ell, era en certa
mesura gaudir de la frase llar-
ga i bella del seu estil, i estar
atent a l’íntima correspondèn-
cia entre la realitat i la litera-
tura. Per això li agradava co-
nèixer els espais dels seus es-
criptors predilectes, d’on ex-
treia després idees i imatges
per a la seva literatura. És el cas
del viatge que va fer el 1994 a
Santa Margherita de Belice, a
Sicília, per visitar les ruïnes del
palau dels Lampedusa, que
inspiraria després la seva dar-
rera obra, el llibre de narraci-
ons Crònica lasciva d’una deca-
dència (1995). I, com ja hem
vist, la subtil literaturització
de la seva illa, Mallorca, mit-
jançant nombrosos indrets es-
tilitzats, des de Manacor fins a
Porto Cristo, des de s’Almonia
fins al cementiri de l’església
de Deià, des de Galilea fins a la
badia de Palma...

Flaubert, Proust, Mann,
Yourcenar, Lampedusa..., res-
sonen en les seves pàgines, així

com el gust per la pintura que
el dugué constantment no tan
sols a visitar museus i galeries
arreu del món, sinó a ser col-
leccionista d’art. A casa seva,
podem trobar el seu admirat
Miró i a la seva literatura po-
dem resseguir diversos pin-
tors, com Gerard Dou. Sempre
li interessà el detallisme psico-
lògic de la pintura flamenca,
amb Vermeer de Delft al da-
vant. Però, finalment, tot això
cobrava sentit a través del va-
lor de l’amistat. Riera va fun-
dar una mena de galeria d’a-
mics, amb els quals es veia so-
vint i els dedicava generosa-
ment múltiples atencions. En
aquest sentit, va practicar en la
vida real l’humanisme que
preconitzava en la seva obra.
Conversador infatigable, va
oferir també temps al suport a
joves creadors. D’aquesta ma-
nera, gràcies al seu corpus li-
terari i a la seva acció cultural
va aconseguir convertir la seva
Mallorca particular en el som-
ni d’una petita Toscana. L’illa
de l’art, com una vertadera al-

ternativa de vida. No és d’es-
tranyar que en el seu moment
fos proposat com a candidat al
premi Nobel.

Es pot dir que Riera escrivia
al llarg de l’any des del silenci,
des de l’anàlisi lenta dels as-
pectes que li cridaven l’aten-
ció. Llavors escometia la re-
dacció de les seves obres de
manera intensa i concentrada
al llarg de successius períodes
estivals, aïllat en certa mesura
del món. Ho feia des de la torre
eivissenca de la seva casa a
Porto Cristo, anomenada Mia-
mar. Dedins dels murs blancs,
escrivia a mà, tot accentuant el
gest de l’escriptura amb la uti-
lització del llapis damunt uns
folis que, curiosament, supor-
tava no damunt l’escriptori,
sinó damunt els genolls. Bo i
assegut en un balancí al costat
de la finestra, donava així for-
ma a la bellesa com a camí de
sentit per a la dignitat huma-
na. I com a fruit d’aquesta
aposta, com si es tractés d’una
suor artística, convidava els
escriptors i els artistes amics a
inscriure amb carbó els seus
noms a les parets de l’estudi.
Talment, el gest del protago-
nista d’Illa Flaubert al far. Avui
dia, aquesta torre eivissenca
conserva, en el gest espontani i
enèrgic de les persones que hi
han passat, l’amor a la bellesa
i a l’amistat que practicà Riera.
Una vertadera Capella Sixtina
dels signes inscrits en un racó
de la nostra Mediterrània.

L ’ A P A R A D O R

Òscar Roig, Rituals.
Proa. Barcelona, 2005.

C omèdia teatral irònica
que no defuig elements
de drama o, fins i tot, de

tragèdia, sobre el complex
món de la parella. Vuit esce-
nes construïdes al voltant de
situacions de petició de casa-
ment o de divorci. Òscar Roig
és un autor vocacional que va
abandonar els estudis de psi-
cologia, de dret i d’història.

Ryszard Kapuscinski, Los
cínicos no sirven para este oficio.

Traducció de Xavier
González. Anagrama.

Barcelona, 2005.

A mb edició de Maria Na-
dotti, aquest llibre recull
una sèrie d’opinions so-

bre el món del periodisme de
l’intel·lectual polonès, autor
d’obres com ara El Emperador,
Ébano, El Sha i, entre d’altres, El
mundo de hoy.

Orteu, Perelló i Salvadó,
No a Madrid 2012. Ara Llibres.

Barcelona, 2005.

E ls autors de Petita Enciclo-
pèdia Catalana, Francesc
Orteu, Biel Perelló i Ga-

briel Salvadó, ens ofereixen
un assaig humorístic, però ple
de contingut i de reflexions
serioses, sobre per què Madrid
no es mereix organitzar els
Jocs Olímpics del 2012, si no
vol sortir malparada.

Arnau Figueras, Història de la
FNEC. Publicacions de

l’Abadia de Montserrat.

Barcelona, 2005.

L a Federació Nacional
d’Estudiants de Catalu-
nya (FNEC) és l’associació

que durant més temps ha re-
presentat els estudiants cata-
lans. Nascuda el 1932, va viure
moments de plenitud durant
la Segona República fins que
va ser il·legalitzada el 1939.

Diversos autors, Mirades al
segle XXI. Eumo Editorial.

Vic, 2005.

S is mirades sobre el futur
de temes com ara la
llengua, la pedagogia, la

tecnociència, la història i la
cultura de la mà de sis assa-
gistes compromesos amb les
idees: Pilar Benejam, Jordi
Castellanos, Josep Fontana,
David Jou, Ricard Torrents i
Jesús Tuson.

Miquel López Crespí,
Defalliment. Memòries de Miquel

Costa i Llobera. El Gall

Editor. Pollença, 2005.

L’ autor de narrativa, tea-
tre i poesia Miquel Ló-
pez Crespí, guanyador

d’infinitat de premis literaris,
novel·la la biografia del poeta
eclesiàstic Miquel Costa i Llo-
bera, tot un referent de les
lletres mallorquines i un clàs-
sic literari català.

Jesús A. Núñez Villaverde,
Las relaciones de la UE con sus
vecinos mediterráneos. Icaria.

Barcelona, 2005.

A mb el subtítol Entre la
frustración y la esperanza,
aquest assaig de l’econo-

mista J.A. Núñez, actual di-
rector de l’Instituto de Estu-
dios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria, repassa amb es-
perit crític els interessos de les
dues ribes del Mediterrani.

Oriol Comas i Coma, El món
en jocs. La Magrana.

Barcelona, 2005.

E l ludòleg Oriol Comas ha
escrit un llibre en què
recull més de cent jocs

indispensables. Des dels més
antics, com ara el Joc Reial
d’Ur i els jocs de Mancala, fins
als més recents, com l’Abalo-
ne, passant per clàssics com
ara el Go, el Monopoly,
l’Scrabble i el Risk.

Menjar bé sense deixar-hi la
cartera. 11 restaurants de

Barcelona. Geoestel.

Barcelona, 2005.

A ra que el món de la gas-
tronomia està tan valo-
rat, podem descobrir

restaurants de la ciutat de
Barcelona en què es combinen
els plats de qualitat, les deco-
racions elaborades, la carta de
vins, etcètera, amb uns preus
més o menys assequibles.
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