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Carme Riera (Palma, 1948) es
va donar a conèixer dins el
panorama literari català l’any
1975 amb la publicació del
mític volum de contes Te deix,
amor, la mar com a penyora,
seguit, dos anys després, per
Jo pos per testimoni les
gavines. En narrativa breu,
després d’aquells primers
contes van venir Epitelis
tendríssims (1981) i Contra
l’amor en companyia i altres
relats (1991). Però el 1980
Riera s’havia iniciat en la
novel·la amb Una primavera
per a Domenico Guarini (premi
Prudenci Bertrana), i des
d’aquell moment aquest
gènere ha estat constant.
Considerat per la mateixa
autora un gènere de
maduresa, en la novel·la, i
sobretot en les anomenades
novel·les històriques (Dins el
darrer blau, Cap al cel obert i
La meitat de l’ànima), Riera
aconsegueix expressar la seva
ambició literària amb el
màxim encert. Al saber literari
se li suma la passió per la
història i cada llibre es
converteix en un repte. Temes
com la memòria, la identitat o
el valor de la història
adquireixen progressivament
una dimensió més col·lectiva i,
potser, universal. A més del
Prudenci Bertrana, ha guanyat
el Llull amb Joc de miralls, el
Pla, el Nacional de narrativa,
el Crexells, la Lletra d’Or i l’Elio
Vittorini amb Dins el darrer
blau, amb Cap al cel obert, el
de la Crítica Serra d’Or i el
Nacional de literatura, i amb
La meitat de l’ànima, el Sant
Jordi). Col·laboradora habitual
de premsa, guionista,
assagista (premi Anagrama
per La escuela de Barcelona) i
autora de dos llibres per a
públic infantil, l’any 1998 va
publicar Temps d’una espera,
el dietari d’un embaràs.

¿Com viu el fet que la seva obra, a més de
ser traduïda a nombroses llengües, s’es-
tudiï en països com els EUA i Alemanya?
Amb una certa perplexitat. Però
també és molt atractiu. I sobretot
sento molt d’agraïment. Suposo que
en gran part es deu al fet que en paï-
sos com els EUA hi ha molt d’interès
pels estudis de gènere, per exemple
per les llengües minoritàries i per la
literatura de dones.

Sembla que darrerament les traduccions
dels autors catalans han entrat en una
bona dinàmica. ¿Frankfurt 2007 pot su-
posar la consolidació d’aquest procés?
Serà un bon moment per mostrar la
literatura catalana. Els autors cata-
lans necessitem les traduccions i es-
pero que a la Fira se n’aconsegueixin.

Vostè es tradueix al castellà, oi?
Em tradueixo al castellà perquè és
l’única llengua a la qual em puc tra-
duir. Ho vaig començar a fer perquè
em barallava amb la traductora. Tra-
duir-se és una experiència difícil.
Més que traduccions faig versions.
Mentre traduïa Cap al cel obert em

vaig trobar amb una plana que no
em sortia. La dificultat era tan gran
que vaig decidir canviar l’acció del
text. El llenguatge et condiciona
moltíssim.

A mesura que avancem en la seva obra,
l’element històric pren més importància.
Ja s’ha dit que la memòria són els ulls
de l’escriptor. A partir d’un moment,
vaig tenir la necessitat de recuperar
un passat i una memòria.

Sembla que la novel·la històrica està pas-
sant per un bon moment.
Pot ser per contagi dels best sellers
que l’han popularitzada. Però sempre
hi ha hagut interès per la novel·la his-
tòrica. Recuperar la teva història i el
teu passat és un element recurrent
en la literatura.

Ha dit alguna vegada que no s’ho passa
gaire bé escrivint…
Quan vaig dur els jueus a la foguera
no m’ho vaig passar gaire bé, per
exemple. M’ho passo bé quan desco-
breixo coses als arxius. Però sóc molt
perfeccionista i costa aconseguir el

que imagines. T’agradaria haver es-
crit el millor llibre del món.

¿Podria arribar a deixar d’escriure davant
la pressió del mercat editorial?
Si el mercat s’arriba a imposar podria
deixar de publicar, però no d’escriu-
re. Quan una editorial m’ha pressio-
nat massa, he canviat d’editorial.

Escriure és un privilegi o una maledicció?
No m’ho havia plantejat mai. Suposo
que en el meu cas és una cosa natu-
ral. Els escriptors tenim la necessitat
d’explicar el món amb paraules, i a ve-
gades és dolorós aconseguir-ho.

I el futur de la literatura?
Pel que fa a la literatura catalana en
particular crec que som una literatu-
ra en extinció. Tenim els dies comp-
tats. La inèrcia de la història porta a
l’extinció de les llengües minoritàri-
es. I pel que fa a la literatura en gene-
ral, penso que fins i tot la gran litera-
tura, és a dir, la de les llengües majo-
ritàries, també està en perill
d’extinció. És una qüestió d’evolució
històrica.
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Una primavera per a
Domenico Guarini
Edicions 62, 1980
Castellà: ‘Una primavera para
Domenico Guarini’, Montesinos,
1981; Espasa-Calpe 1999;
alemany: ‘Florentinischer
Frühling’, Fischer 1995.

Qüestió d’amor propi, Laia
Columna, 1987
Castellà: ‘Cuestión de amor
propio’, Tusquets, 1988; altres
idiomes: alemany i anglès.

Joc de miralls
Planeta, 1989
Castellà: ‘Por persona
interpuesta’, Planeta, 1996;
anglès (EUA): ‘Mirror images’,
Peter Lang, 1993; alemany: I’m
Spiel der Spiegel’, Fischer 1994.

Dins el darrer blau
Destino, 1994
Castellà: ‘En el último azul’,
Alfaguara 1996; alemany: ‘Ins
fernste Blau’, Gustav Lubbe
Verlag, 2000; italià: ‘Dove
finisce il blu’, Fazi Editore, 1994;
altres idiomes: hebreu, anglès,
portuguès, romanès, rus.

Cap al cel obert
Destino, 2000
Castellà: ‘Por el cielo y más allá’,
Alfaguara 2001; alemany: ‘In
den Offenen Himmel’, Gustav
Lübbe 2002; italià: ‘Verso il cielo
aperto’, Fazi, 2002.

La meitat de l’ànima
Proa, 2004
Castellà: ‘La mitad del alma’,
Alfaguara 2004; francès: ‘La
moitié de l’ame’, Seuil, 2006;
altres idiomes: italià, romanès,
turc: Alkim Yayonevi.

L’estiu de l’anglès
Proa, 2006
Castellà: ‘El verano del inglés’,
Alfaguara, 2006.

Per a Carme Riera, escriure és una cosa natural ● La
seva obra s’estudia als Estats Units ●Text: Noemí Bibolas
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