
■ Xavier Pla

N
o és estrany que Llorenç Riber co-
menci amb un vers de Verlaine les
seves memòries d’infantesa, La mi-
nyonia d’un infant orat. “Sense cap

altra riquesa que els meus ulls tranquils”, feia
dir el poeta simbolista francès al pobre Gaspar
Hauser, l’emblema de l’infant salvatge, el jove
pagès extraviat que un dia del 1828 va arribar
tot sol a Nuremberg, mal vestit, gairebé sense
saber parlar, rebutjant tota forma de socialitza-
ció. Un segle i mig després, el realitzador Wer-
ner Herzog va saber donar imatges, a través del
cinema, a l’enigma d’aquell jovenet orfe, trobat
quasi per atzar, que ho ignorava tot del món de
la cultura, que només havia estat feliç en la na-
tura, caminant entre els boscos, vivint dalt dels
arbres i dormint sota les estrelles.

I no és estrany perquè mossèn Llorenç Riber
(Campanet, Mallorca, 1881-1958), el poeta neo-
clàssic, el traductor de Virgili, l’abrandat catala-
nista després còmodament adaptat al franquis-
me, tenia un secret. És el preciós tresor que
guardava l’infant salvatge que va ser abans d’en-
trar al seminari i que només la literatura podia
revelar. És a dir, la vida de l’infant orat del títol,
un nen no domesticat, esquiu i esvalotat, tal com
defineix aquest adjectiu el diccionari Alcover
Moll, i no pas en el sentit de boig, l’únic signifi-
cat que recull del DIEC. Publicat per primera ve-
gada l’any 1935, però escrit entre el 1921 i el 1926,
La minyonia d’un infant orat és la intensa evo-
cació literària, en forma de memòries
novel·lades o de novel·la autobiogràfica, que
Riber va fer de la seva infantesa, fins als disset
anys, quan va entrar al monestir de Lluc i es va
convertir en un blauet.

Com l’orfe enigmàtic del poema, l’infant orat
de Riber havia vingut al món sense res més que
els seus ulls tranquils, àvids de conèixer el món,
delerosos de viure noves experiències. Amb tots
els sentits oberts, el petit infant viu en una edat
d’or fabulosa, un món gairebé de pessebre, de
ressonàncies bíbliques, que respon als ideals
clàssics de la vida geòrgica de Virgili. Tot ho vol
veure, tot ho vol tastar, aquest petit príncep del
verger paradisíac que viu la seva infantesa com
un paradís i contempla el paisatge com un es-
pectacle grandiós ple de bellesa i generositat.
Allunyat de qualsevol aproximació realista a la
vida mallorquina, pobra i rural, de finals del
segle XIX, Riber presenta un món idealitzat. És
una natura exuberant, en estat pur. Els camps,
plens de fragàncies, s’omplen d’espigues “lleto-
ses i turgents”. Les fonts d’aigua cristal·lina ragen
amb suavitat. L’ordre dels ceps i la disciplina de
les figueres i dels ametllers marquen els territo-
ris. I els habitants, feliços, salen olives, fan co-
donyat i porten sarrons que vessen avellanes.

En cadascun dels breus capítols del llibre, d’un
to que sovint recorda el de les rondalles popu-
lars, el lector va prenent consciència dels prin-
cipals esdeveniments de la vida del protagonis-
ta: el seu primer furt (“unes flors tremoladisses
i alades de pèsols”), el record dels seus tres on-
cles (el rabelesià, el volterià i el místic), l’evoca-

El petit príncep

ció emocionada de les històries del pare carlí, el
seu desinterès per tot allò que aprenia a l’esco-
la, “en una llengua que li sembla de metall i que
ignora”, o la misteriosa profanació de la tomba
del rector. Riber omple tot el seu llibre de refe-
rències clàssiques amb una naturalitat estilísti-
ca envejable. En el capítol L’eixam sap narrar,
com si es tractés d’una nova guerra de Troia, l’ar-
ribada de les abelles a la plaça del poble. I, de

tant en tant, fa frases in-
oblidables, “El silenci,
que és la veu de Mallor-
ca, ho anega tot”, o amb
una fina ironia: “La bat-
lessa era gran i grossa, i
albergava un cor petit,
un cor de llentia dins un
cos de matalàs de ma-
trimoni”.

En el camí que porta
aquell nen de família
humil des de la natura
cap a la cultura, clara
referència rousseaunia-
na, Riber insisteix a dir
que els nens han d’a-

prendre a llegir més en les fulles dels arbres que
no als fulls dels llibres. Però, seguint el vers de
les Epístoles d’Horaci que encapçala el volumet
i que ell mateix va traduir (“Ningú no és tan orat
que no es pugui amansir”), l’adolescent indòmit
acaba a l’escolania. En la soledat, silenci i disci-
plina del monestir, l’infant orat entra finalment
a la ciutat dels llibres, “i encara hi és”.

Ara que gairebé tothom escriu igual, aquest
llibre deliciós, de prosa eufòrica, amb un estil
ple d’energia, reconcilia els lectors amb un dels
clàssics de la literatura catalana. ❋

❚Memòries

Una imatge del monestir de Lluc, a Mallorca, en el qual Llorenç Riber (a sota) va ingressar quan tenia disset anys
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