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A
caba d’arribar
als aparadors
l’obra narrati-
va completa
de Miquel Àn-
gel Riera (Ma-
nacor, 1930 -
Palma, 1996),

en un volum de 1.504 pàgines,
que ens ofereix Edicions del Salo-
bre, de Mallorca, en una edició en
paper bíblia d’absoluta pulcritud.
Tot considerant que Riera és un
dels millors escriptors de la sego-
na meitat del segle XX, se’ns fa di-
fícil de comprendre que una de
les editorials importants de Bar-
celona no s’hagués anticipat a pu-
blicar un llibre com aquest, im-
prescindible per als bons lectors.

Riera havia començat a escriu-
re poesia des de jove, amb influ-
ències dels autors de la Genera-
ció del 27 i, més remotament, de
l’Escola Mallorquina. Li agradava
la imaginació dels andalusos i l’ús
que feien de la metàfora. I li inte-
ressava el llenguatge dels poetes
mallorquins de principis del segle
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Miquel Àngel
Riera era un gran

admirador de
Proust, fet que es
pot detectar en la

seva obra
narrativa, que

ara acaba de
publicar Edicions

del Salobre

MIQUEL ANGLARILL

Bernat Nadal

XX. Té un poemari inèdit, Bolles
de fang, que n’és un bell testimo-
ni. Aquella barreja poètica, però,
no li agradava, perquè els illencs
fem unes metàfores menys festo-
ses que els andalusos i perquè Al-
cover, Colom, Salvà i Costa i Llo-
bera representaven la poesia
d’uns antics besavis que s’extasi-
aven davant els paisatges, però
no davant l’ésser humà. A Mallor-
ca no hi havia avantguardistes.

Novel·lista tardà
Després d’alguns experiments,
M.A. Riera va publicar Poemes a
Nai, escrit el 1957, i l’any 1969 va
escriure Biografia. No va ser fins al
1971 que va enllestir la seva prime-
ra novel·la, Fuita i martiri de sant
Andreu Milà, escrita paral·lela-
ment amb el poemari La bellesa
de l’home. Andreu Milà, com es ti-
tularia finalment la novel·la, és una
mena de paràbola en què un jove
delinqüent mallorquí, amb estudis
al seminari –com era freqüent a
l’època de postguerra–, després
d’un accident en què moren dos

còmplices, s’autoinculpa de tot
l’afer, sobretot per alliberar de
culpa un col·lega i perquè els seus
pares en servin un bell record.

El sentit religiós de la vida, o,
més exactament, un profund sen-
tit ètic, és la clau de volta de quasi
tota la novel·lística d’aquest autor,
encara que, s’ha de dir, res d’això
no ocupa la seva narrativa curta,
que, temàticament, sembla d’un
altre autor. Els contes són més
aviat fantasiosos i fins i tot alguns
aporten un viu sentit de l’humor,
fet estrany en les novel·les.

Riera, juntament amb Guillem
d’Efak, als 12 anys, es va presen-
tar al convent dels dominics de
Manacor tot sol·licitant fer-se
frare. No cal dir que en pocs dies
es va refer i que es va penedir
moltes de vegades d’aquell ram-
pell de jove impúber condicionat
pel nacionalcatolicisme. En la
seva educació rau la clau per in-
terpretar les seves novel·les, que
resumiríem en dos punts.

Primer, l’escriptor com a res-
ponsable moral, que ha de trans-

metre una manera de fer i pensar.
L’escriptor com una mena de pre-
dicador (no necessàriament del
catolicisme) es dóna també en
Guillem d’Efak i, encara molt més,
en Blai Bonet, que assoleix con-
dició de profeta.

Segon, la rebel·lió. El descobri-
ment de la lectura i, en conse-
qüència, de la llibertat, porten
M.A. Riera a ser crític amb el món
que havia viscut en la seva ado-
lescència, amb el poder, amb les
normes rígides de convivència,
amb la dictadura.

Millor vehicle de comunicació
Riera, que no havia estudiat mai
català, opta per la seva llengua
quan descobreix que és el millor
vehicle de comunicació. I d’això en
fa bandera fins al punt de declarar
que la seva veritable, única, con-
tribució a la política del seu país
serà escriure tan bé com pugui.

D’aquí, el gran repte: les seves
obres han de narrar allò que fan
les persones, però encara més,
han d’aprofundir en la seva psico-

logia, en les idees i motivacions.
No segueix, per tant, l’escola de
cap escriptor proper, com Salva-
dor Galmés i Agustí Villalonga, a
qui considerava entretingut, però
no suficientment bo; ni dels
novel·listes catalans del moment,
com Pedrolo i Rodoreda, que evi-
dentment, li agradava, com també
Pla, no com a novel·lista, però sí
com a contador d’històries.

Riera segueix els principis nar-
ratius de Proust, però accentuant
la problemàtica dels personatges,
adaptant-los al món rural mallor-
quí, que és el que l’autor coneixia,
i portant-los a situacions límit de
tensió interna. Cap altre autor
contemporani català ha elaborat
una obra narrativa amb tan alta
elaboració formal i amb tanta ri-
quesa psicològica.

Riera és un mestre, un clàssic
modern, una referència. I per
això hem de celebrar l’aparició
d’aquest llibre de tota la seva
Obra narrativa, que ben segur
que serà una de les novetats im-
portants d’aquest curs.❋
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