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Ressenyes

Llengua i literatura, Barcelona 1700 ofereix a l’estudiós l’oportunitat d’acostar-se 
objectivament i intel·ligentment a la comunicació, en qualssevol dels seus registres, de 
la llengua i la literatura catalanes parlades i escrites vers l’any 1700 a la ciutat comtal. 
Els sis estudis, tots amb bibliografia actualitzada i comentada, ens inviten a prosseguir 
la tasca de recerca. Tal com ha succeït amb les runes de la Ciutat del Born, podem 
finalment començar a reconstruir adequadament una història social del 1700 que, per 
prejudicis injustos d’una mentalitat fossilitzada, tancada a la renovació dels fets, no 
ha pogut imaginar-se abans. 

Kenneth Brown
University of Calgary

Arnau i Segarra, Pilar / Luisa Cotoner Cerdó (2011) Els subjectes de l’alteritat. 
Estudis sobre la narrativa de Carme Riera, col·lecció Miquel de Sants Oliver, núm. 41, 
Barcelona / Palma, Edicions UIB / Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Institut 
d’Estudis Baleàrics, 193 pp.

Els subjectes de l’alteritat: estudis sobre la narrativa de Carme Riera és un volum 
resultat de l’esforç i la col·laboració d’una sèrie d’institucions (la Universitat de les 
Illes Balears, l’Institut d’Estudis Baleàrics i Publicacions de l’Abadia de Montserrat), 
que trauen a la llum el resultat del congrés internacional «Carme Riera i la seva obra», 
on culminen tot un conjunt d’actes i esdeveniments amb motiu del nomenament 
de Riera com a escriptora de l’any 2010, impulsat pel Govern de les Illes Balears i 
altres entitats (l’Obra Social «Sa Nostra» Caixa de Balears, l’Institut Ramon Llull, 
la Càtedra Unesco «Dones, Desenvolupament i Cultures» de la Universitat de Vic).  
En el «Pòrtic» que les curadores del volum, Pilar Arnau i Luisa Cotoner, redacten 
com a introducció, especifiquen que els articles que s’hi inclouen «han anat més enllà 
[del congrés] perquè han estat revisats i adaptats en funció d’aquesta nova forma de 
projecció de la tasca investigadora» (2011: 6). Així sembla, en efecte, en diversos dels 
articles, extensos i ben documentats, tot i que d’altres, més breus, potser trenquen 
una mica la coherència del conjunt. 

El llibre s’obre amb una entrevista de Luisa Cotoner a l’escriptora, en què totes 
dues recorren la seua trajectòria literària des de l’espectacular punt de partida (Te deix, 
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amor, la mar com a penyora) fins a les últimes obres, passant per qüestions relatives a 
l’estil literari i l’orfebreria lingüística que sovint desplega en les seues novel·les. Destaca 
la dedicació integral de l’autora al món de la literatura, com a crítica i docent, per 
una part, i com a escriptora, per l’altra: «A mi em sembla un luxe traficar tot el dia 
amb la literatura i aprendre de les obres dels altres» (2011: 12). Això explica, en part, la 
varietat d’estils, temes i perspectives que travessen la seua obra: Riera no es conforma 
amb una sola etiqueta (per exemple, la de la seua extraordinària sensibilitat, tal com 
els primers crítics es van afanyar a adjudicar-li), sinó que experimenta amb l’ofici i 
es decanta per la ironia, la història, etc. És a dir, cada dia s’enfronta amb el mirall, 
progressivament (2011: 13). Es declara, a més, «persona feminista que lluita com a tal 
pels drets de les persones i en especial pels drets de la dona» (2011: 13), i ens deixa una 
promesa de futur ben interessant: l’escriptura de les seues memòries. 

L’article de Geraldine C. Nichols, «La memòria de l’ordre de les coses a l’obra de 
Carme Riera», aprofundeix en la naturalesa transgressora de bona part de la literatura 
de l’escriptora. Prenent la memòria com a fil conductor de moltes de les trames (i, 
per tant, reivindicant una certa versió del passat, sovint negligida), Riera es manifesta 
contra «els diferents sistemes creats per a inaugurar el temps lineal i per a identificar 
un grup com a superior a d’altres» (2011: 16). Així, descriu diverses constants en l’obra 
de l’escriptora que es resumeixen en la recerca dels orígens i l’enyor pel paradís perdut, 
sovint identificat amb l’espai mallorquí. Després, detalla les estratègies de destrucció 
de mites i cànons que Riera empra al llarg d’obres com Te deix, amor, la mar com a 
penyora, Una primavera per a Domenico Guarini, Dins el darrer blau i La meitat de 
l’ànima, i relaciona l’experiència vital dels seus personatges protagonistes amb les 
etapes de maduració de l’ésser humà descrites per Lacan. 

Carme Gregori, per la seua banda, se centra en les pràctiques intertextuals que 
defineixen i expliquen bona part de tres obres de Riera: L’estiu de l’anglès, Epitelis ten-
dríssims i Amb ulls americans. Pel que fa a la primera, Gregori hi rastreja els hipotextos 
sobre els quals se’n construeix la paròdia, és a saber, Un altre pas de rosca, de Henry 
James, i altres novel·les com Cims borrascosos, Jane Eyre o Rebeca. D’Epitelis tendríssims 
destaca la tècnica del pastitx, que imita el gènere de la literatura eròtica, i després ja 
passa a analitzar la sàtira i la ironia presents en Amb ulls americans, que respon a un 
esperit crític que censura la societat catalana del nostre temps des d’unes conviccions 
morals i ètiques; és una obra combativa que impugna, a través de la burla, una realitat 
en la qual se sent vivament implicada perquè, contràriament, la voluntat reformista 
no tindria sentit (2011: 47). 
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Gregori desfulla, a poc a poc, aquesta novel·la de Riera, i hi proporciona claus 
d’interpretació ben útils per a entendre la teranyina d’alter egos, referències en clau 
humorística i retrats prototípics que amaren el text. Els aspectes més grotescos de la 
societat catalana, atentament classificats per Gregori, desfilen per la novel·la de Riera, 
que «fa servir contínuament els mecanismes de la ironia per a elaborar la censura» 
(2011: 50) despietada a què sotmet el grup humà que descriu. Gregori també crida 
l’atenció sobre altres tipus d’ironia en l’obra de l’escriptora, com ara la verbal i la de 
situació, per a concloure que «la figuració irònica té una importància determinant en 
la producció literària de Carme Riera», i que aquesta «ha de ser considerada un com-
ponent essencial de la poètica de l’autora» (2011: 50). Reivindica així la importància 
d’aquesta dimensió de l’obra rieriana, que no solament caracteritza clarament obres 
com Amb ulls americans o Epitelis tendríssims, sinó que deixa un empremta transversal 
en la majoria dels seus escrits. 

Brad Epps, en l’article «Amb els ulls de Carme Riera: entre la ingenuïtat típica 
i la llibertat atípica», se centra també en Amb ulls americans, i amb una ironia ben 
pròpia de la matèria objecte d’estudi, desmunta tota la tipicitat que Riera construeix a 
propòsit del tarannà americà; sobretot, pel que fa a la suposada ingenuïtat de George 
MacGregor, que Epps veu més pròxim al cinisme. Crida l’atenció sobre el joc fonètic 
de paraules que genera el títol (que sona com a «embulls americans»), el qual amaga 
tot un rerefons embullat que fa que la pretensió de percebre i «penetrar» la realitat 
catalana amb ulls americans resulti d’una ingenuïtat terrible i, encara més, que darrere 
aquesta ingenuïtat terrible s’hi amagui, com s’anirà demostrant, tota una complexa 
història de llibertat i llicència (2011: 122). 

Epps ressegueix la trajectòria de MacGregor i el defineix com «una mena de 
pícaro postmodern passat pel garbell del català» (2011: 124), vivint un Bildunsgroman 
impropi i antinormatiu, a la manera del gran Gatsby de Fitzgerald o de Vida privada 
de Sagarra, per esmentar només alguns dels intertextos que hi apareixen al·ludits. 

L’article de Francesca Bartrina, «Narratives de la identitat a Cap al cel obert 
(2000) de Carme Riera» mostra com, en aquesta novel·la, es reflecteix tot l’univers 
narratiu de l’autora (2011: 60):

 
un minuciós treball lingüístic; la reescriptura del gènere epistolar; l’acurada documentació 
històrica [...]; la presència en la novel·la de fets reals, que curiosament semblen especialment 
literaris; el tema del viatge; la presència del mar; el final obert de la novel·la, que és deixat a 
mans de la interpretació dels lectors i lectores; unes protagonistes que es diuen Maria o Àngela; 
el tractament del tema del doble i l’ús magistral de la ironia.
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Certament, no sembla deixar-se res. Bartrina se centra en la qüestió del desdo-
blament, en el concepte d’alteritat que uneix i oposa, mitjançant el fil epistolar, els 
personatges femenins esmentats. I destaca la dimensió irònica del final de la trama, 
gràcies al qual la llegenda de la salvació de Maria romandrà en la memòria col·lectiva 
com una altra versió dels fets, contradient la lògica i la història.

Francesco Ardolino («Double coding i altres relictes postmoderns a la narrativa 
rieriana») posa en tela de judici «l’oceà pastós i autoreferencial de la crítica militant» 
(2011: 76) i, defugint idees generalitzadores que inscriuen l’obra de Riera en la postmo-
dernitat, prefereix concretar l’anàlisi servint-se del concepte de double coding de Jencks 
i la duplicitat irònica de Hutcheon. En el seu article pretén analitzar «aquelles topades 
semàntiques que, dins la producció de Riera, no troben una solució acomodadora i 
produeixen en el lector un moment de desconcert al qual no pot evitar enfrontar-se» 
(2011: 77). Per a fer-ho, se centra en Dins el darrer blau, Cap al cel obert i La meitat de 
l’ànima, i connecta aquestes novel·les amb tota una profusió de textos que van des d’El 
Guepard de Lampedusa (en versió de Villalonga) fins a El Pèndol de Foucault, passant 
per fragments de ressenyes i crítiques literàries que, segons Ardolino, evidencien «les 
miopies d’una exegesi salvatge» (2011: 81), entre altres mancances. L’autor troba que el 
fil que uneix les tres novel·les estudiades és la figura del traïdor, i també una qualitat 
que amara totes les obres de Riera: la seua natura palimpsèstica.

L’article de Meri Torras, breu i amb un sistema de citacions que no inclou 
bibliografia final, reflexiona al voltant del tractament de la identitat en A la meitat 
de l’ànima. Es proposa demostrar que «el/la destinatari/ària de la narració —que 
s’identifica amb un/a potencial lector/a de la novel·la— esdevé no només qui justifica 
l’existència del relat sinó, sobretot, qui ha d’autoritzar l’existència de la protagonista» 
(2011: 96). Torras presenta l’estratègia epistolar de la novel·la com la via per on es fa 
palesa la presència de l’alteritat, i ofereix tres hipòtesis de lectura: que el llibre és una 
llarga carta adreçada al/a la lector/a; que es basa en la recerca de la identitat de la 
protagonista (la qual esdevé col·lectiva) i que l’existència, la identitat i l’escriptura es 
presenten indestriablement unides en la novel·la (2011: 98-99). Conclou Torras que 
l’alteritat hi és un suplement, que queda enfora però és necessari per a constituir la 
identitat de la protagonista (2011: 104). 

L’article de Lluïsa Julià és un dels més originals del volum, per tal com aporta la 
perspectiva comparatística a l’anàlisi de La meitat de l’ànima en relació amb una altra 
novel·la, Austerlitz, de W. G. Sebald. Totes dues novel·les, que remeten al tema del 
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doble en el procés de recuperació de la memòria històrica, s’enfronten d’una manera 
sorprenentment similar a l’amnèsia col·lectiva (2011: 106) que emmalalteix la societat 
després d’una guerra fratricida. El punt de partida, la pròpia família, la identitat que 
depén dels lligams genealògics, s’estén després a l’àmbit cultural i nacional, per a acabar 
reflexionant sobre la història col·lectiva d’Europa: «Els relats de Riera i Sebald teixeixen 
punts de sutura, de construcció literària, allà on la realitat es desfà, es transforma en 
boira» (2011: 116). Una molt bona definició de la narrativa rieriana, aquesta. 

Dels dos darrers articles cal destacar l’afany d’actualitzar amb noves dades el 
procés de recepció de l’obra rierariana. Rafaela Fiore Urízar, de la Catholic University 
of America, descriu la presència de les novel·les de Riera en les biblioteques i els pro-
grames d’estudis d’universitats nord-americanes, i constata l’existència de dinou tesis 
doctorals que en parlen totalment o parcial, a més de conferències, cursos, temaris, 
etc., relacionats amb l’escriptora mallorquina. Carles Cortés, per la seua banda, crida 
l’atenció sobre les traduccions de l’autora, amb gràfics i estadístiques que aclareixen la 
informació. A més, repassa les diferents trobades científiques i entrevistes que contri-
bueixen a la difusió de l’obra rieriana, i arriba a la conclusió que l’interés per l’autora 
és elevat en les cultures europees. 

En resum, Els subjectes de l’alteritat ve a completar tota la sèrie de volums d’estudis 
rierians que ja conformen un corpus seriós i interessant, a la mesura de la qualitat i la 
sòlida trajectòria de l’autora. Avança així aportant-hi anàlisis sobre les darreres obres 
publicades —en especial, Amb ulls americans i La meitat de l’ànima. No és estrany 
que aquestes novel·les reben una especial atenció en el recull, per tal com són bones 
mostres de l’interés principal palés en el títol, és a dir, el concepte d’alteritat i l’estra-
tègia intertextual que el reflecteix. En el primer cas, l’alteritat es manifesta en forma 
d’ironia i paròdia; en el segon cas, en el concepte del doble i la recerca de la identitat, 
que passa per la mirada i la memòria de l’altre. Una aportació valuosa, doncs, en el 
panorama de la crítica literària catalana actual. 

M. Àngels Francés Díez
Universitat d’Alacant


