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L’obra pòetica 
completa de 

Miquel Àngel Riera

La publicació de l’obra poètica com-
pleta d’un autor és útil, sobretot, per-
què permet als lectors de conèixer de
cop tota una trajectòria creadora: lle-
gir sense interrupció el complex curs
evolutiu d’una veu, la successió de
temptatives, esbossos, pro v a t u re s ,
errors i fites que és una obra. Permet,
en definitiva, de presenciar el procés a
través del qual un autor es va
a p ropiant d’uns determ i n a t s
temes i registres, d’un to i d’un
estil. En l’obra de Miquel
Àngel Riera (Manacor, 1930 -
Palma, 1996), aquest procés
o aprenentatge s’esdevé quasi
completament durant la seva
època d’inèdit poeta en caste-
llà, formada per cinc llibres,
epigonals en gran mesura dels
poetes de la Generació del
27, i dels quals Riera va aca-
bar renegant (només en va
salvar Inventario previo, que
també forma part del volum
d’aquesta Obra poètica com -
pleta). Per contra, en el seu
primer llibre en català, l’em-
blemàtic Poemes a Nai, ja s’hi
poden trobar tots els elements
que, matisats o aprofundits,
depurats o més directament explicitats,
acabaran sent l’esquelet i la muscula-
tura (la imatge no és gratuïta: «el
poema perfecte / és tocar pell huma-
na») de tota la seva poesia futura. La
qual cosa no deixa de ser un avantat-
ge, perquè ja d’entrada dóna a la veu
lírica de Riera una unitat i una solide-
sa granítiques: un granit que flueix...
Com si s’obviessin els intents, i que-
dessin només els objectius acomplerts:
la qualitat.

Encara que això tampoc no és del
tot exacte, perquè Riera mai no va
donar per definitivament acabats els
seus versos, els seus llibres. Tota la
vida els va anar refent i corregint, com
si volgués exemplaritzar laboralment i
vital un dels seus temes poètics més
recurrents: la recerca de la bellesa. La
bellesa com a justificació, com a
redempció de l’home, però sobretot
com a condició natural seva, perquè
«La bellesa de l’home és que crea
bellesa... / la bellesa és ell». Aquesta
actitud entregada, però, no significa
de cap de les maneres que el poeta
acluqui ingènuament els ulls davant les
arestes menys afavorides de «la cosa
humana». Al contrari: el que sustenta

l’actitud del poeta és una assumpció —
sempre comprensiva, sovint sublimado-
ra, però de vegades irada i ferida—
absolutament radical de tot el que l’ho-
me és, diu, viu i fa. Això és: la poesia
de Riera com a humanisme generós
que així i tot no es permet d’esdevenir
mel·liflu ni fa concessions. Com un
panorama de fastuositats contradictò-
ries contemplat per una ànima lúcida i
ampla.

De totes maneres, l’humanisme de
Miquel Àngel Riera —que situa l’home
al centre de totes les coses, sí, però
que sobretot comparteix des d’una
actitud extremadament individual l’ex-
periència de l’altre— no es fonamenta
en un amor sobrehumà i impossible —
el «jo poètic» no és com una mena de
déu de la bondat i de la comprensió
que per naturalesa tot ho estima i tot
ho entén—, sinó en l’amor concret per
un nom, per un cos, per una dona: na
Nai, a qui el poeta dirigeix els seus
versos més estrictament amoro s o s
(ardor juvenil més elegància madura),
o la qual és implícitament present (a la
manera d’una figura protectora, salvífi-

ca) en els seus poemes més civils o
menys íntims. I aquesta concreció, en
una sola persona, de l’amor intens i
infinit del poeta és, crec jo, un dels
grans encerts —morals, vitals, litera-
ris— de la poesia de Miquel Àngel
Riera. Perquè expressar poèticament
que estimes tota la humanitat i tot el
que conforma la vida pot acabar

sonant a impostura o a pamflet
sentimental; dir, en canvi, que
ho estimes a conseqüència
d’estimar moltíssim una perso-
na és la manera d’humanitzar
aquest amor totalitzador, de
fer-lo més proper i més creïble.
«Benaventurat aquell qui ha
assolit el misteri / de poder
anar pel món dient un Nom /
rera el qual hi ha un pols que
li fa perdre el propi.»

P e rquè, a més, és la cre d i b i-
litat una de les virtuts primor-
dials de la poesia de Riera.
Una credibilitat que no ve
donada ni pel tòpic ni per una
e x p ressió confessional i asse-
quible, sinó per la calidesa de
la veu que diu, que expre s s a .
A aquesta calidesa o pro x i m i-
tat amb el lector, hi contri-

bueix molt el fet que, aquesta, sigui
una poesia amb un fort component
n a rratiu, el qual a moments fa que els
poemes s’assemblin més a la pro s a
d i g ressiva que no pas al vers: com si
fos una proclama pública escoltada
de ben a prop o una confidència dita
a cau d’orella durant una conversa.
En cap moment, però, no és pro s a
retallada (versos sense ritme ni tensió).
És una altra cosa: lirisme discursiu, el
qual flueix fent meandres on s’enca-
beixen reflexions i ràbies, metàfore s
fulgurants i crits, devocions i escenes.
M e a n d res, a més, que mai no esllan-
gueixen el poema, sinó que, com he
dit, l’intensifiquen, l’humanitzen. La de
Miquel Àngel Riera és, en definitiva,
una poesia que no tem subord i n a r- s e ,
ni sintàcticament ni conceptual, com si
la complexitat d’allò que expressa (els
fets de l’amor, la necessitat de desig,
la re c e rca de la bellesa, les re l a c i o n s
e n t re el «jo» i el «tu» i el «nosaltre s » )
exigís un cert abarrocament, una cert a
dificultat. Com quasi tot el que val la
pena de la vida. I de la literatura,
t a m b é .
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