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Si, des del dia que naixem, fóre m
conscients de la importància de la
memòria i del re c o rd, viuríem tots els
dies de la nostra vida tremolant d’emo-
ció. Caminaríem temorosos, com qui
xafa ous, sempre avinents al fet que
aquella passa o aquella altra poden
canviar per sempre els destins de la
nostra vida. La transcendència de les
coses no ens en deixaria fru i r, sem-
blantment al que ens esdevé quan ens
pengem la càmera de vídeo domèstic i
la necessitat de captar l’instant ens dis-
tancia dels moments irrepetibles que
vivim. És una sort que aquesta necessi-
tat d’endreçar la cambra familiar de la
memòria ens arribe quan les andròmi-
nes que hi dormen ja són plenes de
pols i se’ns apareixen, fins a un cert
punt, fragmentàries o alienes.

Un dia de Sant Jordi que l’escriptora
de renom signa llibres, se li acosta un
home amb una carpeta que conté uns
escrits que «li interessaran». L’home
deixa una tarja que l’escriptora no
recull, i es perd entre la gent. Temps
després, la narradora emprèn a des-
grat la lectura d’aquelles cartes que la
seua mare escriví a algú, un amant,
potser el pare biològic d’ella. Mos a
mos, pessic a pessic, viatgem pel
record de l’escriptora-narradora i per
les investigacions que fa, tot cercant el
veritable pare i les veritables raons de
la mort de la mare. En aquest cas,
però, i precisament per la necessitat
que té l’autora real d’acostar la ficció
al món de les coses tangibles, l’escrip-
tora no és Déu. No pot saber el que ha
passat en realitat. Molts dels protago-
nistes d’aquell forçat exili en què vivia
l’avi de la protagonista (d’Esquerra
Republicana), i d’aquell col·laboracio-
nisme que practicaven gent com l’ho-
me que li féu de pare (persona adepta
al règim), ja són morts. L’escriptora de
ficció, a més, es debat entre la com-
prensió dels motius de tothom amb qui
és forçada a identificar-se, i la voluntat
de trobar uns orígens dignes que no li
facen abaixar el cap. Enceta, per tant,
un viatge vital físic i psicològic que
l’angoixarà alhora que li dóna motius
per escriure, per retrobar-se amb un
passat que no coneix del tot i que el
pacte enverinat de la suposadament
beatífica transició ens ha furtat a tots,
als de fora i als de dins de la novel·la.

A La meitat de l’ànima, el que més
ens sorprèn, de bon començament, és
l’acumulació de funcions de la narra-
dora, que demana la participació del

lector en un prec que li durarà tot el lli-
bre. Alhora, se situa en una posició
clarament subjectiva respecte dels fets,
i no amaga, a cada moment, les
impressions que li produïen cadascun
dels esglaons que pujava durant
aquest viacrucis de records. Riera es
diverteix, a més, com a autora real, a
fer ballar el cap del lector, al qual vol
enganyar, segons confessa en algunes
entrevistes, i, d’altra banda, a amollar
totes les opinions que li ve de gust
sobre la literatura, la crítica, el món
editorial... A més, fa petits o grans
homenatges als autors que estima, bé
citant-los, i citant-ne les obres o els sím-
bols literaris, o bé simplement fent-los
una picada d’ullet. Tot això, és clar,
amb la legitimitat que li atorguen les
pàgines escrites d’una carrera literària
sòlida. Riera té la via lliure per fer com
si barrejara diferents nivells narratius
per entabanar el lector biografista, que
es farà una imatge falsa de l’autora
model, tot acceptant a ulls clucs aque-
lla primera persona de la narració com
a llibre de memòries. En aquest punt,
per tant, en el domini de la veu del
narrador, Riera manipula la novel·la a
pler, i ens hi deixem bressolar sense fer
gaire escarafalls.

D’altra banda, i pel que fa a la
informació narrativa, l’autora també
demostra el domini a l’hora de deixar
anar els indicis en un corrent inacaba-
ble de dades que el lector i la narra-
dora interpreten conjuntament. Un
corrent inacabable, dic, que té conti-
nuïtat enllà de la novel·la, en un altre
nivell quasi esotèric, en la ment del lec-
tor, perquè, com tothom ha dit i repetit,
la novel·la de Carme Riera no té un
final tancat, i el lector és cridat a inven-
tar-lo o, si és un lector mandrós, a triar
entre els que la narradora li ofereix.

Per acabar, és certament curiós que
el Premi Josep Pla 2004 (La llibreta
g r o g a, de Robert Saladrigas, que ja
recomanava el C a r à c t e r s 27) i el Pre m i
Sant Jordi 2003 (aquest llibre de
C a rme Riera) hagen coincidit a endin-
s a r-se en la qüestió de la identitat. I no
pas en la identitat dels desheretats —de
la Cecília d’El carrer de les Camèlies,
per exemple—, sinó en la d’uns perso-
natges madurs, adults, sense necessi-
tats econòmiques, que han assolit un
c e rt èxit professional i que, tanmateix,
quan arriba el moment de posar les
q u a t re darre res peces al tre n c a c l o s q u e s
vital, s’adonen que l’han fet a l’inre v é s ,
o que no hi havia tots els cubs dins la
caixa, o que el pas del temps ha esbo-
rrat les siluetes del que ja tenia un
o rd re. A La meitat de l’ànima, la identi-
tat va lligada al re c o rd —a La llibreta
g r o g a, en canvi, el protagonista s’hi
planteja més aviat un canvi de ru m b ,
per tal d’ensenyorir-se del present—, i
només una acurada re c o n s t rucció histò-
rica del re c o rd ha d’oferir a la pro t a-
gonista un present digne. 

És una sort que aquesta necessitat
d ’ e n d reçar la cambra familiar de la
memòria arribe, també, als Estats, com
a persones juridicohistòriques, que són,
encara que els objectes siguen plens de
pols (una pols, per cert, no del tot natu-
ral, potser vessada per algun manipula-
dor d’extintors sense foc). D’un temps
ençà, un exèrcit d’historiadors estudia i
publica trossos de la vida privada de la
gent durant la postguerra, i ens acosten
als veritables herois quotidians, els
maquis, els agents informadors (la
n a rradora no oblida que, al capdavall,
la dictadura estava edificada sobre el
domini de la informació), dels estraper-
listes (llegiu, com a document històric, el
recent Quan anàvem a l’estraperlo, de
Víctor Gómez Labrado), les dones i els
vençuts en camp de vencedors. La
societat, per tant, volem cre u re que, a
poc a poc, recupera la memòria, com a
única via directa a la construcció d’una
identitat, de la mateixa manera que la
n a rradora-escriptora de La meitat de l’à -
n i m a: per mitjà del despullament, de la
captació dels indicis i de la paciència a
l’hora d’interpretar fragments incohe-
rents o difusos. Per mitjà del re c o rd .
P e rquè, amb la història dels pobles,
passa com amb la de les persones: es
pot perd o n a r, però no oblidar.
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