
zades entre 1971 i 1986, es poden
inscriure dins el realisme crític. La
primera conta uns successos ante-
riors a la Guerra Civil i les tres se-
güents estan situades a l’època de
la guerra. En realitat el conflicte
bèl·lic és un referent: li serveix
com a marc per analitzar conduc-
tes humanes en una situació extre-
ma. Aquestes obres tenen un sen-

La llengua a l’abast

d’una formació que no els cor-
respon. Sonaria estrany, per
exemple, que un jove mallorquí
urbà actual de cultura bàsica
parlàs com un aristòcrata
madur il·lustrat del segle XIX,
com sonaria estrany que un se-
nyoret madur refinat d’aquest
segle parlàs com un jove descui-
dat d’escassa cultura. El proble-
ma és quan la televisió ofereix
produccions que representen
un país com el nostre, en què la
genuïnitat lingüística està abso-
lutament condicionada per la
supeditació a una modalitat lin-
güística no autòctona, que és la
que vehicula les modes i propo-
sa els patrons de llengua. Ales-
hores la versemblança no sol co-
incidir amb la genuïnitat ni amb
la correcció acadèmica, i els
guionistes han de triar
entre aprofitar els recur-
sos exclusivament pro-
pis, i d’aquesta manera
promoure dins les seves
possibilitats un model au-
tòcton i genuí (que de vegades
pot parèixer inversemblant), i

fer servir recursos clarament
deguts a la interferència, i
d’aquesta manera promoure en-
cara més aquestes interferènci-
es (que sonen versemblants a
aquells que les han assumides).
En el cas del català, TV3 mostra
tal obsessió per la suposada ver-
semblança, que no ha dubtat a
propagar tot un enfillal de caste-
llanismes i construccions sim-
plíssimes, fugint -en sentit con-
trari- de formes genuïnes i cons-
truccions un poc més
complexes, tot i que tan realit-
zables com les altres. El proble-
ma de TV3 és que la seva ver-
semblança està localitzada a
l’entorn de la Barcelona moder-
na, i que ben sovint els diàlegs
que presenta són ben poc ver-
semblants fora d’aqueix entorn.

Ara no entraré a analitzar
aquest pretès model ver-
semblant, sinó que em fi-
xaré en la paradoxal in-

versemblança d’una pro-
ducció pròpia de la televisió

de Catalunya que va ser oferida
fa ben poc: Ermessenda, la histò-

ria de la dona catalana més po-
derosa de tots els temps, segons
la propaganda.

La història d’Ermessenda és
de la primera meitat del segle
XI, una època en què la llengua
catalana ja estava conformada,
però amb una fesomia bastant
allunyada de la llengua moder-
na, i per això qui en fos respon-
sable s’hauria pogut preocupar
de donar una mica de versem-
blança lingüística als personat-
ges. No es tractava, és clar, de
fer-los parlar com al segle XI,
però sí que s’haurien pogut
tenir en consideració uns mí-
nims detalls. Per exemple, és in-
imaginable que en aqueix segle
els nobles es tutejassin entre si
o ho fessin amb un abat, o que
la comtessa Ermessenda fos tu-
tejada pel seu nebot. Tractant-
se de “vós” la història no hauria
perdut gens d’interès ni hauria
estat més mala d’entendre, i en
canvi l’aire medieval hauria
estat més patent. Tampoc no és
creïble que en el català d’aquell
temps es digués buscar o habi-

tació en lloc de cercar i cambra;
buscar és un castellanisme total
no anterior al segle XVII, men-
tre que habitació era fins al
segle XIX sinònim de “casa” i és
només dins el segle XX que
substitueix cambra per la influ-
ència del castellà. Sé ben cert
que usant cercar i cambra la his-
tòria hauria guanyat en versem-
blança sense deixar de ser per-
fectament comprensible pels
espectadors, igual que si en lloc
de dir “no em puc refiar de
ningú” hagués dit “no puc con-
fiar en ningú”, evitant un refiar
insòlit en aquells temps prime-
rencs de la nostra llengua. Ara,
el súmmum d’incongruència
lingüística d’aquest miniserial
és que Ermessenda parli en ca-
talà oriental i el seu germà Pere
ho faci en català occidental. No
és que la diferència dialectal
entre germans sigui impossible,
si s’han criat en entorns dife-
rents, però són casos excepcio-
nalíssims, i em fa l’efecte que
aquest cas és, senzillament, una
badada.

Versemblança
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Els guionistes i lingüistes de la
televisió pareix que estan obses-
sionats per un concepte que en
diuen “versemblança”. Volen
que tots els diàlegs de les pro-
duccions dramàtiques que ofe-
reixen “semblin ver”, és a dir, si-
guin sentits quasi com a reals
per l’espectador. En teoria,
aquesta preocupació per la ver-
semblança és positiva, perquè
ha de permetre que una conver-
sa entre personatges del segle
XXI localitzats a un indret i amb
una determinada formació cul-
tural parlin efectivament com a
persones del segle XXI d’aquell
indret i amb aquella formació, i
no com a persones d’una altra
època o d’un altre indret o

L’OPINIÓ DE L’ESPIRA

Manual per als caçadors de centaures
Miquel Àngel Vidal

El meu aprenetatge escolar, com
el de tots els que vàrem néixer a
principis dels 60, fou íntegrament
en castellà. Gràcies a n’Antonina
Canyelles, que feia classes volun-
tàries de català al meu col·legi
(Pius XII), vaig tenir, quan ja era
adolescent i havia iniciat la meva
educació sentimental, el primer
contacte amb la literatura catala-
na. Les lectures iniciàtiques en la
nostra llengua foren els poemes
de Costa i d’Alcover i les narraci-
ons de Galmés. Però el primer lli-
bre que em va impactar, com un
primer amor, fou Poemes a Nai.
Miquel Àngel Riera, com el Pablo
Neruda de Veinte poemas de amor
y una canción desesperada, es va
convertir en l’aliment espiritual
d’aquells dies d’ebrietat vital, de
voràgines amoroses i de turbulèn-
cies sentimentals. Llavors, quan ja
estudiava a la universitat, possi-
blement perquè el meu interès
per la narrativa va acabar esmico-
lant la fidelitat a la poesia, tot i re-
conèixer les virtuts de La bellesa

de l’home i el Llibre de les benaven-
turances, em varen fascinar més
la novel·la Fuita i martiri de Sant
Andreu Milà i l’aplec de contes La
rara anatomia dels centaures (per
cert, amb aquest títol la compa-
nyia Iguana de Teatre, dirigida per
Pere Fullana, posarà en escena la
setmana que ve, al Teatre Princi-
pal, una versió dramàtica feta a
partir de textos de Miquel Àngel
Riera). Si em va sorprendre el mo-
nòleg interior per articular la his-
tòria d’Andreu Milà (vaig llegir
Faulkner una mica més tard),
també vaig trobar excepcionals
els relats breus, especialment el
que dóna títol al conjunt.

Tot i el gran valor de la seva obra
poètica, Miquel Àngel Riera és,
juntament amb Llorenç Villalon-
ga, Blai Bonet i Baltasar Porcel, un
dels autors que aconseguiren con-
solidar la narrativa illenca i posar-
la a l’altura de la lírica. Després de
Fuita i martiri... va escriure Morir
quan cal, L’endemà de mai i Pano-
rama amb dona. Les quatre, realit-

tit unitari, tant per la coherència
estilística com per l’imbricament
de les històries (com va fer Balzac
a La comèdia humana), fins al
punt de formar una espècie de te-
tralogia. Les dues novel·les poste-
riors, Els déus inaccessibles i Illa
Flaubert, escrites entre 1982 i
1989, són més intimistes i reflexi-
ves. A la primera encara apareix
alguna referència a personatges
de les altres novel·les, però s’allu-
nya definitivament del cicle temà-
tic anterior. I més encara a Illa
Flaubert, que ja no té com a refe-
rent localitzador l’illa sinó un
espai mític. A ambdues hi suren,
per sobre l’element anecdòctic,
les idees de Riera sobre l’art i la
bellesa, sobre el pas del temps,
sobre la soledat i la mort. En defi-
nitiva, un univers narratiu dens i
homogeni, fet amb gran esforç,
lentitud i minuciositat.

He de reconèixer que les cinc
novel·les posteriors a Fuita i mar-
tiri..., així com Paràbola i clam de
la cosa humana i El pis de la badia,

les vaig llegir ja en els anys 90. Per
aquell temps havia oblidat una
mica la passió inicial que vaig sen-
tir per la seva literatura, quan un
article de Carme Riera a Serra
d’Or en el qual afirmava que, per
a ella, Miquel Àngel Riera era
l’autor en llengua catalana que
més mereixia el Premi Nobel de
Literatura, feu que una rere l’altra
llegís les seves novel·les, entre les
quals crec que la seva obra mestra
és Illa Flaubert.

Pel que sembla, Miquel Àngel
Riera, després de l’aparició
d’aquesta obra i del seu segon re-
cull de contes, Crònica lasciva
d’una decadència (1995), volia en-
dinsar-se en una novel·la sobre el
món de l’art. La mort el va sor-
prendre, però, el dia 20 de juliol
de 1996 (enguany en farà 15 anys)
sense haver-la ni tan sols comen-
çat. Tanmateix, ens ha deixat una
de les produccions, tant en el gè-
nere narratiu com en el líric, més
importants de la segona meitat de
segle XX.

Miquel Àngel Riera és,
juntament

amb Llorenç Villalonga,
Blai Bonet

i Baltasar Porcel,
un dels autors

que aconseguiren
consolidar la narrativa

illenca i posar-la
a l’altura de la lírica


