
Estació 1. Na Camel·la, 9. Casa natal.

Pel miracle
ja és prou:
heus aquí un home
que de sobte té un ressò 
i ens mira,
ens mira i ens veu,
i comença
a fugir d'ell cap a nosaltres
pel cós d'una agulla de la seva mirada.
Tal volta en sabem d'ell, per alò dels pobles, 
l'ofici, el carrer on viu
o el malnom,
tot just el que hom diria
la tara i la càrrega
oficial
de la persona.

Així començam. Amb aquest petit fragment de la poesia de Miquel Àngel Riera, per palesar que
vivim en un poble envoltats de persones que segurament hem vist tota la vida, i que les sentim gai-
rebé com de la família, però de les quals en sabem ben poca cosa, o res. Coneixem Miquel Àngel
Riera. Alguns, d’oïdes, d’altres més profundament. Però, sabem on va néixer, on visqué, on escrigué,
que el va marcar d’aquell Manacor de la seva infantesa o la seva joventut? Aquestes coses intentarem
mostrar en aquesta ruta d’avui.

En primer lloc cal explicar que en l’obra narrativa de Miquel Àngel Riera les ubicacions específiques
i explícites d’indrets de Manacor o d’altres contrades és gairebé inexistent. És per això que aquesta
ruta transitarà pels indrets de vida de l’autor d’Andreu Milà, tot intentant de vincular-los amb pas-
satges de la seva obra, tant narrativa com lírica. 

Cal dir, no obstant això, que les seves quatre primeres novel·les són fàcilment ubicables a Manacor,,
s’hi respira el nostre poble, tot i que no hi surt gairebé anomenat, ni tan sols cap dels seus topònims.
Més encara: difícilment aconseguiríem dibuixar algun indret concret de les seves descripcions tot
identificant-lo amb carrers, places o edificis que coneguem. Més difusa és la ubicació d’Els déus inac-

“Viu a la dreta així que es
baixa pel carrer d’Artà”
Una ruta literària per Manacor resseguint les traces de
Miquel Àngel Riera



cessibles, que podríem situar en qualsevol ciutat mediterrània. I encara més llunyana se’ns fa la situació
d’Illa Flaubert, amb imatges que ens podrien remetre tranquil·lament a un port nòrdic o britànic, tot
i que sembla que el port que hi surt estaria inspirat en el de cala Bona. 

Aquí. En el número 9 del passeig més emblemàtic de Manacor, va nèixer el 29 d'abril del 1930,
Miquel Àngel Riera Nadal, fill de Miquel Riera Serra i Apol·lònia Nadal Sansó. El seu germà gran,
Antoni, havia nascut dos anys abans. 

Antoni va destacar en el món de les arts plàstiques i el cinema. Miquel Àngel, en el de la literatura,
tant en narrativa com en poesia. A la seva família, fora d'un avantpassat que havia arribat a ser un
glosador de renom a Manacor i d'una certa inclinació per la música, ningú, abans que ell havia tingut
estudis superiors. Què ho feia que dos germans d'una família manacorina, tan manacorina, resultassin
esser dos éssers tocats per les muses? 

Una de les hipòtesis que ho explicarien neix de la peculiar personalitat i temperament de l'avi
patern, Antoni Riera Riera. Els avis havien aconseguit un cert benestar econòmic amb diversos ne-
gocis: primer, amb l'explotació d'un molí , després, d'una guixeria i, posteriorment en la posada en
marxa d’una rudimentària central elèctrica ubicada al Paseig de Na Camel·la, en un edifici que pos-
teriorment es va convertir en la fàbrica de les Pintes, una mica més amunt en aquest mateix pas-
seig.

Aquest avi, de malnom “En Beno”, inquiet i imaginatiu, va viatjar a  Itàlia i va empeltar a gairebé tota
la família el desig elitista de saber més i de conèixer món. També va ser inventor de diversos arte-
factes, alguns molt útils, que utilitzà en la  central elèctrica i d’altres més discutibles com el descobri-
ment del moviment continu que assegurava poder dur a la pràctica.

Estació 2. Carrer de l'Amargura, 1. El Miquel Àngel Riera dels negocis.

L'any 1957, Miquel Àngel Riera, ja llicenciat en dret, aprofitava una habitació buida de la casa pairal
del carrer d’Artà per obrir la gestoria Januar. Els seus avis materns havien comprat una finca, Son
Gener, d'on els provenia el sobrenom de “Gener”, que més endavant Miquel Àngel transformaria
en Januar, pseudònim moltes de vegades va emprar com corresponsal de premsa i que també donà
nom a la seva gestoria administrativa.

En aquells primers anys de la seva edat adulta, a banda de la gestoria Januar, Miquel Àngel Riera
també va ser regidor a l'Ajuntament de Manacor i delegat del sindicat vertical franquista. Cal no
oblidar la seva formació en el nacionalcatolicisme de l'època i que, fruit d'això, les seves primeres
produccions literàries, com les d’altres companys de generació, varen ser en espanyol.

Fins i tot la seva viuda, Roser Vallès, reconeix que era sorprenent la dualitat personal de Riera, capaç
de ser un home de negocis a l’ús i, alhora, saber-se’n abstreure per esdevenir una ànima sensible da-
vant el fet artístic. Durant aquest monogràfic que avui tancam, Jaume Santandreu, també escriptor
i amic personal del poeta afirmava que Riera va ser “l’encarnació del misteri de la santíssima trinitat”,
atès que sabia mantenir en una mateixa persona i sense gairebé interferències, el Miquel Àngel es-



criptor, l’home de negocis i l’home de les tendreses, el més humà i familiar. 

Un text que reflectiria aquesta dualitat o trinitat, és aquest de Josep Maria Llompart:

Alguns... no comprenen que l'advocat-gestor-regidor pugui allunyar-se adesiara, sens fer-ho coneixedor,
pels dubtosos i difícils viaranys de la poesia. El goig o la decepció que aquest descobriment comporta,
depèn de la finor o l'estultícia de cadascú.

No voldria que, tot i amb això, el lector es fes una idea errònia de la personalitat humana de Miquel
Àngel Riera, del seu tarannà i captinença. Els dos caires que hi conviuen —l'home d'afers i el poeta—
són estancs i no s'interfereixen; però una mateixa delicadesa espiritual, una subtil i cordial elegància els
agombola. Poques persones he conegut que, com ell, sàpiguen traduir la bondat en finor, la tristor en se-
renitat, l'entusiasme en equilibri.

Dins la peixera que hi ha al fons d'aquesta oficina, era habitual trobar-hi fent feina Miquel Àngel
Riera. Dels anys de la seva joventut és un viatge a Itàlia en moto amb el seu germà i tres amics més,
Antoni Pocoví. Fixau-vos que torna a sortir la Itàlia visitada pel padrí Beno. La Itàlia dels clàssics, la
del Renaixement, la del patrimoni arquitectònic i artístic més important d'Occident, potser del món.
La Itàlia bressol d'una forma d'entendre l'art i la creació. 

Potser és casualitat, o potser no, que el protagonista d'Els Déus Inaccessibles també anàs a Itàlia i
que en tornàs amb aquella sensació de no haver aprofitat bé el desplaçament, de trobar insuficient
el temps que hi havia passat, de no haver pogut fer ni visitar tot el que ho pagava, però també amb
la clara impressió que el que valia la pena de la capital italiana no era la seva condició de ciutat



eterna i religiosa, sinó la de ciutat de cultura i art:

"Del viatge a Itàlia, jo n'havia tornat amb un sentiment que segons l'estat d'ànim es convertia, alternati-
vament, al llarg del temps, en goig desbocat o en sensació de culpa. No debades succeïa així: aquella im-
pressió d'haver trepitjat a la ciutat immortal el bressol de la meva vida, la'm donava, ho he de convessar,
no tant el fet de ser Roma el vèrtex del catolicisme com el d'haver estat allà on havia entrat en contacte
amb l'obra d'un gran poeta que no tenint res de cristià semblava haver existit sols per, un dia, fascinar-
me a mi". 

Estació 3. L'església. La religió a l'obra de Miquel Àngel Riera

Conten els més pròxims a l'escriptor que la religió, en tant que pràctica ritual, va tenir un pes més
aviat minso en la vida de Miquel Àngel Riera. Tanmateix, amb dos amics més havien anat a apuntar-
se als dominics per fer-se frares, quan encara eren al·lots. La presència de la religió (tant en el seu
format litúrgic com en el filosòfic) en la seva obra és una constant. El protagonista d'Els déus inac-
cessibles és un capellà, no debades.  Però vegeu com devia ser, i com la devia viure, la litúrgia quoti-
diana durant la joventut de Miquel Àngel Riera, enfront de la qual sempre pren una distància prudent:

"Damunt la plaça, davant l'església, hi queia, amb un angle just una mica diagonal que feia curtes les
ombres, un sol blauenc i viu, com de carbur, que molestava la vista, i , ja esgotades les vibracions solemnials
de l'ofici de morts i la interminable parada de les condolences -expressades amb modulacions inintel·li-
gibles fornides de restes de paraules escairades per l'ús, emprades, endemés, amb significativa malap-



tesa-, la mare, sobretot ella, en eixir de l'ample portal, veié amb aquella grapada de llum com arena que
li caigué dins els ulls, veié clar, desesperadament clar, que tot allò succeït era veritat" (L'endemà de mai)

Però d'aquest to lúgubre i feixuc de les novel·les, Riera és capaç de passar a un altre d'humorístic,
com en aquest conte de Crònica lasciva d'una decadència, on un esbart d'àngels voleiava per dins
l'església tot deixant fressa de plomes aquí i allà:

"Tot començà a canviar quan, pocs dies després, l'esbart d'àngels ja vorejava la dotzena. Entre tants, el
desori que organitzaven amb el seu voleteig anava apropant-se al límit d'allò que ell podia atendre sense
ultrapassar la bona disposició del seu cosset. Quant a les imatges, bona part d'elles semblaven ser allà
dedins per haver-s'hi refugiat d'una gran ventegada. Algunes santes, amb la capa caiguda i fetes un cam-
buix, anaven primes de roba, i semblaven haver perdut el seu aire sacrosant per assumir-ne un altre, molt
de carrer, que els resultava impropi. Per tot el trespol, una escampadissa de plomesfeia pensar que, dins
el petit temple, s'hi havia anticipat una mena de tardor molt especial". 

A banda, però, d'aquest presència a estones ofegant de la religió, hi ha les referències i reflexions de
caire més filosòfic, més líric, si voleu, de la seva poesia, on "déu" entès com un ésser superior i intan-
gible, o com una realització concreta feta de carn i persones, cossificable, definitivament cossificada:

"Per mor de vosaltres,
la vida és la vida i jo som com som.
Entre tots, sumau Déu"

"I pens, com Déu al setè dia,
que viure
senzillament em plau"

"Vosaltres , petits déus de carrer tirant a home"

Estació 4. Carrer d'Artà, 12. La infantesa i l'adolescència.

Ja hem dit que va ser aquí on Miquel Àngel Riera va obrir aquí la primera versió de la seva gestoria.
I va ser també en aquesta casa que va créixer de petit. La guerra civil, però, va trasbalsar aquella ar-
càdia feliç de la infantesa. El carrer d'Artà era el viaducte per on els feixistes conduïen les seves víc-
times cap al cementeri vell, situat on avui hi ha el parc municipal, al final d’aquest carrer d’Artà. Per
evitar el perill de possibles bombardejos i per allunyar els infants d'aquell espectacle dantesc, els
pares de Miquel Àngel Riera decidiren que ell i el seu germà passassin aquells anys xerecs a la finca
dels Cabanells, on uns familiars seus estaven. Allà va ser on Riera entrà en contacte amb la terra i
amb la vida pagesa, que tan bé descriuria en les seves novel·les del cicle de la guerra civil. Així, per
exemple, el barranc per on cau el cotxe d'Andreu Milà és el de Son Cifre, situat ben a prop de la
finca dels Cabanells. I és de suposar que l'aire pagès del qual es va imbuir Riera als Cabanells és el
que es respira en les novel·les d'aquest cicle. Al protagonista de Morir quan cal, tal volta com a l'infant
Miquel Àngel, li va venir molt esquerra mà haver d'anar a passar l'estiu a s'Almonia (o als Caba-
nells):



“I, ara mateix, haver d'anar a s'Almonia sabent que hi hae de passar sencer tot un llarg estiu em ve ben
de biaix, em pega una bona coça als buits. A mi que no em vénguin a dir que als estudiants ens és molt
bo un estiu a foravila, fent descansar el cap i orejant la sang: no tenc cansat el cap i, quant a la sang, que
no la me deixondeixin més, viva Déu!”

Vegeu, també, la preciosa descripció fotogràfica de les cases per part del protagonista de Morir quan
cal, on, a més també destriam el gust per la poetització dels objectes més quotidianament insignifi-
cants, o la constatació de la llunyania psicològica de la mar, tan habitual en els pagesos de terra
endins, malgrat que aquesta “terra endins, fossin uns escassos quinze quilòmetres:

"Just a baix, a una altària de dona, el finestró de la cuina: sembla fet de les sobres de la finestra de dalt,
i guaita directament dins l'aljub. Damunt la represa de l'embocadura, sempre hi he vist un corn, amb un
cacturs sembrat dins la seva balma. Ningú no sabrà mai el distret amor que em vessa per aquest corn,
tal volta perquè el veig amb el prestigi que es dona a les coses que vénen d'enfora i arrosseguen un
misteri nou, tal volta perquè resumeix ran de la meva família tot un món mariner que es mou, més enllà
de la nostra heretat".

Però la guerra era un fet imminent i calia que es moguessin els infants de la família Riera-Nadal. En
aquest passatge anunciador de la immediatesa de la guerra podem trobar una de les poques vegades
en què Riera atorga el nom de Manacor a l’indret del qual parla:
"S'havia sentit dir tant, que desembarcarien, que quan va ser cert, arribant la nova de ja haver-ho fet,
quasi ens semblà natural, i cosa d'estar.hi un xic acostumats. Tant el meu home com jo ho endevinàrem,
de bon matí, peruqè tot aquell batibull de trons que se sentia per part de la mar, alladeçà Manacor, no



feia gens d'olor de festa, i ens ben ensumàvem el que, devers migdia, ja ens digueren per cosa ben certa".

Riera va voler, en aquestes novel·les, mostrar l'horror de la guerra, una guerra que tots els mana-
corins, poc o molt, tenien dins ca seva, com el mateix protagonista de Morir quan cal. Hi veurem
com l’autor manacorí pren partit en la condemna dels desastres de la guerra per part del bàndol
feixista:

"El cap li sortí un pam per damunt la paret. Se'l veié mirar a la dreta, després a l'esquerra. Tot seguit co-
mençà el gest d'alçar la vista cap a dalt el pujol. No acabà aquell gest. L'oncle Jaume va pitjar el gallet
per segona vegada i aquell home va pegar una revinclada d'un metre enlaire abans de caure com un
sac. 

Aquell home que parlava, aquella bístia que tan pocs dies abans havia oficiat el sagrament de matar
amb el senzill esforç de percudir amb un dit, era el mateix que havia estat l'enveja de la meva vida,
l'heroi intocable de la meva infantesa" 

Però el poema que ens situa en aquesta casa és aquest, que us dic de forma fragmentària. Fixau-vos
en les concrecions personals tan pròpies del realisme social dels anys seixanta. El número de telèfon
que hi surt al final, per exemple, era el seu personal, real: 

Per ara, 
això és tot quant et puc dir, 
Nai.
Sé que nom Miquel Àngel
i té trenta anys. Viu a la dreta
així que es baixa pel carrer d'Artà
-la mar també viu a la dreta,
dins un barracó de barques i distàncies-
així que es puja pel carreró arrecerat de la teva vida.
Quasi també te podria fer senyes
que no té la forma d'un bon propòsit
ni del gest elegant amb què s'agafa a la ploma
per a escriure la història d'un avantpassat.
Si es topa amb gent
i es queda immòbil dalt un "bon dia", vol dir 
que no pot més de maror,
i si us diu paraules vellutades
és que ja no sap com s'agafa el mànec de la conversa.
Coneix els homes
per la manera d'agafar les coses
o de mirar lluny,
però no endevina massa si ha de ploure o no.
Sap que la mort és rodona, i res més,
que plorar ve cap avall i res més,
que estimar cau entre el ponent i el fred, i res més.
I res més.



Tampoc creu massa en aquestes coses 
que en diuen camins recomanables,
sobretot si es mostren asfaltats d'evidències
i amb moltes senyes de trànsit per a salvar la certesa.
Sap que hi ha un déu anomenat un déu anomenat equilibri
i un altre, més petit, que nom dolor
que ens poden salvar;
i pels diumenges de l'ànima
sempre procura tenir a mà
un patiment que es pugui confondre amb
un ram de liles
sense perdre la dignitat.
He dit que nomia
Miquel Àngel Riera
i hi ha estones que no és veritat.
He dit que guarda
sis o set pams de misteri
i en sol fer fermallons
per les coses adorables,
¿o no ho havia dit?
he dit que té un tudó
per sacrificar al déu persona-trista,
¿he dit que el té o el té?
duis-me una llosa, que hi ha un riu que em passa!

El seu telèfon és el 400.

Estació 5. Carrer d’Artà. 

A mitjan camí del carrer d'Artà, ens tornam a aturar per llegir aquest fragment on es descriu el Ma-
nacor d'aquells anys de guerra, que, per panorama, podria ser ben bé el d'avui, per bé que en el
que descriu Riera s’hi respira un poble afeixuguit pels desastres de la guerra i per la por i el pes, una
altra vegada, de la religió i les seves litúrgies:

“El silenci era dens, quasi comprovable de manera tàctil. Pertot arreu, també era la fosca. Tanta tranquil·litat,
en feia, del poble, quelcom excitant. Per alguns indrets, molt diferenciades una de l'altra, bombetes de
molt poques bugies, untaven les cantonades amb una llum oliosa i lenta que semblava haver de fer es-
forços per arribar en terra. Les cases, la majoria, romanien tancades. Dins algunes, per davall la porta
d'entrada o a través de les persianes, encara s'hi veia llum i la imaginació dels escassissims vinanants hi
veia famílies sense homes joves, acovardides, que malavejaven recuperar un poc el bon ànim amb l'exercici
ensopidor del rosari resat en grup per tots els membres presents”. 

Estació 5. Camí de Mar. L'home de cultura. El tertulià.
Aquí veureu llibres a cada paret, i veureu una petita biblioteca on Miquel Àngel llegia i escoltava



música. En el despatxet del primer pis hi feia tasques de correcció dels seus textos quan ja els pre-

parava per a l'edició, però no hi duia a terme la tasca creativa. 

En aquesta casa s'instal·là la família Riera-Vallès els anys setanta. Aquí cresqueren els seus tres fills,
Miquel Àngel, Maria del Mar i Roser. Però també va ser aquí on rebé nombroses visites de joves es-
criptors com ara Gabriel Galmés, Bernat Nadal, Lluís Massanet, Joan Gomila, Joan Antoni Cerrato
(que li fa la traducció de la poesia a l'espanyol), etc. I també de vells amics literats, com Guillem
d'Efak, Jaume Vidal, Maria Aurèlia Capmany, Jaume Santandreu, Josep Maria Llompart... També aquí
hi capllevaven els seus amics d'infantesa. Durant dècades establí també una petita tertúlia literària
al bar Mingo. Sempre en petit comitè, amb tres o quatre amics més, atès que el poeta i escriptor
no era gaire amant de parlar a un públic ampli. 

En adreçar-se als joves poetes, Miquel Àngel Riera sempre va demanar-los autoexigència i sentit
crític de la pròpia escriptura, una recepta que s’aplicava també a ell mateix.

Miquel Àngel Riera, sobretot a partir de la dècada dels setanta va esdevenir també un activista cul-
tural important, i va organitzar conferències i col·loquis amb personalitats notables de la cultura,
com ara el filòsof José Luis Aranguren.

La casa de Camí de Mar és plena de llibres, però també de nombrosos quadres. Riera tenia un sisè
sentit per a les obres d’art i en va recuperar alguna de sorprenent, com un petit quadre del segle
XIV. Les parets de Camí de Mar, a banda de llibres, acullen nombrosos quadres, entre els quals
destaca també una creació de Joan Miró, acompanyada del poema que li dedicà Riera. També pre-



sidint el seu despatx a la casa de Manacor, a banda d’una bandereta del Barça, hi ha un cartell de
l’espectacle Poemes a Nai, que estrenaren, amb la presència del Poeta, Pep Tosar, Joan Bibiloni i Lluís
Massanet.

Aquest Miquel Àngel tertulià o familiar el podeu veure en aquests versos:

Els fills, en Miquel Àngel, dissenat a Grècia antiga, 
pensatiu abans d'hora, trescanius, trescaparaules, trescador de tot,
cercant tenir la tasca de viure embastada prest;
Na Maria del Mar,
cavallet de mar,
cova de colums,
cridanera com un carrer de gavines 
a un migdia de tenasses;
i l'altre, Nai, 
el que va de moix aprenent a arribar per l'ardenta fosca del teu ventre madur,
i encara
no té color
ni perfil
ni nom,
però tot l'atribut de ser nosaltres.
Mumare, germà Toni,
per tots l'amor,



Per tu, Bernat Nadal,
camí 
amb una alegria amagada davall cada pedra,çet sent com la brusca a la cara, al·lot,
llunyà de llunyanies.
Per tu, Miquel Morey,
i tu, Jaume Santandreu,
que tens la humanitat per concubina:
les paraules que escrius esperonegen pel llibre 
rebel·lant-se a un destí de semblar embalsamades:
m'agradaria ferm que, en jo morir, tu hi fossis.
Encarna, Pep de les Duesmansdretes,
i tu, Blai, ara me ve el teu nom,
(com un bouet de Sant Jordi me tresca el paper)
Guillem d'Efak, arcangèlic bruixot i parauler de vell,
Miquel Tous, Pere de la Son i de totes les bondats,
Miquel Pons, cardenal de secà,
Joan, passadís, Isabel, llàntia votiva,
i tu, infinita màgia
que a vegades també nomies Toni Pofanc,
i tu, cabridet de saló, Miquel Llabrés, infant...

Per mor de vosaltres, 
la vida és la vida i jo som com som.
Entre tots, sumau Déu.



Estació 6. Miamar. El geni creatiu. 
Aquí és on Miquel Àngel Riera escrigué la majoria de la seva obra, en aquesta torre on ara entrarem.
Aquí és on Miquel Àngel Riera creava la bellesa, era l'home que creava la bellesa. Escoltau aquests
versos (llegits ja dins la torre):

La bellesa de l'home és que crea bellesa. 
Podria semblar-me prou
deixar-ho dit i anar-me'n
si no sabés bé que m'urgiria
cisellar més la frase, retocar-la
afinant-li el ressò fins que s'entengui
que la bellesa és l'home que crea bellesa,
que la bellesa és ell
que la treu del no-res i la fa eterna
i a mesura innombrable d'una imatge, la seva,
que sempre és adorable.
La bellesa del món és la que hi posa l'home:
impura i caparruda, va d'una vida a l'altra
convertida en una eina per adreçar espinades,
sobretot la d'aquells que, mustiis, ignoren que també els pertany
un particular estil de llampegar en viu
per la façana dels altres.



De tot quant he dit i de que sigui eterna
la bellesa
amb què ell millora el món,
deduirem, sense esforç, respecte als déus,
l'evidència de ser la jerarquia més alta a ca l'home,
creador del món,
trist animal trist
del qual, 
quan ho és,
m'interessa
fins i tot
la podridura.

La casa de Miamar, molt a prop de la torre dels Falcons de Porto Cristo, compta amb una torre a
la qual es pot accedir sense necessitat d’haver de passar per dins la casa. En aquesta petita torre és
on Miquel Àngel Riera creà la majoria de la seva producció literària narrativa i també el darrer llibre
de poesia. La torre és un petit espai circular, tot exterior, amb bona lluminositat, però també molt
auster. Les eines de feina de Miquel Àngel Riera eren una tauleta baixa on i tenia els papers i llibres
necessaris, un balancí, una carpeta, folis, un llapis i una goma d’esborrar. 

La torre també va ser visitada per nombroses personalitats del món de les lletres, que hi deixaren
la seva empremta a les parets, amb les seves signatures. Entre els signants, Blai Bonet, Josep Antoni
Grimalt, Joan Alegret, Francesc Vallverdú, Maria Antònia Oliver... entre molts d’altres.



Estació 7. Porto Cristo, plaça de Miquel Àngel Riera.
Però atès que som en un indret mariner, aprofitarem aquí per llegir un dels poemes del seu darrer
llibre de versos, El pis de la badia. Es tracta d'un pis que la família adquirí al passeig Marítim de Palma.
Riera advertí als fills que es tractava d'un pis de parella, i que només en tendrien la clau Roser i ell.

Tot i que ja és un clàssic i un tòpic se’ns fa irresistible de llegir aquí aquest poema exquisit, que
podeu sentir musicat en el disc editat del suara esmentat espectacle poeticoteatral de Tosar, Bibiloni
i Massanet:

Mai donis per finit el temps de seduir-me,
allò que obtens de mi que no et conformi mai.

Sempre hi ha un més enllà, una fita més alta
cap a la qual segur que ens plaurà gravitar.

Tu me fas engrandir les ànsies de misteri,
m'agrada, amb tu, sentir-me perdut dins la mar gran,
m'atrau anar sens rumb, aquest no tocar en terra,
del qual ara ja en deim miquelangelejar.

Defineix, davant meu, el signes del teu codi,
desdibuixa'm, confon-me amb tant de tuejar,



apropa't fins al punt on et perdi de vista
si em veus empal·lidir, és perquè em dónes fam.

I davant el pas inexorable del temps, deia el poeta: "Just em resten paraules, i me'n vull anar de buit".
Segurament és per això que ens llegà tota aquesta obra. Som al final del camí d'avui, d'aquest camí
de terra i de mar que hem acabat ben davant ca seva, ben davant aquesta aigua blava, i som també
davant el final de la vida de l'escriptor, que ens podríem imaginar com ell per ventura se la imaginà
a la seva darrera novel·la, Illa Flaubert: 

Era ja gran dia quan un silenci sobtat el va despertar. Consumida la darrera gota de carburant, Salammbo
encara avançava, empesa amb suavitat per una punta d'inèrcia. Mirà tot l'entorn obert. Des de feia
temps mai no sabria dir quin, ja no es veien la costa ni l'illa, i el cel i la mar eren la pura representació
gràfica de l'infinit. Després, sense cap mena de solemnitat, agafà la fitora i, traient energies del seu cos
envellit, es posà a acorar-la per entre les escalameres. Ho feia sense presses, dominador total d'una
situació que tendria remat quan, pel fons de la barca, començàs a vessunyar-hi aigua. Quan ben prest fou
així, se sentí excitat. Engrandí les ferides fetes a la fusta i es va poder veure com, molt a poc a poc, amb
una fluïdesa esplèndida que hauria fet pensar que ell, el mar i la barca ja havien interpretat aquella
escena altres vegades, l'aigua netíssima, sense fer borbolls, anava en silenci augmentant de nivell. Aguantà
fins que de la barca ja només en sobresuraven les orles. 

Va ser llavores quan es tirà a la mar i es posar a nedar en direcció a Àfrica, on la cadència del temps
havia sentit tant dir...

I així va ser, amics, que aquell estiu del 1995, Miquel Àngel Riera es va posar dins la barqueta de la
mort i començà a remar, cercant l'illa del far, on ens deu esperar, envoltat de paraules i de llibres.



Nota: aquesta ruta ha estat possible gràcies a la iniciativa de l’Escola de Mallorquí de Manacor i a la coordinadora
del curs Elisabet Gayà. Però part damunt tot cal agrair la plena disponibilitat i generositat de la família de l’escriptor,
que ens ha permès de visitar les cases de Camí de Mar i de Miamar. La seva viuda, Roser Vallès, Bernat Nadal, Jaume
Santandreu i Antoni Pocoví han aportat valuosos testimonis en les entrevistes prèvies que hi he mantingut per dis-
senyar i preparar la ruta.


