PERE ROSSELLÓ

ALGUNS RESSO NS DE L'ESCOLA MALLORQUI NA
E LA PO ESIA DE MIQUEL À GE L RIERA

1. Els inicis

Pot se mblar estran y associar el nom de l po eta i narrador manacorí
Miquel Àngel Riera (Manacor, 1930 - Palma, 1996) amb l'Escola Mallo rquina, perq uè Poemes a Na i, el primer llibre q ue pu blicà, fou un
dels poemaris q ue més tren caren amb la tradi ció lírica insular. Evidentment, el nostre prop òsit no és situar l'au tor ma nac orí en les coorden ad es de l'Escola Mallorq uina , amb la qual té mo lt poc en co mú; sinó fer palès qu e, tot i allunya r-se'n inten cion ad am ent , l'obra de Riera
co nserva alguns resso ns d'aquell co rrent qu e dominà les nostres lletres des de finals del seg le )c1X fins als anys cinquan ta.
Una de les tribunes periodístiques en qu è alguns del s esc riptors
mana co rins -com Jaume Vidal Alcover, Gu illem d'Efak o el ma teix
Miquel Àngel Riera, entre d'altres-, i d 'altres mallorquins, es donaren
a co nè ixer fou el se tma na ri "A rrib a'" . En aq uest ò rgan d'info rma ció
local, la lite ratura - i, so bretot, la poesia- hi va tenir un lloc destacat. "Arriba" defen sà fermam ent un tipu s de poesia força tradicional
-tal co m era propi del s anys q uaranta-, de la qu al Costa i Llobera i
Joan Alcover eren co ns ide rats els mestres indiscutibl es. Per altra part ,
la imitació del Segle d'Or castellà, amb tots els tòpics de l'espanyolisme de l'època, tan fom entat pel franquisme, tam bé hi era molt pre se nt. Però també hi trob am algunes de les primeres mostres de la infl u ència de la Gen era ció del 27, que ales hores encara era gairebé reduïda a la imitació mimètica i tòpi ca de Fed erico García Lorca. Aquestes tres tend èn cies, per tan t, dom inaven la poesia del s anys q uarant a
q ue es p ub licava a la premsa i a altres mitjans periòdics, co m l'esmen tat setma na ri "Arriba ". Tot i això, eren les du es primeres les qu e so lien
trio mfar als certàme ns locals.
L'obra poètica inicial de Miquel Àngel Rie ra no es va sustreure a
cap d 'aquestes tres influ èn cies . Es tracta de peces tribu tàries de l' èpo-
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ca , e n les quals és fàcil advertir les qualitats versificadores del nostre
aut or. De fet , l'obra lírica q ue Riera inicia e n aquests an ys de joventut,
e n català i e n cas tellà, se mbla néixer so ta d iver ses influències, des de
la poesia clàssi ca espanyola fins a les cançons aleshores de moda . Aqu esta diversitat només és un reflex de la manca d 'orientació literària i
de la formació cultu ral d eficient del momen t. I, de fet, se rà la lectu ra
de la Ge ne ració del 27, inciada el 1948, e l qu e acabar à per fixar una
úni ca o rientació e n la se va obra , qu e es reflectirà e n diversos poem esi llibres se ncers e n cas te llà qu e restaran inè d its: Hor a s en blanco Las
sa ndalias de Atenea, Amigo lejano, Por elfrontis del ocaso en el monte
i Inuentario pr euio, a partir del s quals elabo rarà una selecció titulada
El àngel y otros indicios. Tanmate ix, també Riera ja elabora en aquests
an ys un llibre en català, Bolles defang , que co m els altres tampoc no
publicarà.
Miquel Àngel Riera se mp re va remarcar el caràcte r de descobrí ment qu e per a ell representà la lectura de la Generació del 27, la qu al
cosa ha estat subratllada pels crítics qu e han estudia t la sev a poesia .
De fet, el pes de la Ge ne ració del 27 es pot detectar en tota la seva
poesia, des de Poem es a Nai fins a El pis de la bad ia>.
j o e ns inter essa insistir-hi. Però hem de recorda r qu e a Mallorca,
en l'època e n qu è el nostre escripto r s'inicia en el món de la poesia, la
Genera ció del 27 s'hav ia co nvert it e n el model més atractiu i ad ient
per substitu ir l'estètica de l'Escola Mallorqu ina. Així, alm en ys, ho havien vist Bernat Vidal i Tornàs , Cèlia Viñas i, poc després, quasi tota la
Generació dels 50: Blai Bonet, Jaume Vida l Alcov er, Josep M. Llompart ... L'enfrontam ent e ntre el model líric del 27 i el de l'Escola, per
tant , no so ls és es tètic sinó també , e n ce lta mesura, ge ne rac iona l.
Tanmateix , l'obra dels poetes de l'Escola Mallorquina, so bretot de
Costa i Llobera i d 'alguns del s e pígons que encara e ren actius a la postgue rra, era una de les poques lectures cata lanes a què Miquel Àngel
Riera va tenir accés en la se va etapa de formació. Poemes de Rafel Ginard Bau çà o del primer Llorenç Moyà, assidu als cert àmens de l'època , co nstituïe n la poesia catalana "viva" d 'aq ue lls anys . Si bé Riera
aviat co ns iderà aqu est corrent su pe rat i més tost p ropi del passat i es
decantà ca p a una poesia més mod erna , hem de pensar qu e l'Escola
Mallorquina formà una mena de substrat, q ue e n alguns moments de vegades, molt més tard- deixa veure la seva petjada .

2. De Poemes a Nai a Biografia
El 1965, en aparèixer -amb un ret ard més qu e co ns iderable-
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Poemes a Nai , Josep M. Llompart advertia al pròleg el domini formal
implícit en un es composicions innova do res, gairebé revolu cionàries:
"El poeta, f idel a la trad ició insula r, co neix la tècni ca del vers i en té
una cu ra ex quisida. En el seu llibre sovintege n els versos perfets en
ells mateixos, els versos qu e, desp resos del poem a, s'enga nxe n, tossuts, a la mem òria'vi . Llompart, amb la seva excel·lent agudesa crítica,
ja aleshores notava en Miquel Àngel Riera "la virtut de transfigurar en
ponderada , discret íssima bellesa tot qu ant toca">. Ara bé , l'ús del decasíl·lab - tampoc no abso lut en totes les compos icions del volumno era l'ún ic indici d'aqu esta teòr ica fide litat a la tradició mallorquina.
Llompart encara apuntava que als Poem es a Nai senyorejava "una fonda co ne ixença del dringar líric de cada mot i de l'exacta mesu ra del
poem a'P . Això no obstant, la lectura del poemal'i no ens palesa ca p
mena de co ntinuïtat respecte de l'Escola Mallorquina. Només algunes
figures o ex press ions es pa rses, si les situa m fora del se u co ntex t,
podri en suggerir-nos algun lleu paral -lelism e amb la poesia mallorquina anterior als anys cinq uanta. Al poema VI, per exe mple, ens diu qu e
"els enga nys só n bells co m a rose lles". Però poqu es imatges més hi
trobaríem qu e ten gu in una base lògica o racional. En canvi, el qu e hi
pred omina és la imatge , metàfora o compa ració, basada en una associació il-lògica i, per tant , molt més sorprene nt i innovad ora . D'aquesta
manera , l'herència de l'Escola Mallorquina sembla molt feble i més tost
imprecisa, tal com l'explicava Llompart. l, com veure m, així romandrà,
aletargada, pràcticamen t durant la major part de la seva obra.
Nou anys sepa ren l'ap arició de Poem es a Na i de la publi cació del
llibre següe nt, Biografia , un poemal'i qu e sofrirà diverses reescriptures,
la darrera de les qual s va tenir lloc poc abans de la mort de l'escriptor
amb motiu d'una reedici ó conjunta d'aqu ests dos primers poemaris
( 995). Biografia , amb els dos llibres seg üe nts, La hellesa de l'hom e
(979) i Paràbola i clam de la cosa humana ( 974), representarà un
canvi força jmportant en la trajectòria del nostre poeta. Xavier Bru de
Sala ha sinte titzat mitjançant una co mpa ració de caire "històric" el canvi ex pe rime ntat per la poesia de Miqu el Àngel Riera entre Biografia i
Poem es a Na i:
"Aque ll es perit indòmit , pre-bíblic, bà rbar, me ravellat. de Poemes a Nai
ha ana t a escola a Rom a, coneix l'imperi i la seva ad ministraci ó, i e n participa , sap qu ins só n els ressorts de l pod er, l'ord re de la jerarq uia. Per sobreviure, ha de passar revista de si mateix, nu , de cara al mirall, vencent la te mpt ació cie l'artifici i el refinam e nt, de la lite ratu ra confo rmada amb la societat qu e
se l'ha fet se u, a co ps de brut alitat. La veu qu e anirem descobrint al llarg de
tots tres llibres és, repetim , la del bàrb ar qu e ha ana t a escola a Rom a, i no li

202

REVISTA DE L'AL G UER

ag rada Ro ma, per ò es deleix pe r 1'; 111 i la bel lesa qu e no més Roma ge nera , i
s'extasia , i s'e nrogal la" ,

Tot i córrer e l risc d 'alterar e l se ntit de les paraules del crític ca rala imat ge que ha e m prat per descr iure l'evolució de la poesia de
Miquel Àng el Riera e ns resulta plena de suggestio ns , En primer lloc,
pel caient clàssic , grecollatí, de la tradi ció lírica de Mallorca, En segon
lloc, perquè si subs tituïm Roma per Esco la Mallorquina o per classicisme , les paraules de Xavie r Bru de Sala segueixe n conserva nt tot a la
seva va lidesa , ¡~s a dir , Riera co neix la nostra tradi ció poètica , l'h a apresa i, e nc ara q ue no li ag rada , l'admira i la respecta, O , dit d 'una altra manera: la vo luntat de trencar motlles , pal esa a Poemes o No i, s'ha
tran sformat ara e n una veu més asserenada , més quieta i reflexiva , actitud més adient a una trad ició autò cto na qu e no vo l seguir,
No creg ue m , però , q ue Biog rafia i els llibres següents representin
un pa s enrere respecte del s co rre nts dominant s e n la poesia ca talana
del moment. Tot el co ntrari, hi pesa un a no va influència, tan gen cial,
qu e també se rà pr esent e n els d os poemaris següe nts: e l re alism e , Això
no o bs tant, no podem co ns iderar que ca p d 'aquests tres llibres responguin amb ex ac titud al que fou el "re alisme històric"; pe rò tam poc
no podem negar e l pes d 'aquest corrent e n el ca nvi d 'o rientac ió de la
poe sia de Riera , El pa s a un llen gu atge més di recte i men ys met afòri c.
el pes de l'element narratiu i biogràfic, un ce rt "co m promís" molt pe rsona l, la introducció d 'enumeracions, de personatges anò nims i de refe re nts del món ex te rior, e tc. deuen la p ro cedènc ia a l'estèti ca q ue
s'i m posà al de cenni dels seixanta , Ara bé, Miquel Àngel Riera , co m
pocs poet es, aconsegueix defu g ir to ts els paran ys q ue aq uest co rrent li
pod ia parar. Ens ho diu ex p ressa ment al d arre r poema de B iogra f ia :
I ~I ,

.....ma i no esc riuré el poema o pasqu í ges ticulant
co ntra e l peu maleït q ue e ngr una els negres
ni tractaré de sa lvar les bon es formes
amb el ges t fà cil
d 'alçar el pun y d 'un ve rs
co ntra la gue rra del Vietnam",

No hi trobam , per exe m p le, els tòpics de l'expl ot ació dels o b rers,
ni Ics re flexi ons sob re Espan ya , tan fre q üents e n la poesia re alista .
Encara que tam po c no podem a firma r q ue la denúncia hi sigui abse nt. Si se n'escapa és pre cisam ent perquè , com a Poemes o No i, no
co nsent q ue el jo del poeta de ixi d 'esse r el nu cli de les seves composicions . AI ca pdava ll, la realitat ex te rior no més li interessa e n tant que
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l'inf1ueix i, per tant , forma p art d 'ell. O , també , e n tant que ell forma
part del món ex ter ior.
Sens dubte , e n aquest ca nvi ha tengut un pes decisiu l'opinió de
Joan Oliver, "Pe re Quart", el qual e n un breu pròleg advertia qu e a la
redacció prèvia a l'edició de Biografia hi havia expressions no ga ire
"fel ices, ma ssa intricades, amb imatges improvisad es o auto mà tiq ues" i
qu e "Sovin t la locu ció ca u e n una mena de su pe rre alisme aparentment gratuït que co ntrasta amb la leg ítima i rica limpidesa del s bons
moments'w. El fet és qu e segu rament les p araul es de l'autor de Vacal /ces pagades motivaren abans de la publicació del llibre un a poda
d 'aqueste s exp ress ions o níriq ues i/o barroques qu e , segons el po eta,
"quedave n ja llun y del p rogram a es tètic q ue man eig ara per ara "? o
podem sa ber fins a quin punt aq uest ca nvi d 'orientació fou positiu ,
car se nse conèixe r la primera versió del llibre es fa difícil calib ra r-ne
les conseq üènc ies .
L'assumpció d' un llenguatge més d irecte , menys metafò ric, que
vo l allunyar-se de barroquism es, impli cava una nova "reg la" d 'ascendència clàssica , la claredat, qu e ja feia possible una ce rta aproximació
a la trad ició de l'Escola Mallorqu ina. Tanmate ix, a Biografia ga irebé
no hi trobam refer ències a a utors clàssics. L'inici del llibre , això sí, e ns
remet als primers ver so s de La Divina Comèdia, de Dant:
"En aq ues t punt del temps, q ua n pe r la meva vida
adesiara hi son a amb la veu d 'un oceà cansa t"...

En ca nvi, com a les seves novel-les, sí hi apareixe n descripcions
d 'elements característics del paisatge ancestral o de la realitat caso lana
mallorquina, totalment depurad es de qualsevol co nnotació costumista ,
folk òrica o pintoresca. Aqu ests elemen ts conse rven en l'obra de Riera
un ce rt caràcter elegíac, amb la qu al cosa sí co inc ideix amb l'Escola Mallorquina. Ens en se rveixe n d'exemple aquests versos del segon poema:
"La vinya era neta i grenya l, a la sortida del pobl e .
La vinya, ampla i litúrgica,

ca ntava noces prò pies, ab raça nt-se amb e ls pàmpols.
Aquí, la caseta
cluca da, de co lor de test,
e l pou fidel i casolà
a mb l'aigu a fad a i qua drada ,
i la figue ra so lemne
qu e tot d 'una amb toth om empa rentava .
Sullà, les pruneres de frare

204

REVI STA DE L'ALGUER

s'estenien q uaresmals per la tanca de maresos
lliurats ja a ass umir e l color,
e l malnom
i els òxids pan iculars de la meva família,"

En trobarem alguns a ltres exem p les a rre u del llibre , co m "la corr ina de fe rro / del cafè" o la "barra de sivina ag ra". Això no o bs ta nt, no
de ixen d 'esser sim p les det alls, e lements purame nt descriptius, es bossats pel poeta perq uè co ns titueixe n l'essència del se u mó n q uo tid ià.

3. La bellesa d e l'home i Par àbola i clam de la co s a humana
Després de Biograf ia Miqu el Ànge l Rier a escriu e ls dos poemaris
e n q uè fa rà més palesa la seva actitud davant el món, e l q ue podríem
dir-ne la se va "ideolog ia". A La bellesa de l'home Riera s' acara amb un
del s te mes centrals de la seva o bra: la rel ac ió intrínse ca e ntre l'ésser
humà i la necessitat de la bellesa. En celta manera , aq uest poemari
e ns e xplica la "poètica" del nostre autor i, pe r tant , és imp res cind ible
pe r e nte nd re to ta la seva o b ra. El pri mer ve rs del llibre resu meix l'actitud del poeta : "La be llesa de l'home és que crea be llesa." Aquesta
idea inicial es va desen vo lupant e n aq uest i e n els poemes seg üe nts,
e n els q uals e ns d iu que : "la bellesa és l'home q ue crea bellesa"; "la
be llesa és e ll / q ue la treu del no -res i la fa ete rna / i a mesura inno mbrable d 'una imatge , la se va"; "La bellesa del món és la q ue hi posa
l'h o me"; o e ns parla de la capacitat sa lvadora de la bellesa; de la "ge nital necessitat de be llesa " que se nt l'h ome ; e tc.
Excepte algunes poques imatges i co mparac ions, no podem es tablir ga ire se mblances conc retes o "formals" e ntre aq ues t llibre i l'Escola
Mallorq uina . En canv i, hem de relacionar el pensament qu e sub jau a
La bellesa de l 'home am b el q ue inspi ra j o an Alco ver, ex p licat so breto t
a la co nferè nc ia Huma nitza cio de l 'art (1904). Els paralle lismes són
múltiples: tant Alco ver co m Rie ra defensen la llibe rt at creadora de l'ind ividu per sobre de Ics modes art ístiques del moment, ambdós defense n q ue l'alt imp reg ni la totalitat de la vida col-lec tiva i, so bretot, ambdós només co ncebe n l'alt com un fe t intrínsecament unit a l'ésse r hu mà. "Nih il lJlll1W I1U m a me alien um puta --escriu Alco ver, to t citant
Teren ci- ; i, a la inve rsa , a me a lien u m puta lo q ue no faci o lor d 'h uman itat , lo que no dugu i un rastre dels a fectes, od is, records , asp iracions o desitjos q ue co mmouen la humana criatura, lo q ue no e ntri de
prop ni de lluny e n e l ce rcle de la nostra existè nc ia, que és pet ita , pe rò
tan ca la rea litat q ue té per ma rge l'infinit, co m és peti ta la gota de ro-
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sada, però la fondària del cel i la llum dels actes s'hi reflecta'J" De la
mateixa man era , Miquel Àngel Riera subratlla un cop i un altre qu e l'únic que atreu la seva atenció és l'ésser humà, aques t "trist animal trist /
del qual , / quan ho és , / m'interessa / fins i tot / la podridura."
A més, alguns poem es de La bellesa de l'home, co m també altres
de Paràbola i clam de la cosa humana, presenten un to asseveratiu motivat per l'ús de la segona person a- , que ens recorda algunes de
les composicions d'Horacianes de Miqu el Costa i Llobera. Tot i les distàn cies entre Riera i Costa, ambdós fan ús d'un cert to "declamatori"
qu an volen ad reça r-se directam ent al lector. Un tret , aq ues t, q ue té
molt a ve ure amb un a pretesa imitació del classicisme subjace nt en
ambdós escriptors, però més inten cionad a en Costa que en Riera. No
o blidem les freqüents referèn cies als "déus" i l'interès personal pel
món grecollatí qu e l'escriptor de Manacor va manifestar en moltes oc asions. Del classicisme de Costa, no cal ni parlar-ne . Tanmate ix, co m ha
estudiat el Dr. Pau Gilabe rt 11, el classicisme de Miqu el Àngel Riera és
profundam ent ama rat de paganisme i de se nsua litat i, per tant, no pateix les falsificacion s religioses que trob am a l'aut o r d'Horacianes.
El lligam entre Miqu el Costa i Llobera i Miquel Àngel Riera es fa
e nca ra més ex p lícit a Paràhola i clam de la cosa hu mana, el leitmotiv del q ua l - "De ixau -me se r qui som"- rem et directam ent i voluntària a l'ap otgema de l'oda "Als joves" de Costa: "Siau qui so u".
Aquest paral -lelisme no podia passar desap ercebut a Miqu el Dolç, el
prologuista , qu e co nside ra el llibre co m un manifest "vehe ment e n
defensa de la personalitat , d 'un mateix" 12. I, això no obs tant, Paràbola i clam de la cosa humana és un a obra de filiació essencia lme nt
"realista", atès el se u vessa nt cívic. Un "civisme" qu e, al capdava ll, té
poc en co mú amb la revo lta, angoixada o disb au xad a, dels joves dels
se ixanta. I, en canvi, tot i l'individualisme latent, se mbla més tost hereva de la "civilitat" roma na o grega.
D'alguna man era, la prop osta de Riera és relacionable amb la de
Costa, enca ra q ue sov int en suposi la co rrecció o àd huc la co ntradicció . La rebel -lia individu alista davant els "pro ho ms, potser déu s", q ue
ten en cura del "regime nt de la cosa pública", ex plicada al poema 11 ,
es pot relacion ar amb el tem a de "L'Hè roe" costallobe rià. El co mponent patriòtic o nacionalista, tan clar a l'od a "Als joves", es pot ret robar al poema III, o n Riera demana resp ecte per la nostra ide ntitat nacio nal als ciutada ns d'altres indrets que s'han establert a la nostra terra. Dolç hi adverteix també la presèn cia de la màxima lupus est bomo
bom in i de Plaut e, motiu q ue es desen volupa al poema XI: ..."l'ho me
és un llop. I és fals: resulta / que l'hom e / és infinitament més llop
qu e el llop"... Un tema, tanmate ix, molt allunyat del poeta pollencí;
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per ò qu e palesa el lligam dels poemes d e Miqu el Àngel Rier a amb la
cultura clàssica.

4. Llibre de ben a uenturances i El pis de la badia
Als dos últim s poemar is, Llibre de bena ven turances ( 1980) i El pis
de la badia ( 992), Miqu e l Àngel Rier a torna a una poesia mesurad a,
e n la qu al predomina l'ú s del decas íl-lab i cie l'alexandrí. El resp ecte a
la mèt rica més tradi cion al - però no p as a la rima- e ns suggereix un
gir e n ci rer efons classicitza nt de la seva poesia. Aquest, qu e a ba ns
s'ex p licitava so b re to t e n els efectes declamat ius cie! discurs, ara se
ce rca e n els aspectes form als o mètrics del poema . Aq uests clos llibres, a més, p res e nten altres canv is: ja no h i trobam aq ue lls exte nsos
poem es e n ver s lliure del s llibres anteriors; l'expressió és molt més
se nz illa, menys retòrica i directa ; ara els poemes genera lment no só n
tan llargs i, co m hem dit , so len respectar una mètri ca sill àb ica regular ; e ls llibres ja no es ta n formats per tretze po emes, sinó per un
nombre major de co mposicions (v int-i-sis al Llibre de benacenturances i trenta a El p is de la badia); i, so bre tot a El pis de la badia, s'ac ce ntua el tractam ent de la temàtica amorosa.
A Llibre de benauenturances alguns p rocediments re tòrics, co m la
invocació a la segona pe rsona o algu nes imprecacions (per exe mple,
la que e ncapçala ci poema 22: "Ho nor e te rn als mentider s!"), e ns reco rden altra vegada l'ad opció d 'un to classicitza nt Fins i tot e ns pociem deman a r fins a quin punt no hi ha un a ce rta relació e ntre el sego n poema del Llibre de bena venturances, dedi cat a "aquell qu e un
jorn lliurà la vida / al compromís profund de ce rca r la bellesa", i l'oda
"A Horaci" de Costa i Llobera , e n qu è el poeta pollencí de ma na precisame nt "seny i bellesa agermana r". És a dir, amb dós e ns parlen del tema de la uni ó e nt re ;111 i vida . na altra veg ada podem re lacio nar el
co ncepte cI"'humanism e" de Riera amb el de Jo an Alco ver, ca r al darrer poema parafraseja la fam osa frase de Ter enci citada per l'auto r de
Cap al ta rd: "i home som: no ve ig cos a qu e se mbli preferible / a se r
part de tan rara i mala es pècie". Encara qu e siguin poques, aquestes
se mb lances ens pareixen mo lt significatives i, e n definitiva , resp onen
a un a profu nda assim ilació de l'obra clels grans mestres mallorquins
per part de Miquel Àngel Riera .
A Elpis de la badia hi predomina la reflexi ó so b re l'amo r, qu e sovint porta el poet a a un ce ll conceptisme. La profunditat e n l'anàlisi
del se ntime nt am orós, se nse o blida r l'aspecte e ròtic o se ns ual, poc té
a ve ure a mb la superficialitat i la car rinclone ria a mb qu è l'Escola Ma-
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llorquina, especialment els denominats "epígo ns", va tractar aquest tema. Hom pot pensar l'escàndol qu e provocaria en els auto rs cie l'Esco la Mallorquina un poema co m el X, en qu è Riera cliu:
"Vull pecar molt, de totes les maneres,
a co ntrapè l de tots els manaments.
Des d'ara dic qu e, mentre ten gui vida,
per molt qu e m'assetgeu amb bon s conse lls,
vull dur la meva ossa da reblanida
per la conducta més concupiscent."

Ara bé , en aq uestes clues darreres obres Miquel Àngel Riera empra
un llenguatge molt més directe i plan er qu e en les anteriors. Les imatges i les comparacions só n força senzill es i no co nte ne n cap mena
d'automatism e o d'onirisme. A més, a El pis de la hadia són freqüents
form es qu e poclríem qu alificar cI"'icliolectals", com "rn iquelange lejar",
"ern rn iq uelada", "existido ra", etc. Hi ha la intenció de deixar el to clec1amator i, en "veu alta", qu e caracteritzava , so bretot, Paràbola i clam
de la cosa humana. Ara, en canvi, se mbla qu e el poeta parla e n "veu
baixa ", car ja no s'ad reça als altres sinó a un "tu" concret i definit, per
la qual cosa ha d'adoptar un registre més íntim. Riera ha trobat definiti vament un estil propi, en el qual ja tote s les influ ències - Esco la Mallorquina, Gen eració del 27, realisme històric, etc.- han perdut tots els
se us trets anti cs i s'han fos en un a nova veu person al i intran sferible.

5. Conclusió
La poesia cie Miquel Àngel Riera s'allunya inten cionadament de la
tradició lírica de l'Escola Mallorquina, so bretot de s de la cone ixe nça de
la Gen eració del 27. Ara bé , l'empremta cie la lectura dels grans poetes
mallorquins del canvi cie segle, Costa i Llobera i Joan Alcover, efecniada a la joventut, persisteix al llarg clels anys . Sobretot es manifesta
en un a es pecial atenc ió als aspectes mètrics i en un a co nce pc ió "humanística" de la literatura i de l'art. Les coi ncidè ncies més paleses, però , es cletecten en aquelles obres cic Riera escrites als any s se tanta so ta
la influ ència del realisme històr ic, car l'abandonament d'un llenguatge
massa metafòric o surrealista el co nd ue ix a la recerca cie la claredat i a
l'ad opció d 'un cert to classicitzan t. Tot i això, la ideologia qu e subjau
en la poesia de Miquel Àngel Riera l'aparta definitivament d'aquells
qu e co nstituïre n les seves primeres lectures en llen gu a catalana .

Pere Rosselló Bover
Universitat de les Illes Balears
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