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1. Introducció 

Bolles de fang és el primer poemari que Miquel Àngel Riera va escriure en català i que no va 

voler publicar mai. És l’obra inèdita sobre la qual hem intentat realitzar una proposta d’edició 

i el consegüent estudi que presentam en aquest treball.  

 Riera escriu aquest poemari entre el 1947 i el 1948, segons va indicar ell mateix en el 

manuscrit. Aleshores el poeta només es trobava a l’edat de desset anys, en el context difícil 

de la postguerra mallorquina, havent cursat encara uns estudis precaris i amb unes influències 

culturals i literàries igualment minses. No obstant això, res va poder evitar que, el que 

aleshores era un poeta prematur, aconseguís fer-se camí i arribar a ser un dels referents dins 

la nostra literatura i, ben especialment, dins la poesia mallorquina contemporània. Riera 

realitzà més tard una gran tasca de difusió de les lletres catalanes, des de la seva posició de 

poeta consolidat, a partir de mitjans com la col·lecció «El turó», creada el 1971, o la 

col·lecció «Tià de sa real», del 1979; una tasca que no abandonà fins a la seva mort. Fou 

també un referent i estimulà molts joves escriptors en els seus inicis, segurament, per intentar 

evitar que es trobessin amb les mateixes traves que ell patí en el seu moment.  

 Tot això és important de cara a la nostra edició per veure en quines situacions es va 

trobar Miquel Àngel Riera al llarg de la seva trajectòria i, molt especialment, en els seus 

primers anys que comencen, entre d’altres, amb la creació del nostre poemari. Com hem 

esmentat, en aquesta primeria Riera just arribava a la majoria d’edat i es trobava en un 

ambient sense gaires referents literaris, ja que a Manacor hi hagué una forta repressió. D’aquí 

que valorem l’esforç d’aquell escriptor prematur que sense una educació suficient per assolir 

uns coneixements adients, amb el seu autodidactisme i voluntat, començà a créixer com a 

escriptor i a crear un poemari com el que hem tengut l’oportunitat de llegir. És cert, com hem 

dit abans, que Riera sempre el rebutjà i no volgué que veiés la llum, però el cas és que en 

realitat aquesta obra comença un contínuum en la producció literària de l’autor. En ella hi 

trobarem les influències dels seus primers anys d’aprenentatge i de contacte més directe amb 

el món de la literatura i, de fet, tot i que després vulgui desfer-se d’una part i hi hagi un 

trencament, serà un llegat que el marcarà en tota la seva producció i que es deixarà veure, fins 

i tot, en els seus últims poemaris publicats. 

 En proposar-nos emprendre la tasca d’edició de Bolles de fang, en un primer moment, 

ens hem trobat amb el prejudici que es tracta d’una obra inèdita a voluntat de l’autor. Aquest 
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fet no ha suposat una trava en la realització d’aquest treball però sí un punt important a tenir 

en compte perquè, teòricament, suposa que l’obra posterior ha de presentar una clara ruptura, 

si és que l’autor se n’avergonyeix. No té importància de cara a l’edició però de cara a 

l’anàlisi de l’obra, el fet que l’autor i la crítica, com a conseqüència, l’hagin deixar de banda, 

ens fa plantejar una primera pregunta: implica aquest fet que Bolles de fang no té res a veure 

amb l’obra posterior de Miquel Àngel Riera? Aquesta serà una qüestió que ens agradaria 

tractar en analitzar el contingut dels poemes que formen el nostre llibre, per extreure’n les 

característiques principals i veure si realment és així. La nostra hipòtesi és que, com ha dit la 

crítica, hi ha un contínuum dins tota la producció de Riera i creim que això ja es fa palès en 

aquest primer poemari català perquè, tot i que l’autor maduri i l’obra evolucioni, Miquel 

Àngel Riera sempre fou Miquel Àngel Riera i esperam trobar la seva essència en els versos 

que editarem. 

 Així, primer de tot, farem un estudi introductori en el qual tractarem la situació de 

Bolles de fang en el seu context literari i en la matèria i l’estil en què s’insereix. En l’estudi 

de la matèria i l’estil ja intentarem contestar les possibles preguntes que ens han anat sorgint 

en relació a aquesta continuïtat de la qual parlàvem i que, en l’anàlisi dels poemes, acabarem 

de resoldre. Després d’això, doncs, procedirem a l’anàlisi de l’obra i a fer unes notes sobre la 

llengua per acabar aquest estudi introductori a l’edició de Bolles de fang.  

 En segon lloc, presentarem el nus del nostre treball: l’edició, pròpiament dita, de 

Bolles de fang. La nostra tasca consistirà a adaptar el manuscrit que tenim entre mans i fer-ne 

una proposta actual, segons les normes d’edició vigents, a partir d’uns criteris concrets que 

exposarem en l’apartat corresponent. Per consegüent, en les properes pàgines portarem a 

terme l’edició de Bolles de fang i, aprofundint una mica, l’estudi dels poemes que el formen 

per intentar aconseguir una proposta acceptable com a exemple d’edició. 
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2. Estudi introductori  

2.1.  Introducció  

Per estructurar aquest treball hem tengut en compte els criteris d’edició que proposa Vicent 

Martines (1999) a L’edició filològica de textos. A partir d’aquesta font hem distribuït el 

treball en els apartats que llegirem a continuació que intenten encabir tota la informació 

necessària per a l’estudi de Bolles de fang.  

 En aquest apartat, després d’haver fet una breu introducció, presentam un estudi 

introductori de l’obra per després procedir —en els punts 3 i 4— a presentar els criteris 

d’edició i l’edició en si mateixa. Dins aquesta primera part, primer de tot, parlarem de la 

informació referent al manuscrit que ha arribat a les nostres mans i també de l’status 

quaestionis, és a dir, l’esment que la crítica ha dedicat al poemari. En segon lloc, ens 

encarregarem de situar-lo dins el context literari en el qual s’inclou atenent a la cronologia, 

l’estil, el gènere i el marc cultural (artístic) i polític en general. Seguidament, en tercer lloc, 

ens interessa col·locar l’obra en la matèria i l’estil generals que li corresponen per veure en 

quina mesura segueix la continuació de la tradició o no i en quina mesura és original. El quart 

punt consistirà a fer un anàlisi de l’obra per tal de veure les característiques i la temàtica de 

cada poema i així intentar respondre a una de les preguntes que ens plantejàvem a la 

introducció. El penúltim punt inclou les notes sobre la llengua de l’obra que ens ocupa. En 

aquest cas es tractarà de fer una descripció dels aspectes lingüístics del text per tal de treure 

els trets que el caracteritzen. I, finalment, acabarem amb unes conclusions sobre els resultats 

que obtinguem en els epígrafs d’aquest estudi introductori.  

 En el tercer apartat, com acabam de dir, exposarem els criteris d’edició escollits que 

hem emprat per realitzar l’edició de Bolles de fang i, per acabar el nostre treball, presentarem 

l’edició de l’obra. Finalment, trobarem la bibliografia emprada i un apartat annex en el qual 

adjuntam el manuscrit original de la nostra obra.  

 

2.2.  El manuscrit i l’status quaestionis  

L’únic i el més destacat que podem dir del manuscrit de Bolles de fang que hem emprat com 

a base d’aquest treball és que es tracta d’un text mecanografiat, és l’única còpia existent del 
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llibre que procedeix de l’arxiu personal de Miquel Àngel Riera, que ha conservat la seva 

família.  

 El camí que ha seguit aquest llibre, el fet de ser únic i de restar ocult, no ha permès 

que s’hagi desenvolupat una crítica al seu voltant. El seu autor va voler que romangués en el 

desconegut i aquest motiu fa que avui en dia tan sols el trobem citat a les nombroses obres, 

crítiques, articles... que trobam sobre Miquel Àngel Riera i la seva producció. Totes les fonts 

que hem consultat per fer aquest treball, sense excepció, en introduir-nos al nostre poeta citen 

el recull Bolles de fang. El fet de restar inèdit fins al moment no ens permet trobar gaire més 

informació al respecte, simplement podem apuntar aquesta atenció en la citació que la crítica 

li ha dedicat i la minsa informació que es dóna. El que sabem, doncs, és que és el primer 

poemari que Riera escriu en català i que posteriorment el volgué amagar, quan ja era un poeta 

reconegut amb una obra de més qualitat.  

 

2.3.  Situació de l’obra en el context literari en el qual s’insereix   

Miquel Àngel Riera Nadal
1
 neix a Manacor el 29 d’abril de 1930 en el si d’una família 

acomodada gràcies a la dedicació al treball. Cap dels seus avantpassats tenia estudis superiors 

però aquesta consciència de l’esforç per poder donar un futur als descendents va permetre a 

Miquel Àngel i al seu germà, Antoni, dedicar-se a estudiar. Això ens ho explica Pere 

Rosselló (1996a: 20), el qual va tenir l’oportunitat de conèixer l’autor i la seva família. 

Aparentment, doncs, no hi hagué res que dins el seu entorn empenyés l’autor a escriure, i així 

ho explica a l’entrevista «Conversa amb Miquel Àngel Riera» realitzada per Global Media 

Produccions: 

«No ho podria determinar. Pot ser hi va haver algun factor desencadenant que me va 

fer sentir afició per aquestes coses a un moment determinat dins sa meva infància, 

però no ho podria determinar. No hi va haver ningú que m’aconsellàs escriure, ni 

ningú que en els moments inicials me donàs consells sobre sa forma com ho havia de 

fer»
2
.  

                                                        
1
 La major part de les dades referents a l’autor recollides en aquest apartat provenen de la «Primera part» del 

llibre: ROSSELLÓ BOVER, Pere (1982). L’escriptura de l’home. Introducció a l’obra literària de Miquel Àngel 

Riera. Palma, Obra Cultural Balear i Universitat de Palma de Mallorca, p. 7-19. 
2
 Extret de «Conversa amb Miquel Àngel Riera», [enregistrament]. Mallorca: Global Media Produccions, 2011. 

[en xarxa], < http://www.youtube.com/watch?v=uZwBTX9qY3c>. 
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Així doncs, dins la difícil situació que es va viure amb la Guerra Civil i la conseqüent 

postguerra, que a Manacor tengué una especial repressió, el Riera infant va començar els seus 

estudis. A la mateixa ciutat va iniciar estudis primaris a «ca ses monges», després a una 

acadèmia i, posteriorment, realitzà el batxillerat al Col·legi Municipal «Ramon Llull». 

Aquests primers contactes culturals, doncs, es troben amb una trava que impedeix que es 

desenvolupin amb normalitat i l’educació de Riera se’n ressent. Així i tot es tracta d’un autor 

prematur, ja què de mica en mica comença a trobar la seva afició per la literatura que 

prompte comparteix amb els amics, com puguin ser Guillem d’Efak. En la mateixa entrevista 

citada anteriorment, Miquel Àngel Riera ens parlava d’aquest primer contacte i de la seva 

vocació literària que començà devers els dotze o tretze anys amb uns escrits molt elementals 

que no conservà.  

Recollint el més important, cal dir que el cas de Miquel Àngel Riera correspon a la 

generació d’autors que durant la postguerra es va veure més afectada per la repressió 

franquista i les conseqüències de la política educativa del règim imposat. Com ja hem dit, 

dins aquesta situació Riera es va haver d’educar i, justament, els anys clau per a la seva 

formació coincidiren amb un model imposat per la corresponent ideologia feixista, que tenia 

com a finalitat eliminar tot el sistema d’ensenyament republicà que s’havia establert. I no 

només això, a Mallorca la situació empitjorava a causa del característic provincianisme de 

l’època i de l’aïllament que suposava la nostra insularitat, amb l’afegitó de la manca 

d’atenció que rebien les petites ciutat com Manacor i els pobles. En aquesta situació de 

precarietat, juntament amb les males condicions de vida i la fam que patia la població, 

Miquel Àngel Riera es va anar formant en un context en què l’ambient cultural era 

pràcticament nul. Així ho explica Pere Rosselló (2005: XVI) quan assegura que en aquella 

situació en què mancava la llibertat d’expressió, en què s’imposava la por per part de les 

noves autoritats, era impossible que hi hagués cap espurna de creativitat. Per tot això, doncs, 

no és difícil imaginar les influències que rebia el nostre poeta que tenia com a model, per 

exemple, les cançons que podia escoltar per la ràdio i que encara era orfe de referents, ja que 

a l’escola rebia una formació literària insuficient.  

 Cal tornar a dir que Miquel Àngel Riera va créixer a Manacor, una petita ciutat que en 

aquest context no tenia el més mínim ambient literari però, tot i així, la motivació d’ell i els 

seus amics, entre ells Guillem d’Efak, no pogué evitar que de manera improvisada 

organitzessin una mena de petit cercle literari. Això sí, la creació que coneixem dels inicis del 
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nostre poeta, com hem dit, per força responia als tòpics que el règim franquista havia fet 

circular. Tot i que forçosament sembli que Riera no es podia escapar d’aquesta realitat, el cas 

és que el poc que li arriba ho aprofita per fer una defensa de la literatura. Els primers poemes 

que publica Riera són d’aquesta època d’estudiant en què té accés a un setmanari vinculat al 

Règim, el setmanari «Arriba» de Manacor, que va acabar servint de premsa local amb un alt 

interès cultural i literari. El cas és que en aquest suport l’autor manacorí pogué publicar 

alguns poemes primerencs com «La cigueña del campanario» o «Cervantes en prisión», 

encara molt imitatius però que, en el segon cas, serví «per bastir un al·legat en favor de la 

literatura com a salvació individual davant un món hostil a l’individu i a la creativitat» 

(ROSSELLÓ 2005: XVII).  

 En aquest període, cap a les acaballes dels anys quaranta, Miquel Àngel Riera 

començà a entrar en contacte amb la poesia mallorquina que va conèixer a través d’un poema 

de Miquel Costa i Llobera. De mica en mica anirà coneixent altres autors, com Llorenç Moyà 

o el P. Rafel Ginard i Bauçà, gràcies a alguns certàmens poètics locals. Això el portarà, 

evidentment, fins a l’Escola Mallorquina i no ens ha d’estranyar que, davant la manca de 

referents fins al moment, Riera quedés enlluernat per aquest grup de poetes. Aquesta 

influència la veurem en l’obra del nostre poeta, però no només en l’aspecte purament formal i 

rítmic, «sinó en l’interès per l’ànima humana, tot coincidint amb les idees de Joan Alcover», 

ens explica Pere Rosselló (2005: XVII). Més endavant veurem com aquesta relació es trenca 

però sense perdre’s el respecte ni deixant de banda aquesta vessant «humanista» que 

compartiren Riera i l’Escola mallorquina. Aquesta relació del poeta amb la tradició 

mallorquina del moment ens interessa especialment perquè enllaça amb el nucli del nostre 

treball, ja que d’ella sorgeix Bolles de fang, aquest primer recull que Riera considerà 

«primerenc i poc aconseguit» (ROSSELLÓ 2005: XVIII).   

Poc després, Riera s’hagué de decidir per uns estudis superiors i escollí els de Dret en 

matricular-se a la Universitat de Barcelona el 1947, però realitzant la carrera a distància des 

de casa seva com a alumne lliure amb l’assessorament d’un llicenciat manacorí. No cursà pas 

uns estudis en humanitats, ja que en Riera sempre ha predominat l’home «pràctic» per sobre 

de l’artista, però el cas és que sempre va pensar en tenir una feina que li permetés dedicar-se 

a la producció literària sense haver-se de preocupar pels resultats econòmics
3
.  

                                                        
3
 Així ho expressa el mateix Riera a la ja citada «Conversa amb Miquel Àngel Riera». 
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 El fet de matricular-se a una universitat de Catalunya el portarà a fer-hi un viatge i 

serà quan l’autor sortirà del seu isolament i entrarà en contacte amb el moviment cultural 

barceloní que el portarà a conèixer, alhora, la Generació del 27. Aquest fet marcarà 

profundament Riera, que el 1948 fa aquest primer viatge i adquireix dues obres d’un 

d’aquests autors: Federico García Lorca. Així doncs, a partir de les lectures del Romancero 

Gitano i del Libro de Poemas Riera té un primer contacte que s’ampliarà quan el 1950 es 

matriculi a la Universitat de Granada per seguir els estudis de Dret i ampliar-los amb la 

llicenciatura de Filosofia i Lletres. Aquesta decisió coincideix amb un altre emmirallament de 

l’autor amb una generació d’escriptors que la literatura oficial del Règim havia deixat de 

banda, la Generació del 27. Però aquest contacte directe es trenca quan dos anys després 

Riera acaba la carrera de Dret i deixa la de Filosofia i Lletres seguint la practicitat 

característica de l’autor, que hem comentat anteriorment, i la seva idea de tenir uns beneficis 

econòmics per després poder-se dedicar a les lletres. De fet, «Riera rebutja qualsevol mena de 

professionalització de l’escriptura, puix que pot suposar una disminució del nivell qualitatiu» 

(ROSSELLÓ 1982: 75). Tot i així, augmentarà aquesta relació ja que Riera seguirà estudiant i 

assistirà com a oient a les classes de la Universitat de Salamanca i allà coneixerà, entre 

d’altres publicacions, la revista «Ínsula» gràcies a la qual llegirà, per exemple, un poema de 

Vicente Aleixandre. Aquesta influència serà evidentíssima dins la poesia de Miquel Àngel 

Riera com podrem comprovar i tant García Lorca com Aleixandre esdevindran els seus 

mestres.  

 En acabar-se aquest curs escolar, Riera retornarà a Mallorca amb l’obligació de 

realitzar el servei militar. Això li permet accedir a algunes llibreries de Palma i així conèixer 

obres d’autors estrangers i espanyols que aleshores eren prohibits. Entre ells llegirà André 

Gide i accedirà a exemplars d’autors del 27 que es publicaven a l’editorial Espasa-Calpe. 

Aquestes possibilitats són les úniques que es tenien en aquell moment i és la minsa literatura 

de qualitat i moderna a la qual podia accedir. Durant aquests temps, doncs, la poesia de Riera 

s’acostarà molt a la de Vicente Aleixandre i es caracteritzarà per ser una poesia llarga, d’estil 

barroc que paulatinament Riera portarà a l’obra catalana. De mica en mica, el nostre poeta 

troba el gust en escriure poemes i es va convertint en quelcom indispensable; en aquests anys 

publica alguns sonets a «Poesia Nueva» i a «Antologia Poética 1952» de la revista «Rumbos» 

i gràcies al seu amic Jaume Vidal Alcover —el qual influirà bastant en la seva formació— 

coneix també l’obra de Pedro Salinas. Així mateix es presenta a alguns certàmens i manté un 

contacte directe amb Aleixandre. Les influències d’aquests dos darrers autors, juntament amb 
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la de García Lorca, seran les decisives de la Generació del 27 en l’obra de Riera. Però així 

mateix, també en seguiran d’altres que pertanyeren a aquest grup ja que Riera, al cap i a la fi, 

sentia especial preferència per la seva poesia damunt dels altres corrents poètics universals 

(ROSSELLÓ 1996b: 54).  

 Arribam al final de la primera etapa del Miquel Àngel Riera poeta, una etapa de 

formació i primer contacte, com hem vist, que es lliga directament amb l’obra que tenim 

entre mans. En aquest període Riera serà encara un principiant, no estarà gaire segur de les 

seves creacions, anirà fent provatures i gairebé cap d’elles, tret d’alguns dels poemes que 

hem esmentat, no veurà la llum. Entre els títols que quedaran sense publicar trobam llibres en 

castellà ja que en aquest moment encara no havia tengut relació amb els intel·lectuals 

catalanistes. Aquests llibres inèdits són Horas en blanco, Las sandalias de Atenea, Amigo 

Lejano, Por el frontis del ocaso en el monte i Inventario Previo. El que sí farà serà escollir-ne 

els millors poemes i recollir-los a El ángel y otros indicios. Entre aquestes obres només en 

trobam una en català, que ja hem esmentat reiteradament, Bolles de fang, que seguirà el 

mateix camí que les obres primerenques i que restarà inèdita seguint la voluntat de l’autor, 

com també hem apuntat.   

 En els anys següents, durant la dècada dels cinquanta, Miquel Àngel Riera ja entrarà 

en contacte amb el cercle d’intel·lectuals catalanistes mallorquins. Assistirà a la coneguda 

tertúlia del ja desaparegut cafè Riskal de Palma i allà coneixerà Llorenç Villalonga, Josep 

Maria Llompart i Llorenç Moyà, entre d’altres. Entre ells destaca Jaume Vidal Alcover, que 

serà molt influent en la tasca de Riera. El 1957 començarà la redacció del que serà la seva 

primera obra publicada en català, els Poemes a Nai, amb la qual es donarà a conèixer amb el 

famós vers: «T’estim, però me’n fot». No serà fins el 1965 que l’obra arribarà al públic 

després d’haver-se presentat als Premis Ciutat de Palma el 1961. Tal com explica Pere 

Rosselló (1982: 13) durant els primers dies d’aquell mes hi hagué una certa expectació entorn 

als premis i el nom de Miquel Àngel Riera semblà que era l’elegit. Però «un dels membres 

del jurat vetà el veredicte i el premi fou declarat desert», sembla que per criteris morals. El 

jurat no va saber interpretar la poesia de Riera i això, sumat a la manca de conreu del gènere i 

a la irrealitat de la poesia mallorquina del moment, impedí la publicació de Poemes a Nai. No 

fou fins el 1965 que Riera rebé l’ajuda de Bartomeu Barceló i Jaume Vidal Alcover per tirar 

endavant el llibre, que es pogué publicar a la col·lecció «La Sínia» de l’editorial palmesana 
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Daedalus, tot  iniciant un seguit de queixes per part dels autors cap a la desatenció dels jurats 

i dels editors.  

 Aquesta anècdota primerenca serví per fer notar, tal com explicà Josep Maria 

Llompart (1965: 5-6), la dimensió de Miquel Àngel Riera que «s’havia fet poeta sense que 

ningú se n’adonés». Potser la primera obra poètica íntegrament en català que pogué publicar 

l’autor a l’edat de 35 anys —i que no patí la mateixa sort que Bolles de fang— arribà tard, 

però el cas és que, com hem pogut comprovar, Riera portava un recorregut de dues dècades 

rere l’escriptura. Un bagatge que no podien negar ni jurats ni editors i que no evitaren que un 

desconegut manacorí acabés esdevenint un dels nostres més admirats autors arreu. La seva 

tasca va perdurar fins a la seva mort i encara que el reconeixement li arribà tard, per la seva 

humilitat i senzillesa, Miquel Àngel Riera no va deixar el que veritablement l’acompanyà tota 

la vida.  

 Aquesta petita introducció a l’autor, als seus primers anys de formació, a la situació 

política, al context en què començà a produir, etc., ens servirà per situar-nos en la nostra obra, 

Bolles de fang, i en el moment concret en què el nostre poeta l’escrigué.  

 

2.4.  Situació de l’obra en la matèria i l’estil generals en què s’insereix 

Bolles de fang és un aplec de poemes que apareix com a fruit de la proximitat que hi hagué 

entre Miquel Àngel Riera i la tradició literària mallorquina de l’època de postguerra, 

marcada, en un primer moment, per l’Escola Mallorquina. 

Com ja hem avançat, no trobam gaire informació sobre aquest poemari inèdit, de fet 

només el trobam esmentat, cosa que es deu, com ja hem dit, a la voluntat de Riera de deixar 

de banda aquesta primera producció en català. No obstant això, amb l’ajuda de l’anàlisi de les 

obres poètiques posteriors podrem arribar a estudiar aquests primers poemes en català de 

l’autor o, si menys no, arribar a comparar-los amb els posteriors que no rebutjà.   

Primer de tot, cal puntualitzar el que ja hem vaticinat fins al moment, el fet que el 

nostre autor, Miquel Àngel Riera, es troba a cavall entre les dues generacions d’escriptors de 

la postguerra. Podríem dir, tal com afirma Pere Rosselló (1996b: 53), que per raons 

arbitràries —l’edat i el moment en què comença a publicar— Riera com a poeta pertanyeria a 

la Generació dels 50 i, d’altra banda, com a novel·lista s’aproparia més a la Generació dels 
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70. Això és així pel fet que Riera tan sols és una mica més jove que els autors immediats de 

la postguerra —com són Jaume Vidal Alcover (1923-1991), Josep Maria Llompart (1925-

1993) o Blai Bonet (1926-1997)— que s’havien fet coneguts a partir de l’antologia Els poetes 

insulars de postguerra (1951) a cura de Manuel Sanchis Guarner. Per tant, seria quasi bé 

indiscutiblement d’aquesta generació influïda directament per la del 27, si no fos perquè 

alhora Riera compartia el seu inici dins el gènere de la novel·la amb els autors de la 

Generació dels 70. A més a més, tenia en comú amb ells alguns dels trets distintius propis 

d’aquest grup «com són: la vivència de la postguerra, l’autodidactisme, l’actitud oberta 

davant temes com l’erotisme, la família o la religió, etc.» (Rosselló 1996b: 53). Totes 

aquestes influències que el nostre poeta rep en els seus inicis no l’abandonen al llarg de la 

seva producció fins al darrer poemari, El pis de la badia. És clar que es van difuminant els 

mimetismes propis de l’obra primerenca, però hi segueix havent la mateixa concepció de la 

poesia per part de Riera i el seu gust per un lèxic determinat i uns temes concrets.  

 De les influències de l’autor en el moment en què escriu Bolles de fang, entre el 1947 

i el 1948, ja n’hem parlat i hem dit que cal tenir en compte que ens trobam en un moment de 

dura repressió franquista destinada especialment a la llengua i la cultura catalanes. Això, com 

en tot, determinà el coneixement que la joventut del moment adquirí i l’educació 

castellanitzadora que rebé. Per aquest motiu, s’entén que Riera tengués diverses influències 

en la seva obra poètica inicial que provenien, doncs, tant de la poesia clàssica espanyola com 

de la música que estava de moda en aquell moment, segons Pere Rosselló (1999: 200). 

Aquest fet s’explica, com també hem comentat, per la manca d’orientació literària que tenia 

la joventut que s’havia educat dins el context del franquisme i de la conseqüent manca de 

formació cultural. La poesia a la qual Riera va poder tenir accés és la que es publicava als 

diaris i revistes del moment i que seguien aquestes tendències de les quals parlam. Una 

d’aquestes publicacions era el setmanari «Arriba» en el qual Riera s’hi donà a conèixer 

juntament amb altres joves escriptors manacorins com Guillem d’Efak i Jaume Vidal 

Alcover. Era un setmanari bilingüe en el qual, encara que hi predominà la producció en 

castellà, també era força habitual que hi sortissin poemes en català. El poeta que més 

producció hi té en català és Miquel Bota Totxo, tal com explica Pere Rosselló (1990a: 36), i 

els principals poetes de les generacions dels anys 50 i 60 conreen ambdues llengües, entre 

ells hi ha el nostre poeta i també els seus dos amics que hem anomenat unes línies més 

amunt. «Arriba» convocà diversos certàmens en els darrers anys de la dècada dels quaranta i, 

per exemple, el 1951 en convoca un de narrativa breu, en motiu de les festes de Sant Jaume, 
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el qual guanyarà Miquel Àngel amb el conte «El espantapájaros». Tot i la seva activitat i els 

nombrosos poemes publicats en aquesta revista, Rosselló aclareix que cal constatar la 

migradesa general i que «Només un nombre reduït de poetes (Jaume Vidal Alcover, Miquel 

Àngel Riera, Llorenç Moyà, etc.) destaquen d’entre un conjunt dominat per la mediocritat, el 

provincianisme i la vulgaritat» (ROSSELLÓ 1990a: 38). Però, curiosament, serà d’aquest grup 

d’on sorgiran els seguidors del model literari de la Generació del 27.  

 No obstant això, «Arriba» és una publicació interessant per acostar-nos a la realitat 

dels difícils anys de la postguerra. Des d’aquest setmanari es promocionà una literatura i, 

sobretot, una poesia de base tradicional amb Costa i Llobera i Joan Alcover com a màxims 

exponents. Aquest tipus de poesia era pròpia de l’època —dels anys quaranta— i d’aquí que 

trobem traces de l’Escola Mallorquina, com deim, en els inicis del nostre poeta. Pere Rosselló 

ens parla d’aquest tema en concret al seu article «Alguns ressons de l’Escola Mallorquina en 

la poesia de Miquel Àngel Riera», publicat a la Revista de L’Alguer el 1999. Però al 

capdavall, afirma Rosselló (1999: 200), és la lectura dels autors de la Generació del 27 —

iniciada el 1948— el que farà que Riera s’acabi decantant per aquesta orientació en la seva 

obra i que ja es veurà en la producció inèdita en castellà. Aleshores, hem de tenir en compte 

que és en aquests anys de producció primerenca, en què suposadament realitzà aquesta 

primera lectura, quan Miquel Àngel Riera estava escrivint o acabant d’escriure Bolles de 

fang. Aquest descobriment sempre fou remarcat per l’autor i, alhora, per aquells crítics que 

han estudiat la seva obra poètica, per això és innegable el pes d’aquesta influència dins tota la 

seva producció poètica, des de Poemes a Nai (1965) fins a l’últim poemari, El pis de la badia 

(1992).   

Miquel Àngel Riera no publicà el seu primer poemari fins a l’edat de trenta-cinc anys, 

aleshores, pel temps transcorregut des que començà a escriure quan era només un adolescent, 

no és estrany que s’allunyés d’aquestes primeres influències. És cert que Poemes a Nai 

representa un trencament amb aquesta tradició de la qual parlam però, tot i així, encara 

conserva alguna cosa d’aquest corrent que dominà la nostra literatura des de finals del segle 

XIX fins als anys cinquanta. Però el cas és que a la Mallorca dels anys quaranta la Generació 

del 27 es convertí en el substitut més atractiu i adient de l’estètica de l’Escola Mallorquina, 

fet ben palès en gairebé tota la generació de poetes dels anys 50. Podem afirmar que 

«l’enfrontament entre el model líric del 27 i el de l’Escola, per tant, no sols és estètic sinó 

també, en certa mesura, generacional» (ROSSELLÓ 1999: 200).  
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De seguida que consultam bibliografia fem un salt des dels anys quaranta i cinquanta 

—amb aquesta influència en Riera de la Generació del 27 i del cercle intel·lectual 

mallorquí— fins a la dècada posterior, ja que Poemes a Nai s’emporta tot el protagonisme. 

Sabem que Miquel Àngel Riera accedeix a la Generació del 27 de manera autodidacta i 

casual com hem explicat però, curiosament, ho fa al mateix moment que els seus futurs amics 

—els poetes mallorquins de la generació de postguerra. Quan Riera comença aquest contacte 

només coneix el manacorí Jaume Vidal Alcover però encara no hi té una amistat. Aleshores, 

aquesta amistat s’inicia el 1952 quan Riera ha de complir el servei militar, com hem esmentat 

al punt anterior, ja que serà assidu a les tertúlies del cafè Riskal. Però l’emmirallament que li 

causa la Generació del 27 no és comparable amb el que rep de la generació insular i aviat es 

veu més atret per la lectura en solitari que no pas pel grup. Això no es deu al rebuig de la 

literatura catalana, diu Pere Rosselló (2005: XX), sinó que respon a aquest fort arrelament de 

Riera per la literatura de la Generació del 27. Aquest fet és important perquè influirà a Riera 

a l’hora d’escollir la llengua d’escriptura, tal com explica Pere Rosselló (1990b: 11-14), 

perquè farà que no s’acabi de decidir pel català fins uns quants anys més tard. És cert que en 

aquest aspecte hi hagué aquesta influència del cercle intel·lectual mallorquí, però la decisió 

respon, al capdavall, a la necessitat —com ocorregué a Llorenç Villalonga— de recórrer a la 

llengua materna per expressar-se.  

Totes aquestes influències que hem trobat les observarem en l’anàlisi dels poemes de 

Bolles de fang que farem més endavant. Josep Maria Llompart (1965: 8-9) en el pròleg de la 

primera edició de Poemes a Nai (1965) escrivia al respecte que «El poeta, fidel a la il·lustre 

tradició insular, coneix la tècnica del vers i en té una cura exquisida» i, a més a més, «havia 

arribat al primer llibre senyorejant la clara harmonia del decasíl·lab, i amb una fonda 

coneixença del dringar líric de cada mot i l’exacta mesura del poema». Una altra mostra de 

les influències en Riera són els rastres de la seva educació i culturització inicial en castellà 

que podrem comentar també més endavant. Josep Maria Llompart en parla i diu que 

l’aprenentatge en castellà deixa rastres al llarg de la seva obra i, sobretot, que el fet que la 

llengua de Poemes a Nai se’n ressenti podria ser una raó per a la tardana publicació de l’obra. 

Tot i així, Llompart està convençut de la indubtable qualitat del llenguatge de Riera que 

considera «espontani, viu, planer i col·loquial, enjogassat acollidor de vulgarismes, que 

s’aprofita de tota la gràcia i assumeix tots els mancaments del català de Mallorca» 

(LLOMPART 1965: 9). Tot i així, no podem dir que hi hagi una continuïtat amb el corrent de 

l’Escola Mallorquina perquè, segons Pere Rosselló (1999: 201), a Poemes a Nai només hi 
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trobam algunes expressions o figures, rastres molt lleus. Així mateix, hem de tenir en compte 

que el poemari inèdit que tenim entre mans és bastant anterior a aquest i potser en ell encara 

hi trobarem exemples més clars.  

Paradoxalment, hi ha un canvi des d’aquesta primera publicació a la segona, 

Biografia (1974), i als pròxims poemaris perquè la voluntat de trencar motlles es converteix 

en una actitud més reflexiva i asserenada. Es palesa, doncs, que Miquel Àngel Riera coneix 

perfectament la tradició poètica mallorquina i, tot i que l’acaba rebutjant, no deixa de 

respectar-la i admirar-la (ROSSELLÓ 1999: 202). No obstant això, aquesta nova quietud no 

representa una passa enrere en la producció de l’autor, tot el contrari, segueix dins els 

corrents que dominen la poesia catalana de l’època i per això s’inserirà, en certa manera, dins 

la nova influència: el realisme. Però el cas és que, referent a les influències de les quals 

parlam, si a la primera publicació, Poemes a Nai, intentava allunyar-se’n, a les obres que 

segueixen Biografia —que són Paràbola i clam de la cosa humana (1974) i La bellesa de 

l’home (1979)— serà més visible. En aquests dos poemaris no podem dir que vegem traces 

de l’Escola Mallorquina en si, però sí d’alguns dels seus màxims exponents ja que Riera en 

ells «farà més palesa la seva actitud davant el món, el que podríem dir-ne la seva 

“ideologia”» (ROSSELLÓ 1999: 204). El cas és que aquest pensament que trobam al tercer 

llibre és paral·lel al que exposava Joan Alcover —que explicà principalment a la conferència 

Humanització de l’art (1904)— i, encara més, tant aquest com el quart llibre també presenten 

poemes amb un to asseveratiu, el qual ens porta directament a les Horacianes de Miquel 

Costa i Llobera. En definitiva, veim en totes aquestes referències que l’obra de Miquel Àngel 

Riera representa, a partir dels elements esmentats, la continuació de la tradició poètica en cert 

grau. Per contra, és innegable la ruptura i l’exercici d’actualització i originalitat constant que 

fa l’autor i que, com esmentàvem, analitzarem en quin grau és visible a Bolles de fang.  

Retornant al concepte d’«ideologia» dins l’obra de Miquel Àngel Riera, nombrosos 

estudiosos han dit que la seva poesia està plena de les seves opinions i idees i així ho explicà 

Maria Aurèlia Capmany: 

«resulta fácil encontrar los propósitos y las razones porque el poeta se adentra con su 

reflexión dándonos la clave de su mundo creacional, clave que, sin duda, el novelista no 

nos daría nunca. Los dos libros de poemas [es refereix a B. i PC.]
4
 podrían servir de 

                                                        
4
 Amb aquestes abreviatures Pere Rosselló es refereix a Biografia i a Paràbola i clam de la cosa humana.  
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prólogo de su novelística, en el supuesto de que las novelas necesitaran prólogo» 

(CAPMANY apud ROSSELLÓ 1982: 24)
5
.  

 

Això semblaria més propi d’un assagista o d’un polític, però el cas és que Riera va expressar 

la seva ideologia a través de la poesia i, més endavant, sobretot a partir de la novel·la. En cap 

cas és però, diu Pere Rosselló (1982: 25) que va tenir el privilegi que conèixer-lo bé, és la 

ideologia d’un filòsof o d’un teòric, sinó que «es tracta de la ideologia d’un home. D’un ésser 

humà que té els seus problemes propis, alhora que pateix també els de tota l’espècie 

humana». Tot aquest entramat d’idees s’ha vist en la seva obra de tots els gèneres i en aquest 

sentit podem afirmar que hi ha una homogeneïtzació de la producció de l’autor fins a 

considerar-lo «un corpus totalment unitari» (1990b: 11). És cert que la narrativa ha donat a 

conèixer Riera fora de la nostra illa i que la poesia ha tengut una repercussió més local per 

motius, segurament, editorials. Tanmateix, com hem assenyalat, la relació entre la narrativa i 

la poesia en Riera és innegable, respon a unes mateixes idees estètiques i això ha portat a 

alguns crítics a caracteritzar la seva novel·lística de «poètica» i fins i tot s’ha arribat a dir que 

els seus personatges, temes, etc., es poden traspassar d’un gènere a l’altre. Això sí, en la 

poesia tot això s’exposa de manera programàtica, mentre que en la narrativa és exemplificat 

mitjançant l’acció (ROSSELLÓ 1981: 39). Això és, el mateix que diu Francisco J. Díaz de 

Castro en el seu article «La poesia de Miquel Àngel Riera», perquè pensa que Riera no 

només escriu sinó que en fer-ho vessa «la seva peculiar manera de sentir la vida i de viure el 

paisatge i la intrahistòria del seu poble», així com intenta fer reflexionar «sobre la natura 

humana de tota una col·lectivitat» (DÍAZ, 1982: 87). El que preval, doncs, en l’obra poètica 

de Miquel Àngel Riera és aquesta voluntat de mostrar la realitat tal com és, una realitat 

exterior que es basa eminentment en la realitat amorosa.  

 

2.5.  Anàlisi de l’obra  

Molts autors han dit que la poesia de Miquel Àngel Riera forma un corpus unitari i d’això ens 

en parla Antònia Arbona a La poesia de Miquel Àngel Riera i Miquel Bauçà (2004), estudi 

que es troba en el marc de la seva tesi doctoral. Arbona analitza tota la producció poètica, des 

de Poemes a Nai fins a El pis de la badia, per això podrem relacionar els resultats que ella en 

                                                        
5
 Fragment extret de CAPMANY, Maria Aurèlia (1974): «Miquel Àngel Riera: el poeta novelista». Diari «El 

Noticiero Universal». Barcelona: 27 d’agost, p. 31. que trobam dins L’escriptura de l’home (1982) de Pere 

Rosselló.  
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treu amb el nostre poemari.  

 Bolles de fang es divideix en quinze poemes d’extensió considerable: el més breu 

consta de dotze versos, després n’hi ha d’entre trenta-cinc i seixanta versos i, finalment, n’hi 

ha dos que en tenen un centenar i un, en especial, «Cançó dels tres amics», que en total té 

cent quaranta-quatre versos ja que conté un epíleg. Així veim com alterna poemes més breus 

amb poemes bastant extensos que ens fan pensar en un to narratiu. Un fet curiós, explica 

Antònia Arbona (2004: 15-16), és que els quatre primers llibres que Riera va publicar estan 

formats per tretze poemes cadascun; el cinquè en té el doble, vint-i-sis, i l’últim en té trenta. 

En el nostre n’hi ha quinze, gairebé el mateix nombre que a Poemes de l’enyorament (1972), 

una antologia de poemes de Rafael Alberti que Riera traduí al català. Aquest recull traduït és 

tret de les obres Retornos de lo vivo lejano (1948-1952) —que coincideix amb l’any de 

creació de Bolles de fang—, Ora marítima (1953), Baladas y canciones del Paraná (1953-

54), Abierto a todas horas (1960-63) i Roma, peligro para caminantes (1964-67). Per tant, 

veiem que el nombre de poemes no s’allunya del tretze que era predilecció de Riera. Cal dir 

que Bolles de fang, alhora, està dividit en dues parts. La primera conté els vuit primers 

poemes i duu per nom el joc de paraules «Agredolç de l’agre dolç» i la segona part que 

inclou els set poemes restants es titula «Rellotge d’aigua».  

 

Antònia Arbona (2004: 15) apunta que Poemes a Nai va representar un impacte pels 

escriptors mallorquins, entre d’altres coses, per la utilització del vers lliure, però el cas és que 

a Bolles de fang aquesta característica ja la trobam. Aquest primer llibre publicat va 

representar una innovació i un trencament amb la tradició insular, però encara en duia algun 

rastre com l’ús del decasíl·lab —encara que no en totes les composicions. Aquesta 

característica Riera la recuperarà en els dos últims poemaris, Llibre de benaventurances 

(1980) i El pis de la badia (1992), perquè tornarà a una poesia mesurada on aquest ús del 

decasíl·lab predominarà, com també el de l’alexandrí (ROSSELLÓ 1999: 206). Aleshores, 

podríem dir que aquesta conservació de la mètrica fa notar el rerefons classicitzant de la 

poesia de Riera que ens remet directament a Bolles de fang perquè des del principi ja 

comprovam l’abundant ús del decasíl·lab —sobretot alternat amb l’hexasíl·lab. Com hem dit, 

un dels trets de la primera producció de Riera són els extensos poemes en vers lliure, dels 

quals defugirà als seus últims llibres, per tant, si en la mètrica, al capdavall, mostra la seva 

part més tradicional, en la rima tot el contrari.  
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 Pel que fa al llenguatge, a Bolles de fang encara és molt metafòric, trobam 

comparacions constants, símils («El camí de Sant Jaume, com una processó de mil lluernes»), 

barroquismes, etc. Elements que ens poden ajudar a entendre el rebuig de Miquel Àngel 

Riera per aquesta obra i la posterior depuració del seu llenguatge poètic. Però, tot i així, com 

hem esmentat fa un moment, és innegable la continuïtat dins l’obra de Miquel Àngel Riera 

perquè, malgrat que hi hagi aquests canvis i lògica evolució dins l’obra de l’autor, tota la seva 

obra representa un contínuum. Així ho han considerat nombrosos autors, entre ells Francisco 

Díaz de Castro (2004: 9) que al pròleg a Antología poética = Antologia poètica diu que «la 

obra sucesiva de Miquel Ángel Riera (1930-1996) se nos presenta hoy como un conjunto de 

coherencia admirable en el que el poeta y el narrador obedecen a un impulso único de crear 

belleza». I Díaz insisteix en aquest fet que comentam perquè el cert és que Riera era un autor 

molt exigent amb la seva tasca i «nunca cedió al conformismo ante la obra lograda y hasta su 

muerte aún en plena creación, volvió una y otra vez sobre sus libros, nunca satisfecho» (DÍAZ 

2004: 9).  

 A Poemes a Nai, i a l’obra anterior, el nostre autor utilitza expressions pròpies del 

català de Manacor, però per aquest fet va rebre algunes crítiques com la de Llompart i això, 

explica Díaz (2004: 14), hauria estat un dels motius del canvi en el seu llenguatge posterior 

que ja veim a Biografia. Si Riera busca aquesta expressió més depurada és perquè té la 

voluntat de trobar una manera de dir les coses personal que es veu a través de la duresa del 

seu lèxic, del llenguatge del qual parlam i de les imatges poc convencionals; i així ho 

expressa en uns versos d’El pis de la badia: «La meva sang donaria per trobar la paraula 

davant la qual ningú pogués passar indiferent» (RIERA apud DÍAZ 2004: 9). I això  mateix ja 

li ho deia Vicente Aleixandre en una carta de 1956 en referència als seus primers assajos 

poètics: «Los versos de Vd. son ricos de expresión, abundantes de materia, generosos de 

entrega. (...) Domina en Vd. la imaginación (que podemos llamar, si Vd. quiere, 

mediterránea) y una fuerza que, cuando acierta, obtiene bellos resultados» (ALEIXANDRE 

apud DÍAZ 2004: 11). Els més veterans i admirats per Riera ja veien, doncs, en els poemes 

primerencs el seu valor imaginatiu que es faria encara més visible en la primera obra 

publicada. Sembla que va aconseguir el que es proposava perquè Àlex Broch diu, al respecte, 

que la veu poètica de Riera és «muy personal y diferenciada. (...) Es una poesía más 

conceptual que estética en el sentido en que utilizamos esta palabra cuando nos referimos a 

obras poéticas en que la expresión suele ser tan importante como la imagen conceptual que 

nos propone» (BROCH 1986 apud DÍAZ 2004: 15).  



 19 

 En l’obra del poeta manacorí hi ha una temàtica concreta i és aquella idea de la 

condició humana, com ja hem comentat, en relació a la mateixa concepció que tenia Joan 

Alcover. Riera aporta en els seus versos la seva visió del món i de la vida i així ho explica 

també el valencià Francisco Díaz de Castro en el pròleg a l’edició del 2003 de Paràbola i 

clam de la cosa humana. Aquest diu que tota l’obra de Miquel Àngel Riera camina sobre la 

reflexió de l’existència, una pregunta sense resposta que l’acompanya a través de les seves 

paraules d’amor. Com és lògic, a mesura que avança l’escriptura avança la reflexió que a 

Biografia ja indaga totalment en la fràgil naturalesa dels éssers humans, en l’etern debat entre 

els sentiments i la raó, que s’analitza, diu Díaz (2003: 11). Així doncs, des de diferents punts 

de vista aquesta idea que ja exposava Pere Rosselló (1999) i que hem explicat anteriorment, 

es va desenvolupant al llarg de la seva poesia. En primer lloc, a Biografia veurem com ho fa 

des de l’experiència individual del poeta, d’aquesta vessant podríem dir autobiogràfica, i 

després des de la bellesa —un altre tema que obsessionarà a Riera— analitzant els valors 

primordials en l’ésser humà. Tot això arribarà a una completesa a Llibre de benaventurances 

que, segons Díaz (2003: 12), és un llibre d’amor més pregon i complet que mai. Tot acabarà 

tenint sentit a l’últim, El pis de la badia, quan Riera fa un clam a la vida, al món, a l’amor 

més íntim, en busca del plaer d’una vida d’amor que acaba situant al cim de totes les coses, 

juntament amb la propugnació de la llibertat i la individualitat. Així ho predica en els versos 

de Paràbola i clam de la cosa humana: «no hi ha d’altra noblesa a ca l’home / més que la 

noblesa de l’home que estima» (RIERA 2003: 68).  

  Una cosa ens porta a l’altra, l’amor en l’obra de Miquel Àngel Riera és conseqüència 

d’aquesta preocupació per la naturalesa de la nostra ànima que, en aquest sentit, representa la 

col·lectivitat a la qual també fa referència en els seus versos. Aquesta introducció de l’ànima 

col·lectiva, sense deixar de banda la individualitat, porta intrínsec el pes de la religió perquè 

admirava la profunditat de l’home espiritual i es declarava profundament religiós, diu Pere 

Rosselló (1982: 25), encara que no era practicant perquè estava en contra de l’Església com a 

institució. Riera veia en l’amor a la condició humana una mena de religió en el sentit que 

l’home és el seu propi déu, s’ha d’estimar per sobre de tot, i refusava aquell que pensa en la 

col·lectivitat com quelcom d’on treure un profit —imatge que potser veia projectada en 

l’Església catòlica. I, en aquest sentit, Riera aprofita els seus versos per fer una crítica a la 

corrupció que sempre ha acompanyat a l’home que pensa en una gran pàtria només per tenir 

privilegis (ROSSELLÓ 1982: 27). És interessant aquest tema perquè la crítica a la religió 

tradicional que presenta Riera és molt corrent en la narrativa insular de la postguerra, però no 
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tant en poesia i és curiós que el nostre autor la utilitzi constantment. El binomi ànima-religió 

—aquesta reflexió sobre l’ésser del qual parlam— el veurem en el nostre poemari, per 

exemple, en els versos següents del poema titulat «Cançó dels tres amics»:  

«I l’amic que és, sóc jo. Ja sóc. Res més? 

I és ver, esfinx, què som? Me sent estrany 

vestit d’un verb tan gran. 

L’únic verb que pogué fer pensar a Déu!»
6
 

 

Això ens remet al tema de la vida, la vida entesa des del punt de vista dels mortals, 

intel·ligible. Pel poeta «La Vida és l’Ésser Humà», diu Pere Rosselló (1982: 30), allò que 

Riera odia però que sobretot estima i que, simplement, és ell mateix. I aquest punt és quelcom 

que l’Església no admet i com que el nostre autor no ho pot concebre arriba al punt d’atribuir 

a l’home tot allò que tradicionalment s’ha atribuït a la divinitat. Però aquest to sarcàstic en 

què tractarà aquest tema encara no el veim en la primerenca obra de Riera, que després es 

convertirà en aquesta oposició a la religió oficial en contraposició a la religió que representa 

l’home. En definitiva, l’home és el centre de l’obra de Miquel Àngel Riera i com a tal cal que 

deixi de banda tot allò que l’ha distret, tota aquella confusió que en la seva ànima ha portat 

l’església i que ha «omplert la vida de l’home de dogmes innecessaris» (ROSSELLÓ 1982: 31).  

 La poesia de Miquel Àngel Riera és plena d’abstraccions, com hem vist fins ara: 

«amor» i «vida» són idees que apareixen freqüentment a Bolles de fang, però no pas el mot 

«home», que només el trobam en una ocasió i en forma plural. Això aporta una certa confusió 

al nostre treball, ja que ens hem cansat de repetir fins ara que el tema central de l’obra poètica 

—i de tots els gèneres— és precisament aquest ésser i tot allò que l’envolta (dolor, 

preocupació, relacions...). Així, que com a idees predominants d’aquest poemari inèdit 

destacam sobretot la de l’amor, que va lligada, en molts poemes, a la música. Trobam en el 

conjunt del recull una sèrie de conceptes que es van repetint com per exemple el silenci, els 

llums (el llumet blau concretament), el cor (en relació a l’amor), la nit i la fosca, elements de 

la meteorologia (el vent, el cel...), elements de la naturalesa (el mar, la muntanya, els arbres, 

les flors, animals i sobretot els ocells...) i també temes com la maternitat o la virginitat.  

Passarem a analitzar Bolles de fang poema per poema i començam per la primera part: 

«Agredolç de l’agre dolç». Trobam influències de la Generació del 27 ja en el primer poema 

«Nit de Déu, nit de lluna i de silenci» on domina el decasíl·lab estramp (sense rima) amb 

                                                        
6
 Aquests versos els trobam a la nostra edició de Bolles de fang que presentam més endavant. 



 21 

alternança d’hexasíl·labs, però en alguna estrofa també combina el vers lliure. A més a més, 

és un poema extens —té cent un versos— i aquesta tendència és pròpia d’aquesta influència 

del 27, a part del to narratiu juntament amb l’ús d’oracions subordinades. És una poesia plena 

de mites i símbols, presents en tot el poemari, així com la introducció del món oníric i del 

món religiós. És un poema que ens parla de la nit —tema recurrent dins el poemari— i tots 

els seus elements perquè la lluna també és un mot que hi apareix molt sovint, així com la 

fosca i tot el que es relaciona amb aquests termes. El jo poètic ens parla de com es va fent de 

nit, plena de música que aporten els seus elements com la llum de la lluna, les estrelles... i 

també plena d’amor: «La nit és nit d’amor». Una idea que es relaciona amb la nit és la pau 

que es sent, la tranquil·litat, la serenor que aporta el silenci («veniu, callau... siau fills del 

silenci»). Insisteix en aquest fet fins a comparar l’activitat de la nit, la immobilitat de les 

coses, amb la mort («La nit tota és tan seva, / que de tot lo que és impur no viu la vida / que 

es viu morint tot aufegats de nit...»). Podem veure també l’abundant ús de la metàfora i d’un 

llenguatge que fusiona la lírica popular i el barroquisme propi de la Generació del 27, com 

diu Antònia Arbona (2004: 19), que fusionaven amb la poesia pura i amb un cert surrealisme 

a partir del món oníric. L’aparició dels mites i símbols que presenta Riera, Arbona la 

relaciona amb la poesia de Federico Garcia Lorca que barrejava la poesia tradicional amb 

aquests elements. Però en tot això no hem d’oblidar la influència que l’Escola Mallorquina 

tengué en el Riera de joventut perquè, com hem dit, segueix alguns dels seus models literaris 

com l’humanisme, el paisatgisme, el mediterranisme, els cants a la natura... Com hem dit, és 

cert que Riera fa versos lliures, però també compon amb miraments formals i un cert rigor 

propi de l’academicisme de l’Escola Mallorquina. Una altra característica que prové de 

l’Escola és la musicalitat del vers. Veim doncs, com en aquest primer poema es parla de tots 

aquests temes i es reflexiona no només sobre la nit sinó també sobre el món en si («El món és 

com una jugueta blanca...») des del punt de vista del jo poètic que es presenta en primera 

persona i s’adreça a un vosaltres des del primer vers («No heu vist el nom i la cançó 

amorosa») al qual va dirigint-se al llarg de les estrofes i va ordenant-li coses («Mirau», 

«Veniu», «Dormiu», «Guaitau», «Callau», etc.).  

El segon poema porta el títol de «Jovençana» i tracta el tema de la pèrdua de la 

virginitat, sempre amb la presència de l’amor. El jo poètic es dirigeix a aquesta jovençana 

que a la nit de noviances veurà com «un món s’esbuca» per la pèrdua de la virginitat. En 

aquest poema apareix per primera vegada el símbol del «llumet blau» que s’anirà repetint al 

llarg del poemari. El desencadenant de la pèrdua de la virginitat serà la maternitat de la qual 
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parla el jo poètic per explicar a la jovençana com això canviarà la seva vida, la seva actitud i 

el seu cos. És la imatge de la mare, Nai en gallec, tan recurrent en la producció de Riera. El jo 

poètic parla del pas del temps a la jovençana i li diu que «encara que us masteguin / los anys 

amb les seues ales (...) i la vostra cabellera, / es desperti un dia blanca» el que va sentir la nit 

de noviances («aquella flaire de vida») la mantindrà sempre viva i serà feliç essent mare. 

Hem de dir finalment que és un poema també extens, de cent dos versos, format per 

heptasíl·labs i sense rima. 

El tercer poema és «Masovera!», una altra composició referida a una dona jove que 

treballa al camp. En aquest també hi ha l’ús d’heptasíl·labs juntament amb hendecasíl·labs. 

En aquest cas els versos tenen rima consonant i la majoria estan organitzats en quartets. Es 

presenta una situació d’amor no correspost i la preocupació que això suposa al jo poètic que 

està desesperat perquè la masovera sigui la seva esposa. Presenta també l’amor cristià: «Una 

nit sense Rosari / no voldrem mai que existesca / cada llavi serà bresca, / cada cor un 

encensari...». També el tema de la música i de la maternitat, ja que ell desitja tenir fills amb la 

masovera. 

«Les monges de Lluc» és el quart poema i ens presenta una llegenda segons la qual 

aquestes monges foren convertides en pedres. El jo poètic es dirigeix a les monges per 

entendre l’embruixament que han patit i els diu que no són les úniques, per això s’introdueix 

la llegenda de la Bella Dona de Lluc que ja va patir una desgràcia semblant. També es parla 

del convent de les monges que desaparegué i s’introdueixen temes que ja hem esmentat com 

el vent (parla del Xaloc) o les muntanyes (esmenta el Galatzó), així com les estacions de 

l’any, que apareixen en altres poemes, que van passant per sobre de les monges de pedra. La 

devoció popular, característica de l’Escola Mallorquina, la veim en un sol vers: «Que Déu us 

assisteixi, desficis de rondaia». Aquestes dues idees, la llegenda i l’Escola Mallorquina, es 

troben a l’obra Tradicions i fantasies (1903) de Miquel Costa i Llobera. Com sabem, Riera en 

els seus inicis beu especialment d’aquest autor, d’aquí que en el seu primer poemari en català 

s’hi trobi reflectit. Aquesta obra en concret de Costa i Llobera és un recull de poemes en els 

quals reflecteix les llegendes i els costums mallorquins i, per aquest motiu, hi veim una clara 

relació. Finalment, altre cop el pas del temps que fa canviar les coses però no pas les pedres, 

les monges, que queden immòbils eternament. Es tracta d’un poema de cinquanta-sis versos 

lliures d’art major on predominen els de tretze síl·labes.  

El cinquè poema és «Dues pampalloles» i ens remet directament a la literatura 
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popular, concretament a la rondalla de «La Flor Romanial», no només perquè surt anomenada 

sinó també, per exemple, per la utilització de formes d’inici pròpies d’aquests relats: «Això 

era i no era / la rondaia del món...». Les pampalloles o papallones també apareixeran sovint 

en aquest poemari i en aquest cas el títol es refereix als protagonistes: en Bernat que cerca la 

flor i la seva princesa. Com l’anterior, per les seves característiques referents a la 

rondallística mallorquina, aquest poema es pot relacionar amb l’obra ja anomenada, 

Tradicions i fantasies, del poeta pollencí Costa i Llobera. És un poema de seixanta-sis versos 

i està dividit en dues parts, la primera té dues estrofes de dos versos i dues de sis, tots 

hexasíl·labs. La segona part està dividida en les mateixes estrofes i en versos de sis síl·labes. 

S’explica aquesta història dels germans a la recerca de la flor romanial, concretament, del 

germà petit, en Bernat. El poema acaba fent referència al ja conegut «llum blau», un motiu 

que sovinteja les rondalles. 

«Què li donarem a la pastoreta...?» és com comença el sisè poema que porta aquest 

vers com a títol entre cometes, però que ja forma part del poema en si, que ens recorda una 

cançó popular infantil. És una composició de vint-i-nou versos lliures, amb rima només en 

alguns versos apariats. Ens recorda molt una cançó, com deim, per la seva musicalitat i 

perquè presenta un diàleg entre aquelles veus que reflexionen sobre que han d’oferir a la 

pastoreta, talment la peça musical que coneixem («Què li donarem a la pastoreta? Què li 

donarem per anar a ballar? (...)». En aquesta s’ofereixen objectes a la pastoreta —una 

caputxeta i una faldilleta— però al poema de Riera s’ofereix amor com no podia ser d’altra 

manera: «Jo l’amor que em vessa» o «Jo mon cor que bota». Entre aquests pretendents n’hi 

ha un, en els darrers versos, que cerca allò més bell per donar a la pastoreta i això ens remet 

al tema de la recerca de la bellesa constant en l’obra de Miquel Àngel Riera. Però el jove no 

troba res prou bell per donar-li.  

 El setè poema porta ja per títol «El llumet blau» i té una extensió similar als dos 

anteriors, trenta-cinc versos, heptasíl·labs en aquest cas. Hi ha quatre estrofes de cinc versos, 

una de dues, una de tres i la darrera de deu. Presenta una rima consonant en totes les estrofes 

més llargues que són ABBBA; AABBA; ABAAB; ABAAB; ABBAACDCCD. Torna a ser 

un poema d’amor en el qual el jo poètic s’ha de declarar a l’estimada però no ho aconsegueix. 

Reflexiona sobre les seves idees, els seus sentiments perquè diu que es troba perdut, que el 

seu pensament no és gens clar. Demana a la tonada que està cantant que, omplert el seu cos, 

sigui ella qui es declari, que parli a la donzella de l’amor que hi ha dins ell. Finalment diu «jo 
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sóc el seu llumet blau» que, encara no ho havíem dit, però que ens torna a remetre a la 

rondallística amb els ben coneguts versos: «Un llumeneret blau! Hi arribarem si a Déu plau!» 

que trobam, per exemple, a «L’amor de les tres taronges». Aquest llum blau representa el 

final de cada dia d’aventura, el destí, el refugi del protagonista de la rondalla en busca de la 

recompensa promesa, en aquest cas també un amor, el de les tres taronges. Així doncs, 

consideraríem que aquest símbol del «llumet blau» en el poema representa la protecció que el 

jo poètic pot donar amb el seu amor a l’enamorada: el jo poètic seria el llumet, el refugi de 

l’amor.  

 El vuitè poema es titula «Per què?» i ens parla de l’amor a través de la música altra 

vegada. El jo poètic es dirigeix a una «benaurada mallorquina» a la qual canta cada nit 

mirant-la als ulls i inspirant-se en el seu amor per ella. Els dotze versos que té —és la 

composició més breu de Bolles de fang— formen una sola frase que és una pregunta. El jo 

poètic demana a la mallorquina per aquella música que cada nit compon per ella com a prova 

del seu amor. Els versos són heptasíl·labs i no presenten rima.  

 Arribam a la segona part del poemari, «Rellotge d’aigua», que conté els set poemes 

restants. El primer és «Nit caragolera», uns animals que apareixen també en altres 

composicions del poemari. En aquest tornam a trobar la descripció d’una nit, en aquest cas 

una nit en què es prediu aigua i, conseqüentment, portarà els caragols. Així doncs, al llarg 

dels versos es descriuen els elements protagonistes d’un episodi com aquest en el qual els 

components de la natura anuncien la predicció de pluja. Trobam, doncs, aquesta visió 

paisatgística pròpia de l’Escola Mallorquina que va lligada directament al tema de la vida ja 

que a partir de la quotidianitat, d’un episodi comú com una nit de pluja, Riera reflexiona 

sobre la vida i el món. Trobam nombroses metàfores en aquest poema, pròpies de tot el 

llenguatge del poemari, en les quals l’autor compara elements com els llamps amb els cans o 

el canyar amb guerrers. Aquí no veim cap referència a una primera persona, però sí a una 

tercera persona: «hom». També hi trobam un component religiós perquè el jo poètic compara 

el que «hom» sent quan es preveu una tempesta, els senyals que la naturalesa ens dóna i que 

ha descrit, amb un Àngelus, una pregària diària a l’Església Catòlica. Finalment també 

compara el fenomen de la tempesta amb la maternitat: «Molt lluny, poc-poc, s’aixequen / les 

negres nuvolades que arrosseguen / per l’horitzó de plom, feixucs, llurs ventres / a punt de 

parir el llamp». Aquest poema consta de cinquanta-tres versos i amb frases més simples 

encara que també, com és freqüent, Riera utilitza la subordinació. No hi ha una divisió clara 
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en estrofes ni una rima concreta. El que sí que hi trobam és una composició dels versos 

uniforme en decasíl·labs que s’alternen amb alguns d’hexasíl·labs.  

 El segon poema de la segona part és «Cançó dels tres amics» que és el més extens de 

tot el poemari, ja que conté dos epílegs o contrapunts. Segueix la influència dels poemes molt 

extensos amb to narratiu, que ja es presentava en els primers poemes. Està format per cent 

quaranta-quatre versos sense una estructura de la composició definida, com la rima i els 

versos que són lliures. Tornam a trobar referències a la religió (a Sant Miquel i a Santa 

Maria). El jo poètic presenta una situació en la qual es dirigeix a un amic que, no en sabem el 

motiu, sembla que no «va néixer», en un sentit simbòlic ja que segurament es va morir, i el 

recorda, perviu en el món la seva presència. Per això veim el tema de la solitud que sent el jo 

poètic amb aquesta ambigüitat de l’amic que, evidentment, ha conegut i ha viscut però que ja 

no ho fa i que és gràcies a aquest record que pot seguir essent: «ai!, de tu que no fores / me 

resta sols avui / això que de tu fou...». Trobam referències a la mitologia grega ja que 

s’esmenta Tàntal, fill de Zeus, el qual va ser castigat per revelar els secrets dels déus i robar 

l’ambrosia que atribuïa la immortalitat. És per això que el jo poètic es demana qui va ser que 

traí el seu amic per acabar morint, per això reflexiona sobre la vida i la mort —un tema 

recurrent en Riera. S’anomena un altre personatge de la literatura, l’esfinx, al qual el jo poètic 

es dirigeix pensant sobre la pròpia existència. Després es presenta el tercer amic, com avança 

el títol, perquè el jo poètic també recorda que és mort i li demana, directament, el que pensa 

sobre ell. Aleshores apareix una referència als números que ja trobam al títol, també freqüent 

en l’obra de Riera, en tota una estrofa que diu: 

«Allarguem-nos la mà, amic.  

Quin cercle! Quin mot en tres poemes!  

Quins tres mons dins un vers!  

Quina llum en tres llanternes!  

Quin arbre de tres arrels!»
7  

Cap al final del poema també parla de l’amor i és el tema central dels dos contrapunts que 

són una espècie d’epíleg o afegitó del poema anterior. En ells parla precisament de la 

rondalla «L’amor de les tres taronges», a la qual ens hem referit en un altre poema: «Qui me 

conta la rondaia / dels tres fills trobant l’Amor? L’amor de les tres taronges / ja fa temps que 

tresca el món». A partir d’aquí continua la reflexió sobre l’amor que, precisament, van a 

buscar tres fills, tres amics. El poema acaba amb el jo poètic que presenta el seu amor com 

quelcom molt sentimental, «perquè deixa parlar el cor» i engana a la pròpia mort. 

                                                        
7
 Aquests versos també els trobarem en l’edició que segueix aquest estudi introductori.  
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 «Tardoral» és el següent poema, de cinquanta-quatre versos. Està dividit en tres 

estrofes, la primera de catorze versos i les altres dues de vint. Tots els versos són 

heptasíl·labs sense rima. Ens parla d’una estació de l’any, com hem trobat en poemes 

anteriors, amb imatges molt imaginatives —com les de tot el poemari— que atorguen a 

elements de la natura accions o qualitats humanes. Són personificacions constants com «La 

mar encalça gavines» o «l’esquena d’ones que dormen / gates de llum d’horabaixa». En 

aquesta composició també hi ha molta referència a la mitologia, ja que es presenten 

personatges com les sirenes, els tritons o les nimfes. I en aquesta descripció metafòrica de la 

natura en la tardor apareix també «la Nit» com un personatge més i també la lluna 

personificada als darrers versos («la lluna / trenca gerres de llum clara...». La lluna també és 

molt freqüent en els poemes de García Lorca, com hem dit, un dels referents de Miquel 

Àngel Riera, del qual ja en llegeix alguns llibres el 1948.   

 «Capaltard» és de la mateixa extensió que l’anterior: té cinquanta-tres versos que no 

estan dividits en estrofes concretes. Sí que presenten regularitat en els versos que són 

decasíl·labs i hexasíl·labs. Com diu el títol es presenta un horabaixa que s’està fent de nit i 

veim en ell la influència de Joan Alcover que, com sabem, va escriure un poemari titulat Cap 

al tard el 1909. És una descripció d’un moment concret del dia, com hem observat en altres 

poemes, que descriu aquest moment en què el sol es pon («bavegen degotissos de sol vell») 

per donar pas a la nit («És l’horabaixa / que ens duu la recordança de la nit»). Tornam a 

trobar elements de la naturalesa ja freqüents en aquest poemari i personatges com la nimfa, el 

tritó o el pastoret. També tenim referències al món bíblic a partir d’una metàfora amb 

l’escena del pecat original: «La font com una serp s’esbrina, flonja, / i li dóna a tastar / la 

poma d’una via suau i blanca...». Altre cop tenim la imatge de la mort a partir de la natura, 

dels arbres (els xiprers) que ja han aparegut en altres ocasions. I, finalment, la idea que la nit 

és màgica a partir d’una personificació i una comparació en els dos darrers versos: «Com una 

bruixa folla, esparverada, / la Nit s’esquinça el vel dins el boscatge». 

 L’antepenúltim poema és «Dalt un cimal» i torna a ser un cant a la naturalesa, al 

paisatge i al món, en el qual es veu clarament la influència de l’Escola Mallorquina. Té 

quaranta-cinc versos dividits en nou quintets —estrofes de cinc versos d’art major— formats 

per decasíl·labs que presenten les rimes consonants següents: ABAAB; ABBAB; ABAAB; 

ABAAB; ABAAB; ABAAB; ABAAB; ABBAB; ABAAB. L’escena que es descriu comença 

al cim, des d’on es pot observar tot, i a partir d’aquí el jo poètic, mitjançant el ja característic 
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llenguatge ple de metàfores i barroquisme, reflexiona sobre el món, com ja hem dit. Parla de 

les petites escenes que trobam en la natura i a partir d’això reflexiona sobre com és el món de 

la naturalesa. Tornam a veure, per exemple, la presència de l’aigua a partir de la font i la mar; 

també altres elements que es poden veure des del cim com el sol, les cases, la plana, el bosc, 

els arbres... que fan sentir quelcom especial al jo poètic. I el component religiós el veim 

perquè la situació dalt del cim diu que l’acosta al cel, a Déu, en els dos darrers versos del 

poema: «assegut damunt el gep de la muntanya / jo me sent caminar de cap a Déu...!».  

 El penúltim poema és «Entrant la fosca» i consta de seixanta-dos versos dividits en 

onze estrofes de diferent nombre (n’hi ha de vuit, set, cinc, sis i dues). Totes les estrofes 

tenen rima, la primera i la darrera tenen rima assonant i la resta consonant. És curiós que es 

repeteixin els quatre darrers versos de la primera estrofa idènticament als quatre darrers de 

l’última estrofa del poema. Presenta aquesta anàfora en l’inici i el tancament idèntics però 

amb la diferència que la segona vegada es presenta en forma de pregunta. Hi ha una altra 

anàfora igualment en aquest poema i és que quatre estrofes comencen amb l’exclamació 

«Oh». El poema parla de quan es fa de nit («El cant d’un grill s’encabrita / car la nit ja va a 

sortir»), del comportament de la lluna i dels animals, com les ovelles a les quals algú (la nit) 

els roba la llana per tapar-se del fred. La lluna es personifica («la lluna empegueïda») quan es 

reflecteix dins l’aigua, i també la branca que es banya dins la mateixa síquia. Apareix el tema 

de la música a partir d’una canya també personificada que vol ser una flauta (un instrument 

que també apareix en altres poemes). Després aquella ovella li parla a la nit demanant 

explicacions per la fosca que dóna a la seva llana, a la qual la lluna, amiga seva, dóna claror. 

El jo poètic acaba reflexionant sobre la nit, diu que no té importància si arriba ja que també 

porta coses bones com, per exemple, la intimitat als enamorats.  

 Per acabar aquesta anàlisi, de l’últim poema no hem pogut entendre’n tot el títol ja 

que al manuscrit no es veu bé, només podem llegir que comença així: «Pessigolles (...)». 

Aquest té seixanta-tres versos dividits en deu estrofes de versos heptasil·làbics amb rima 

assonant. Trobam els mateixos components que al poema anterior: la nit, l’ovella, el pi, 

l’aigua. Es presenta, doncs, una escena de nit la qual es torna a personificar per parlar de la 

foscor que ella tota sola estén sobre tot el món. I apareixen altres personificacions dels arbres, 

les branques, els ocelles, la magrana... que volen aconseguir alguna cosa en la nit. Per 

exemple, en una estrofa es personifiquen una sèrie d’arbres que volen aconseguir alguna cosa 

en aquell moment, com l’alzina que vol espantar un mussol per poder dormir. El personatge 
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de l’ermità presenta el tema de l’amor («set d’amor té l’ermità»). Tots aquests personatges 

després parlaran en primera persona com veim: «Tots volem! El foc brescar». En aquesta 

mateixa estrofa apareix el tema del títol del poema, «les pessigolles» que es comparen amb 

aquest brescar referint-se al fet que tots aquests personatges tenen algun objectiu, un delit: 

«Tots Volem! El foc brescar / la part que li acosta l’olla... / És com una pessigolla / que ja 

mai podrem deixar!». I, en aquest sentit, per exemple, la nit és l’única que l’aconsegueix que 

és imposar la fosca arreu: «Tots tenim una locura / com té el silenci qui el trenca... / Sols tu 

pogueres, nit pura, / els teus somnis realitzar». La darrera estrofa és una apel·lació directa a 

Déu fent referència a l’ovella que sortia a la primera estrofa que diu que quan la nit se’n va és 

lliure a la llum del dia.  

 

2.6.  Notes sobre la llengua de l’obra 

Antònia Arbona ja a Poemes a Nai destaca la barreja de formes col·loquials i cultes que va 

causar gran impacte entre els escriptors mallorquins, així com la introducció d’imatges 

oníriques i l’ús del vers lliure. A partir d’aquesta combinació d’expressions cultes i 

col·loquials construeix metàfores, diu Arbona, casolanes (2004: 15). Totes aquestes 

característiques que la crítica ha atribuït a la primera obra publicada les podem observar 

d’alguna manera a Bolles de fang. De fet n’hem anat comentant algunes en l’apartat anterior, 

per exemple, hem destacat l’ús reiterat de les metàfores, les hipèrboles, antítesis com «es viu 

morint» o la creació d’imatges pròpies amb molta originalitat. També farem inventari 

d’aquells mots més utilitzats en tot el poemari que són: «aucells», «nit», «fosca», «silenci», 

«vida», «amor», «cançó», «lluna», «món», «llumet blau», «flor» (i derivats), «pampalloles», 

«mar», «aigua»... Les estacions de l’any també són molt recurrents així com tot el vocabulari 

referent a la naturalesa, al paisatge i als sentiments. Hi ha també moltes personificacions com 

hem vist i, per tant, molta adjectivació en els poemes de Riera; per això trobam expressions 

com: «marina onejanta», «trona onejanta», «pedrada brunzenta», «primavera daurada»...  I 

entre els adjectius més utilitzats hi ha: «blanc-a», «encès-a», «perdut-da», «blau-va», «petit-

a», «gran», «gegant-a», «sant-a», «dolç-a», «amorós-a», «tendre-a», «mort-a», «immens-a»... 

El verb que més es repeteix és «ésser» pel fet que un dels temes principals, com s’ha dit, és 

l’existència i, de fet, hi ha uns versos que ja hem introduït anteriorment, en els quals Riera 

reflexiona sobre el mateix verb «ésser»:  
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«I l’amic que és, sóc jo. Ja sóc. Res més? 

I és ver, esfinx, què som? Me sent estrany 

vestit d’un verb tan gran. 

L’únic verb que pogué fer pensar a Déu!»
8
 

 

 

Així mateix també destaquen els verbs «viure» i «sentir». Com hem dit Riera també fa 

construccions pròpies. Destaca la terminologia referent a la tradició popular, al camp, a la 

mitologia, a la religió, entre d’altres. I, finalment també podem observar com crea un 

participi en funció d’adjectiu: «aucellada», que actua com a predicatiu i que Antònia Arbona 

(2004: 87) torna a trobar en els poemaris publicats. Aquesta construcció és un neologisme, 

perquè no existeix el verb «aucellar».  

 

2.7.  Conclusions de l’estudi introductori  

Arribats al final de l’estudi introductori intentarem treure’n unes petites conclusions. 

Primerament, hem fet palesa la crua situació en què Miquel Àngel Riera va créixer i es va 

educar; en el marc d’una societat tancada i tradicional que no permetia fer brotar la cultura 

dins els joves mallorquins de l’època. No obstant això, hem comprovat que el nostre autor 

superà les dificultats i accedí a tota la literatura que tengué a l’abast. Sabem que la censura va 

tenir un pes crucial en tot aquest desenvolupament, però hi havia buits que aquesta no 

abastava i que Riera va aprofitar per accedir a la literatura, com el setmanari «Arriba», la 

poesia de l’Escola Mallorquina, la influència de les amistats... En definitiva, hem vist com el 

poeta, amb els pocs mitjans que hi havia, de mica en mica aconseguí entrar dins aquest món 

que des de ben jove despertà el seu interès. Hem pogut entreveure les seves clares influències 

de joventut que, inevitablement, portarà a coll tota la vida perquè, al capdavall, el rebuig cap 

a elles —ens referim sobretot a l’Escola Mallorquina com ja sabem— no deixà de banda el 

respecte i consideració pel que l’ajudaren a aprendre. I ho deim així perquè Riera hagué 

d’aprendre per trobar el camí que el portaria a la seva feina de vocació, i no de professió, a 

allò que li va omplir les idees i les hores fins a la mort.  

 Pel que fa a la situació de l’obra en la matèria i l’estil generals, hem intentat respondre 

a la pregunta que ens plantejàvem a l’inici d’aquest treball: si Bolles de fang es diferenciava 

tant com es podria pressuposar de la resta d’obra de l’autor. Hem arribat a la conclusió que 

                                                        
8
 Versos del poema «Cançó dels tres amics» de Bolles de fang. 



 30 

no es pot negar que hi ha un contínuum dins l’obra publicada de Riera i que, encara que 

presenta canvis, com és evident, alguns d’ells bastant substancials, el nostre poemari és l’inici 

de tota aquesta producció en català i no la podem bandejar tan fàcilment. Tenim en compte el 

rebuig per part de Riera, però, creiem que això és segurament pel fet que en els anys quaranta 

Riera n’estava aprenent, feia provatures, i el que no el devia convèncer seria sobretot el 

llenguatge. El llenguatge en l’obra posterior és molt més depurat, molt més senzill i perfecte, 

i aquest prejudici podria ser una de les raons per les quals Riera veiés Bolles de fang com una 

obra extremadament primerenca. Però tot i així, no ens fa por acceptar que la qualitat del 

llenguatge del nostre autor, la seva originalitat i expressivitat, ja la podem veure en la nostra 

edició. A més a més, a Poemes a Nai, és cert que hi ha un trencament amb l’Escola 

Mallorquina i sols hi ha algunes expressions o figures que ens la recorden, però també hem 

vist que, paradoxalment, aquestes influències Riera les recupera en els seus següents 

poemaris perquè ja no veim aquesta actitud de trencar amb tot l’anterior, sinó que hi ha un 

poeta més reflexiu i asserenat. Per això, tot i no poder parlar d’un bloc unitari, perquè és 

evident que un autor i la seva obra van evolucionant —i més amb una trajectòria tan extensa 

com la de Riera— sí que hi ha trets els quals l’autor, encara que ho intenti, no pot amagar en 

les seves obres.  

 Per això, la nostra idea és que no podem negar la inevitable evolució de l’obra d’un 

autor però, igualment, és sabut que en una persona roman la seva personalitat, la seva manera 

de veure el món i d’explicar-lo, la seva essència... I en un poeta com Riera que dedica gran 

part dels seus versos a reflexionar sobre aquesta realitat, sobre l’existència, molts factors han 

de canviar perquè aquestes idees es difuminin del tot. Amb això volem dir que, tot i ésser 

conscients del rebuig (que segurament es deu a una qüestió de llenguatge, com deim, perquè 

és cert i ben palès que el poeta el va depurant al llarg de la seva creació) que Riera mostrà cap 

a Bolles de fang, no podrem més que comprovar en aquest treball que, potser és una obra 

primerenca i de joventut, però no deixa de portar intrínsecament l’essència del seu autor. 

Aquesta manera de fer rieriana, aquesta imaginació que hi ha en els seus versos i que tants 

crítics han elevat, és part d’ell, de la seva escriptura, d’un tot que es va anar creant des dels 

seus inicis.   

 Hem vist aquestes idees en l’apartat dedicat a l’anàlisi de l’obra. En ella hem intentat 

veure les clares influències que Miquel Àngel Riera va tenir en el seu començament, així com 

també la temàtica i les idees que ja hem exposat i que es troben en les obres posteriors. No és 
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que ens entestem a afirmar la nostra hipòtesi, però al llarg de l’estudi dels nostres poemes no 

hem pogut deixar de relacionar-los amb la resta de la producció. Així doncs, fins i tot en el 

darrer punt, en les notes sobre la llengua, hem pogut comprovar que característiques que la 

crítica ha atribuït a l’obra publicada —per exemple la introducció d’imatges oníriques o 

l’abundant ús de metàfores— ja les trobam al poemari inèdit Bolles de fang.  
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3. Criteris d’edició  

Al principi d’aquest treball hem aclarit que per portar-lo a terme utilitzaríem les propostes 

d’edició que presenta Vicent Martines en el seu llibre L’edició filològica de textos (1999). 

Martines (1999: 90-99) ens proposa alguns criteris d’edició entre els quals hem escollit els de 

la col·lecció «Els Nostres Clàssics» de l’editorial Barcino, que va començar el seu fundador, 

Josep Maria de Casacuberta, i que va seguir Amadeu J. Soberanas.  

 En primer lloc, hem de dir que és un document, com hem apuntat, mecanografiat, 

sobre el qual el anys han passat i, tot i que molt ben conservat, conté algunes parts de difícil 

llegibilitat —com veim a la còpia que conté el nostre annex—que hem intentat clarificar i 

interpretar en la mesura que hem sabut. 

 La nostra edició intenta ser el més fidel possible a l’original. Cal tenir en compte que 

Bolles de fang és un recull de poemes i això ha fet que conservem moltes formes pròpies de 

Riera i que haguem canviat el mínim possible per no afectar la mètrica i la rima dels poemes. 

Miquel Àngel Riera, com a escriptor autodidacta, en els primers anys de la seva producció 

potser no tenia un coneixement gaire clar de les normes ortogràfiques fabrianes i ho veim en 

el seu manuscrit. Com sabem també va rebre una educació en castellà i això també es palesa 

en els seus poemes, que contenen nombrosos barbarismes. Entre els mots que han cridat la 

nostra atenció i que hem preferit conservar en la forma original per no trencar els poemes 

tenim: «onejanta», «aucells», «lloves», «aufegats», «existesca», «gordem»... Tot i que 

aquestes no són les formes normatives, com veim, per exemple, en el cas de les formes 

verbals, hem trobat oportú conservar-les; però, d’altra banda, aquelles paraules que estaven 

mal escrites seguint l’harmonia vocàlica hem preferit corregir-les ja que no suposa cap canvi 

pel poema: «cunills > conills» o «croixint > cruixint». Així com no hem volgut corregir el 

mot «rondaia» per la tradició d’aquesta escriptura que reflecteix el fenòmen de la iodització. 

Mentre que sí que hem corregit altres errors semblants com «avull > avui» que no tenen el 

mateix significat de cara a la seva pronunciació. Aleshores, els criteris més generals que hem 

tengut en compte han estat
9
: 

1. Actualització de les grafies segons la normativa actual, sempre respectant el 

llenguatge original de l’autor (fonètica, lèxic, sintaxi, etc.). 

                                                        
9
 Són els criteris que resumeix Vicent Martines (1999: 95-96) en relació a la col·lecció «Els Nostres Clàssics».  
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2. Separació dels mots d’acord amb les regles actuals. 

3. Simplificació de les consonants dobles inicials, sense valor fonètic significatiu. Ús de 

titlles, apòstrofs, dièresis i guionets d’acord amb la normativa actual.  

4. Ús de majúscules i minúscules segons els criteris actuals —tenint en compte que hem 

mantingut aquelles que Riera posa a noms comuns per personificar-los o recalcar la 

seva rellevància com a personatges del poema.  

5. Manteniment de tots aquells casos d’aglutinació o de contracció que la normativa 

actual no resol (mitjançant un apòstrof: «’»). 

6. Accentuació del text d’acord amb les regles actuals. Si la normativa admet diverses 

solucions en funció dels grans dialectes hem mantingut la forma balear. 

7. La puntuació del text va d’acord amb les convencions i els usos actuals.  

8. Les cometes per indicar citació textual. 

9. Indicació de les llacunes i els bordons del text amb punts suspensius i entre 

claudàtors. 

10. Escriptura amb cursiva dels mots escrits en una altra llengua diferent a la vehicular de 

l’obra que hem editat.  

Així doncs, hem mantingut les formes pròpies del català de Mallorca que utilitza el nostre 

autor i els barbarismes, ja que hem considerat imprescindibles per preservar el sentit del text i 

la seva composició mètrica i rítmica. Ens hem limitat, doncs, a corregir els errors que es 

troben exposats en aquests criteris que són, sobretot, ortogràfics.  

Seguidament presentam el llistat d’aquells mots que hem hagut de corregir sense tenir en 

compte les repeticions:  

Miquel-Angel > Miquel Àngel 

Dèu > Déu 

silençi > silenci 

empegaït > empegueït 



 34 

ab > amb 

gelosía > gelosia 

ès > és 

Idil-lic > Idíl·lic 

¡Què (...)! > Que (...)! 

n’ès > n’és 

voldría > voldria 

inmòvil > immòbil 

ginyas > ginyes 

Cami-de-Sant-Jaume > Camí de Sant 

Jaume  

lletaníes > lletanies 

so’n > son  

desitx > desig 

Inmensitad > Immensitat 

Còm > Com 

ciquies > síquies 

vehent > veient 

pesigolles > pessigolles  

l’innocençia > la innocència 

son > són 

pérfides > pèrfides 

tornat > tornant 

baff > baf 

perque > perquè 

altre > altra 

trobaràn > trobaran 

penjaràn > penjaran 

no’s > no es 

d’avemaría > d’Ave Maria 

l’impaciencia > la impaciència 

pujen > pugen 

mon > món 

sacrifiçi > sacrifici 

tendra > tendre 

primer > primera 

pérdrer-me > perdre’m 

llançol > llençol 

sentiréu > sentireu 

noviançes > noviances 

aquélla > aquella 

escampaveu > escampàveu 

depressa > de pressa 
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creixer > créixer  

tencades > tancades 

façi > faci 

en`cès > encès 

rodolaràn > rodolaran 

seréu > sereu 

benhaurançes > benaurances 

desfullaràn > desfullaran  

anaveu > anàveu 

ençesa > encesa 

estireu > estareu 

si'l > si el  

d'hora-baixa > d'horabaixa 

neixer > néixer 

día > dia 

vessaràn > vessaran 

eixecat > aixecat 

florirèu > florireu  

tendràn > tendran 

seràn > seran 

enjiponats > engiponats 

vostre > vostra 

gronxaràn > gronxaran 

'bressolaven > bressolaven  

Mes > mes 

caballera > cabellera 

de que > de què 

l'abressolareu > la bressolareu 

riuràn > riuran 

fondràn > fondran 

are > ara 

be > bé 

follía > follia 

volguessiu > volguéssiu 

colliría > colliria 

mmillor > millor 

'sser > ésser 

beurer > beure 

foreu > fóreu 

m'hau > m'heu 

'nau > anau 

ramena > remena 
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buff > buf 

fós > fos 

troç > tros  

massía > massia 

l'impaçiència > la impaciència  

tè > té  

corría > corria 

l'alte > l'alta 

será > serà 

dolçes > dolces 

veurer > veure 

gráçia > gràcia 

monjes > monges 

Lluch > Lluc 

infam > infame 

esdevindra > esdevindre 

deixàren > deixaren 

l'estatisma > l'estatisme 

aneu > anau 

jerra > gerra 

del > dels 

óliba > òliba 

Partireu > Partíreu 

seuvatges > sauvatges  

l'historia > la història 

inmens > immens 

tornareu > tornàreu 

reso > ressò 

flonjes > flonges 

molssa > molsa 

boscatana > bosquetana 

encessa > encesa 

floría > floria 

diría’s > diria es  

quant > quan 

de el > dels 

betays > betalls 

‘sagut > ‘segut 

conseguir > ‘conseguir 

assistesca > assisteixi 

inmòbils > immòbils 

Beneiguem > Beneïm 
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inmovilisa > immobilitza 

l'història > la història 

tenía > tenia 

Juan > Joan 

raim > raïm 

descapdella > descabdella 

illusió > il·lusió 

gabia > gàbia 

aixó > això 

quieres > caieres 

camviant-se > canviant-se 

devall > davall  

tots-dós > tots dos 

ilumina > il·lumina  

rós > ros 

donaría > donaria 

moríen > morien 

semana > setmana 

penssatiu > pensatiu 

filòssof > filòsof 

alloura > a lloure 

pensâ > pensar 

lluna'l > lluna el  

penssament > pensament  

tota-sola > tota sola 

masía > masia 

migdía > migdia 

despré's > després 

fassi > faci 

maravella > meravella 

soc > sóc 

Benhaurada > Benaurada 

no'm > no em 

Rellotja > Rellotge  

Janer > Gener  

apenes > a penes 

caragolés > caragolers 

compón > compon 

'guantar-se > aguantar-se 

tendre > tendra 

l'heretgía > l'heretgia 

desmaya > desmaia 



 38 

s'esquinza > s'esquinça 

dona > dóna 

fruïnt > fruint 

repós > repòs 

no-rès > no res  

diría > diria 

Anfel-lus > Àngelus 

llunyanía > llunyania 

s'aixecan > s'aixequen 

llurs`> llurs 

Deixàu-me > Deixau-me 

véncer > vèncer 

aixís > així 

cançó'm > cançó em 

María > Maria 

l'humildat > la humilitat 

llatzaret > llatzeret 

Faixuga > Feixuga 

benyam > banyam 

del > dels 

existènçia > existència 

adès-i-ara > adesiara 

romàn > roman 

venen > vénen 

distançia > distància  

que'm > que em 

canssat > cansat 

avull > avui 

rahó > raó 

aixís > així 

segón > segon 

rès > res 

tèbi > tebi 

èsser > ésser 

beneidora > beneïdora 

penssar > pensar 

intenssament > intensament  

sensser > sencer 

l'imatge > la imatge 

nos' > nos 

betiat > batiat 

en lloc > enlloc 
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la dubte > el dubte 

encar > encara 

'ssent > essent  

que > què 

l'unic > l'únic 

O > Oh 

pensses > penses 

penssa > pensa 

emb > amb 

alló > allò 

dia > deia 

esplicar-ho > explicar-ho 

confiis > confiïs 

má > mà 

Quin > Quina 

llenternes > llanternes  

'rels > arrels 

viurer > viure 

trescendesqui > transcendesqui 

el > els 

l'inexistènçia > la inexistència  

ausènçia > absència 

tant > tan 

no-rès > no-res 

diràn > diran 

compta > conta 

beneïr-nos > beneir-nos 

secons > recons 

existènçia > existència 

destría > destria 

cavalguen > cavalquen 

dionísics > dionisíacs 

l'orgía > l'orgia 

ventra > ventre 

aquéll > aquell 

pressagi > presagi 

de enyorança > d'enyorança 

dormía > dormia 

desmayen > desmaien 

confón > confon 

Capaltart > Capalard 

bavejen > bavegen  
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quart-minvant > quart minvant 

dona-d'aigüa > dona d'aigua 

d'aquiescènçia > d'aquiescència 

s'eixample > s'eixampla 

tencada > tancada 

d'innocènçia > de innocència 

fanaç > fenaç 

primarenca > primerenca 

melangía > melangia  

Si > Sí 

cunills > conills 

homes-de-bulto > homes de bulto 

no's 'turen > no s'aturen 

sut > surt 

flaviol > flabiol  

jep > gep 

montanya > muntanya 

avariçia > avarícia   

romagué > romaguer 

la anyella > l'anyella 

empegaidora > empegueïdora 

narcisenca > narcissenca 

l'aspre > l'aspra 

'recona > 'racona 

deixaría > deixaria 

orfa > orfe 

tota-sola > tota sola 

'gafada > agafada 

an > em 

cedàs > sedàs 

arrufa'l > arrufa el 

nuvol > núvol 

's'ès > s'és 

sed > set 

pluja'n > pluja en 

sinia > sínia 

per que > perquè 

porer > poder 

hoscar > oscar 

croixint > cruixint 

no'l > no el 

garrové > garrover 
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amatler > ametler  

fe > fer 

Ttots > Tots 

realizà > realitzar 

llanegadissa > llenegadissa 

del ésser > de l’ésser 

arracé > a racer 
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- I - 

 

AGREDOLÇ DE L’AGRE DOLÇ 

 

 

 

Nit de Déu,  

nit de lluna i  

de silenci 

 
No heu vist el nom i la cançó amorosa 

que ha escrit la falç lluenta de la lluna 

dalt la soca?... El pou s’ha empegueït!, 

i amb un abraç de goig i gelosia 

s’ha begut tot el cel... 

 La nit és nit d’amor. 

Com una teranyina 

cobreix els cors un sentiment idíl·lic... 

Què gran que n’és la nit! 

Voldria caçar tot 

l’esbart d’estrelles dins filats de versos. 

Resta immòbil la marina onejanta 

com si vetlàs un mort.    

Les ginyes de rostolls 

es fan orgues minúsculs 

cantant la cançó blava del silenci... 

 El camí de Sant Jaume, 

com una processó de mil lluernes, 

és com un floc de llum 

que enrevoltàs el món. 

 (Dins l’ampla templa de la nit 

es canten lletanies 

de blaus i de silencis...) 
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      La font no raja per no fer renou. 

La pols de les estrelles 

com un telet de son cobreix la terra... 

 —L’estel que cau, no cau!,  

que corre per calmar el desig de sempre: 

donar un bes a l’esposa Immensitat... 

   —Com corren a contar-ho al torrent 

sanglotejant, les síquies! 

 

Dormiu en pau, aucells: 

No aneu a l’abeurada que, de nit, 

les síquies reguerons tornen de lluna... 

—Aucells, dormiu en pau: 

jo estic veient una gran mà de fosca, 

de nit i de puresa, 

tibant totes les lloves...! 

 

Escoltau! Què sentiu? 

D’on ve aquesta rialla? 

 —És l’estel que va fent pessigolles 

a la mà estesa del fullam dels pàmpols 

amb un brinet de llum... 

 Com regna la innocència...! 

La nit tota és tan seva, 

que de tot lo que és impur no viu la vida 

que es viu morint tot aufegats de nit...! 

 

Mirau el safreig com plora goixós, 

car creu que el llambrejar de foc dels peixos 

són punyalades pèrfides de lluna... 

 

La pedrada brunzenta del silenci 

rellisca dins la nit de pou en pou, 

i ells van tornant per eco un baf de lluna... 
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 Mirau les espines que afilen llur punta 

pel fred de la falç, blanca de la lluna, 

perquè quan venga l’auba 

voldran altra vegada enfilar perles... 

 

 I la lluna... deixem fer la lluna, 

que és sols un aucell més 

dins l’aviram immensa de les estrelles! 

 

 Cada vinya té un lloc 

que no trobaran mai les vermadores: 

és on, tal volta, penjaran els pàmpols 

un gran raïm d’estels... 

 Veniu, veniu, jo sé el calop que ignoren 

els pàmpols més gegants i vigorosos: 

veniu, callau... siau fills del silenci, 

que no es desperti el ca... 

 

Guaitau per la finestra, 

guaitau ja sense por, que també guaita, 

i és pura, la germana enredadera!, 

què veis dins la casa? 

 —Dos vells embolcallats 

d’ambent d’Ave Maria, 

com dues serments seques i divines 

cremant a dins el foc de la impaciència: 

jo veig com surten d’ells les invisibles 

tórtores de la pau que al cel se’n pugen, 

com un camí de fum, 

pujant fetes trunyella amb un fil d’ànimes... 

 

 El món és com una jugueta blanca... 

Les muntanyes gegants es fan petites; 
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petita és la marina; 

petit el gran esglai del fons abim; 

minúscul, mes... què gran!, el sacrifici 

del tendre ametlerar que a Déu ofrena, 

com una jovençana 

goixosa del seu fruit, 

un tany de la primera branca florida... 

Petit el nostro cor... 

 I és que és la nit tan santa i grandiosa, 

que tenc por de perdre’m dins les rues  

del mastec d’un esplai de nit, de fosca...!  

 Deixau-me que romangui 

dins un llençol de lluna,  

que vull jo, com el lliri, desmaiar-me 

tot engatat de nit! 

 

 Callem, callem... que l’òliba ens imposa 

Guardar el manament del seu silenci: 

Callau, callau,... callau... 

 

 

Jovençana 

Quan es cluqui l’ull taronja  

del ble caliuós encara  

i amb el silenci s’estengui 

la foscúria a dins la cambra, 

sentireu que un món s’esbuca 

dins la nit de noviances. 

L’amor, com una au gelosa, 

us tendrà baix de ses ales, 

i aquella bavor de verge 

que escampàveu, jovençana, 

es fondrà llenegadissa 
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com una suor de màrfega; 

dins vós sentireu de pressa 

créixer com un batec d’ales: 

volateig de papallones 

que el vostro cor té tancades; 

i us confondreu, mig dormenta 

com a una flor que se tanca, 

amb una flaire de vida 

que dins ella us embolcalla... 

 I quan la fosca que us volta 

es faci a poc poc morada, 

un llum blau ja s’haurà encès 

dins el vostro romiatge! 

 

 I rodolaran els dies... 

I sereu altra vegada 

la millor espigolera; 

i entre grapada i grapada, 

solitària margarida 

us dirà de benaurances... 

 

 I es desfullaran les hores  

com a poncelles malaltes... 

 

 Quan la Primavera torni, 

per la brusquina esquitada  

no anireu tan falaguera 

com anàveu la passada, 

falda alçada, cara encesa,  

quan la calitja us trobava 

desfent el floc de les hores, 

folgant, per damunt la plana. 

 Llavors no estareu feinera, 

filareu a poc a poc la llana 
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com si el vostro cor de rosa 

s’anàs vestint d’horabaixa  

per poder néixer algun dia 

tot esponjat de llum d’auba.  

 Com una lluna madura 

penjant de les voltes blaves, 

tendreu la careta encesa 

amb calius de les entranyes; 

i les fruites que altres dies 

a vosaltres mans s’allargaven, 

com vós escampadissa 

vessaran de llavors santes! 

 

 Quan per damunt les planures 

la primavera daurada, 

cavallera de les hores,   

una i una altra vegada 

haja aixecat polseguera 

de floretinoies blanques  

i haja omplit el camp de fruites,  

florireu vós més encara 

amb un esplet d’infants tendres 

com nuvolats de carn balba. 

 

 I amb eix glop de jovenesa 

se us mustiarà la cara... 

I els vostros pits tremolosos 

no tendran ja aquella flaire  

ni aquella balbor de lluna 

que un altre temps amagaven, 

i seran vivents sagraris 

de morenor d’horabaixa; 

colrats, fecunds i amorosos 

tendra lluentor de bava, 
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i, engiponats de noblesa, 

tendran escalfor de mare. 

I la vostra gargamella 

que el món alegra amb tonades 

i escampa les caderneres 

dels esclators de rialles, 

com un aubelló de vida 

vessarà son, mentre canta. 

I al ramell de vostro ventre, 

com una trona onejanta 

gronxaran els vostros braços 

que altres fruites bressolaven. 

 

 Mes, encara que us masteguin 

los anys amb les seues ales 

i el vostro cor de pagesa 

refresquin cent hivernades, 

i la vostra cabellera, 

es desperti un dia blanca, 

aquella flaire de vida 

sempre us tendrà embalsamada 

des de què la bressolàreu 

una nit de noviances! 

 

 I us riuran els vostros llavis 

que llavors ja sereu mare!, 

i es fondran dins vós les penes 

com se desfulla la tarda... 

 

 Que llavors, ara i que sempre 

Déu us guardi, jovençana! 
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Masovera! 

Masovera, masovera!, 

cuidau bé de la pollada; 

per llavor de Primavera 

 ja fa temps que us he triada...! 

 

 Si dins mon cor que batega de follia 

volguéssiu que us sembràs com tendre tany, 

us promet que colliria 

la millor rosa d’enguany. 

 

 He plorat no ésser l’anyella 

a qui pentinau els rulls; 

jo també vull ésser poncella 

i ésser bres d’una rosada 

tan brillant com vostros ulls! 

 

 De versos una bandada 

he enviat a beure a la vostra abeurada, 

mes, senyora, 

fóreu mala caçadora  

i no la m’heu agafada... 

Caçau, caçau, sense esglai 

que, si vull, la gàbia no es tancarà mai...! 

 

 Masovera, 

si cantant, espigolera, 

la cançó bellugadissa que heu apresa dels aucells 

enfilant anau a balquena  

cors que s’inflen dins els pits dels jovenells 

us daré jo la patena, 

 —no cerqueu, no cerqueu, no, millor medalla: 

pel rosari que remena 
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un buf típic de rondaia... 

 

 Si el pobre fos que no sent 

el dringar dolç de l’argent, 

i, per gana, lladrar el ca 

hagués de fer, que us guarda la carrera, 

més que vi i un tros de pa, 

escoltau-me, masovera, 

la llimosna que voldria, 

—creueta del meu torment!—: 

que em deixàsseu cada dia 

al portal de la masia  

un esqueix de pensament...! 

 

 Usa esper amb la impaciència 

que pel dia té la rosa... 

 

 Com us parla el meu silenci...! 

quan sigueu la meva esposa... 

Aidareu a l’auba a destrunyellar el dia... 

 Quan l’aigua us banyi la cara, 

si clara antes ja corria  

correrà encara més clara... 

 

 Despullaren les moreres 

des de l’alta paret blanca, 

i per collir les cireres 

jo us baixaré la branca... 

 

 Una nit sense Rosari 

  no voldrem mai que existesca: 

cada llavi serà bresca, 

cada cor un encensari... 
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 Jo us regalaré cançons 

que totes penes espanten, 

vós, les més dolces, que canten 

quan son tendres els minyons! 

 Dur mos fills us he de veure  

amb la gràcia que ara duis el gerricó: 

amb ells ens darem a beure 

la melassa de l’amor...! 

 

 

Les monges de Lluc 

Quin exorcisme infame us fe esdevindre en pedra? 

Quin fum de malefici deixaren fogir els gorcs 

que us daren l’estatisme eternal d’una hora morta 

i la color del tedi que sols inventa el plom? 

 

 Romeres de la Verge, aneu perdudes, tebes, 

sense l’ardor que ompl la gerra del pit dels pelegrins. 

Quina òliba agorera xuclà l’oli de la llàntia 

i quin vent crudelíssim us va borrar el camí? 

 

 Partíreu ja fa segles, no és vostra l’arribada. 

Mirau la Bella Dona que va partir més tard, 

florida de roselles al cop de les esquerpes, 

feixuga de les flaires sauvatges del barranc, 

i encara tremoleja son bes ran de la Verge, 

trencadís com un lliri i com un rou brillant. 

 

 Quins càntics, ans de veure a la Verge , us conformaren. 

 Quina visió d’àngels el pas us deturà, 

que el vostro romiatge, talment ciri sens flama 

o com un bes sens ràbia, sempre inconclús restà? 
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 Què fou del convent vostro? Quins segles conseguiren 

fer-lo volar a la història com un colom immens? 

Ses naus tornaren cendra, voltros tornàreu pedra: 

granís que esdevé en aigua, aigua que esdevé en gel. 

 

 Què fou d’aquelles galtes que, al ressò, tremolaven 

tebes, suaus i flonges com molsa bosquetana? 

Encara veig encesa, suosa de cilicis,  

cremant oli de roses, la llàntia d’eixes galtes. 

 

 Aquell roser dels càntics que cada jorn floria, 

dels llavis de coloma, quin vent us arrancà? 

Restau indiferentes, diria’s sou de pedra!, 

quan tota l’aucellada us ve a festejar, 

quan canta la tempesta, o el ca de les ventades  

lladra a cinc-centes llunes des dels quatre horitzons. 

Quan el Xaloc us tanca a dins convents de boira, 

vessada de la copa d’argent del Galatzó, 

com pols de neu feixuga, seguiu mudes i sordes 

talment batalls de llana d’un picarol de plom. 

 

 Assegut dalt les muntanyes, el Pare Hivern us vetla; 

ni el ventijols que ballen fan que no us miri tant. 

Véreu nina a la Història i ell, vell també, us estima 

—quin grill trencarà l’ala de tant de vessar el cant?— 

I us xerra amb veu de monstre i us besa amb mil oratges, 

i fa sortir per voltros la processó del llamp. 

Morades de despreci, la Primavera us troba 

i us torna un poquet monges amb un lliri de maig. 

 

 Que Déu us assisteixi, desficis de rondaia, 

jo plor pels que no saben de la vostra dissort.  

El món se’n riu de voltros: jugant, les papallones 

us posen monyes grogues i una capell negre els corbs. 
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 Xiprers de cendra immòbils, donau lliçó de vida. 

Partireu! No arribareu? Beneïm a l’Un!     

Quants de germans no arriben perquè ja no partiren! 

Anàveu testa alçada i el cor molt més amunt, 

per ço rebeu sens plànyer la brusca de les hores 

el llamp que immobilitza i el vendaval que cruix, 

i noltros que passàrem sens cisellar la vida 

deixam sols dins la història una cendra de fum... 

 

 

Dues Pampalloles 

Era un pare que tenia tres fills... 

  I 

(Dos somnis trencats: 

En Pere i en Joan) 

 

Això era i no era 

la rondaia del món... 

 El raïm verd de la faula  

fet princesa i pastor. 

Una boira que trenca 

el filet de l’amor 

de la font que, en els cossos, 

descabdella il·lusió... 

 

 És la flor del desig 

que desfulla l’autom.  

És la gàbia que s’obri  

a l’aucell no sap d’on 

i és la gàbia que es tanca 

sense omplir les cançons... 
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 Això era i no era 

això era i no fou... 

 

  II 

(La sageta: 

 En Bernat) 

Això era i no era 

l’aucell dins els filats. 

 

 Eren la princeseta 

i, vora ella, en Bernat 

dos cors que bategaven 

amb trot de mil cavalls. 

Era el crit del qui troba  

llur flor romanial...! 

 

 Eren dues caieres  

canviant-se l’eixam... 

Quatre ulls blaus que se miren, 

dos a dos, estorats; 

dos pensars que se deixen 

un a l’altre anuats... 

 

 Això era i no era, 

això fou el llum blau...! 

 

 

“Què li donarem a la pastoreta...?”, 

davall la figuera 

de devora l’era 

digué la guiterra, “què li oferirem?”... 

I els aucells volaren i ho sabé la pleta 

  per la cadernera 
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la plana i la rota per dos passarells... 

 I els cors d’aquells joves, bategant de pressa  

  digueren dins ells: 

  —“Jo l’amor que em vessa...” 

—“Jo la millor poma de dintre la rota...” 

  —“Jo mon cor que bota 

  per ésser de tots dos”. 

—“Jo la millor rosa que il·lumina el dia...” 

  I un jovencell ros: 

  —“Jo li donaria... 

jo li donaria...” 

   I deixà la feina, 

  abandonà l’eina, 

les cabres —què importa?— morien de gana... 

  Feia una setmana  

—pensatiu filòsof— la nit el colgava 

   davall la figuera 

  de gust vora l’era 

pasturant a lloure son pensar ardorós... 

...Tal volta la lluna el veié que plorava 

  perquè no trobava 

  —deia— res hermós...  

 

 

El llumet blau 

Tenc el pensament perdut  

com el vol de caderneres 

que alegrant va les figueres 

bordes, que per les voreres 

s’enfilen del barranc mut... 

 

 Va pel món vola que vola  

i és com una pampallola 
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que jugueta n’és del vent...  

Ara plora perquè es sent, 

llur gàbia, molt tota sola.  

 Com cerca a racer calent 

l’au ferida que se mor, 

ha fet niu mon pensament  

dins un cant que tresca el vent 

tocant les baules del cor. 

Dolça és aquesta tonada 

que amorós ens duu l’embat: 

els cors a cada baulada 

li obrin donant-li entrada 

son portam de bat en bat. 

 Entra ja dins ma masia,  

cançoneig,  que no hi tenc ca! 

 

Si hi entrassis, al migdia 

per dinar te donaria 

sang per vi i mon cor per pa. 

 

 Entra, i després de la sesta 

a l’esquena del vent puja, 

—faci o caigui pluja— 

i corre feinera, llesta, 

que mon cor està de festa!,  

a dir-li a la donzella 

que dins mi tu has trobat cau 

i que si ella és l’estrella  

que els meus somnis meravella, 

jo sóc el seu llumet blau...! 
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Per què? 

Benaurada mallorquina: 

no em direu vós el perquè 

del grill que cantant les notes 

infinites dels estels  

fa bategar dins la fosca 

sempre el mateix saulet, 

i jo que us cant cada vespre, 

—el cor com la lluna encès—, 

tenguent sols les dues notes 

dels vostros ulls de nit plens, 

sempre us dic paraules noves 

i és nou sempre el meu solfeig...? 

 

 

- II - 

RELLOTGE D’AIGUA 

 

Nit caragolera 

Vetlada de gener de lluna plena. 

La brusca llandereja uns altres termes. 

Tot ha quedat en pau. Des de les penyes  

els vells gorgs i els covals vomiten fosca. 

Dins la negrura espessa a penes lluen 

els llums caragolers que, ignots, llaneguen 

com una bava d’or per la camada. 

El vent amb l’estretor i les rialles 

del nin escoladís, burla el silenci. 

Pel cel les nuvolades corren folles 

amb un trotar esglaiós de cavalls negres; 

sembla han de trepitjar 

la lluna malaltissa 
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que és una flor mig seca que, al seu dia,  

serà llavor de nova Primavera... 

El vent compon bramuls dins l’alzina. 

Els troncs de les pomeres no s’abasten 

per aguantar-se la falda que arragussa, 

voltant, el ventijol. 

Els caragols, bavant, vesten la magre 

nuesa del fonoll amb una tendra 

petita enredadera de crestall. 

Dins temples ignorats de fosca i vida 

la llàntia d’oli etern de la lluerna 

descobreix l’heretgia 

d’un lliri que es desmaia 

i és com una petjada 

de desolació. 

Quan un núvol s’esquinça 

a la buidor del pou sembla que dóna 

almoina d’un esqueix de cel i estrelles. 

Les falles i el canyar, ajaguts, semblen 

suosos i valents guerrers de llança 

fruint un dolç repòs després la lluita. 

De sobte es fa el silenci; 

silenci buit i fred quan les nervudes  

 empentes del brancatge i l’esponera 

s’aturen a escoltar: 

el món sembla que calla 

pressentint el ruixat; 

és com una buidor que fa més íntima  

la companya de les caragoleres. 

Hom mira, corgelat, al seu entorn  

portant, mut, a becoll, l’horroritzanta 

feredat d’un no-res, gat de silenci. 

Es diria que algú hagués anunciat 

un Àngelus dins la Naturalesa. 
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Corren els llamps, mig morts, per llunyania, 

com cans llebrers de foc... 

Molt lluny, poc-poc, s’aixequen  

les negres nuvolades que arrosseguen 

per l’horitzó de plom, feixucs, llurs ventres 

a punt de parir el llamp. 

 

 

Cançó dels tres amics 

Deixau-me, Sant Miquel, la vostra espasa 

per vèncer al monstre horríson de la fosca 

i així la cançó em surti lluminosa. 

 I Vós, Santa Maria, dau-me saba  

d’oliva i de llorer, del jonc la gràcia, 

de l’herba-sana la humilitat flairosa 

i la dolçor amable de l’anís 

per cantar la cançó dels tres amics. 

 . . . 

 Què fou de tu, amic que no nasqueres? 

Quins cards nats d’amagat te confongueren 

el llatzeret de pols del teu camí? 

 

 Feixuga de minuts, tota escardada, 

ferida pel banyam dels bous dels anys, 

corseca, la campana 

de ta existència amaga el so vibrant. 

 

 Pel món, adesiara, 

roman just ran de mi el teu esguard. 

 

Semblen de cans que lladren a la lluna 

els trons que de lluny vénen i s’apropen 

mig sords dins els cotons de la distància... 
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Pel cel corre la lluna amb la follia  

d’un àngel que portàs cremant les ales... 

 

 

Quin temps fa que me faltes? 

De sobte em sentí sol i hi vaig encara... 

Apar que em manqui un braç. 

Tanta pregunta de mi mai sortida 

té set de beure el teu assentiment. 

Cansat de solitud, 

rovellat de paüra el meu cor gisca. 

És força meu ton pressentiment, 

ara me faltes tu! 

 

 La teva imatge em volta 

igual que un papalló la flama groga: 

ai!, de tu que no fores 

me resta sols avui 

això que de tu fou... 

 

 I, digues, per on vola 

la raó certa del no haver posat 

com lo demés el peu a dins la història? 

Quin Tàntal te fermà 

que així no conseguires esqueixar 

el telet del segon que sols separa 

el taumatúrgic ésser del no ésser res? 

I quin llenguatge parles 

que no entengueres la dolçor del “fiat”?  

 

 Què tenc jo més que tu, que em preferí? 

 Vaig nuu de tot, àdhuc del geni orfe 

inconegut que pot fer enamorar. 
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Lo que dins mi és ardor no arriba a tebi. 

I és més: ets tu com un recer de pau, 

i jo guard lluita eterna entre el meu cor 

vermell de ràbia per ésser tan poc, 

i l’ànima que puja tremolosa 

talment au de perfum de cap a Déu, 

suau, càndidament, beneïdora 

de l'ésser tant, al junt teu! 

 

 Salut, amic que sols dins meu has nat! 

Si, espès de tu, et deixa el meu pensar 

 intensament sencer a dins la imatge, 

i el cor és una flor 

i l’esperit és flaire, 

perquè nos dóna el cas diví, cas nou,  

únic talment la flor romanial, 

cas mai compta, mai batiat de llum, 

que enlloc d’ésser la rosa 

mare novella i dia dels perfums 

fos el perfum qui congriàs la rosa? 

 

 Tu ets, i jo!, mes tu, guerrer  maltret, 

jaus embenat de boires, 

i a mi la dubte cada instant m’envest 

de si, a la fi, de mi, 

viscut tot el camí, 

restarà alguna cosa. 

 

 Ningú t’estima encara que, no essent, sies 

més noble que cuca, 

més net que una blancor de margarita 

i més digne d’abraç 

que el gran pop de la pluja 

que cria a redolons grins de crestall. 
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  . . . 

 I l’amic que és, sóc jo. Ja sóc. Res més? 

I és ver, esfinx, què som? Me sent estrany 

vestit d’un verb tan gran. 

L’únic verb que pogué fer pensar a Déu! 

  . . . 

 I l’altre amic, junt meu. Li don la dreta. 

Oh, font de bells records que mai s’acaba! 

L’amic que fou i, mort, és més encara. 

Digues, amic que ets ja, de mi, què penses? 

Parlem ara de mi, que me coneixes. 

Me conegueres tan sols una mica: 

talment dues mitats, són diferents 

el jo que parla i el que pensa i sent. 

Ai, mira 

com has passat amb Déu  

a ésser el meu confident 

d’allò que no te deia 

per no saber explicar-ho!. 

 

 Gordem de mi mateix, no me confiïs!  

 

 Allarguem-nos la mà, 

amics. 

Quin cercle! Quin mot en tres poemes! 

Quins tres mons dins un vers! 

Quina llum en tres llanternes! 

Quin arbre de tres arrels! 

L’amic que és tot nit balba, 

l’amic que és dia intens 

i el que no es sap si és ponent o auba... 

 

 Digau, de lo que em volta, 

què val la pena viure  
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que transcendesqui els horitzons del món?   

— L’Amor és la millor rosa 

de l’arbre de la vida. 

— La poma temptadora de l’Amor... 

 Allarguem-nos la mà,  

amic que serà sempre 

la inexistència perennal dels membres, 

jo que sóc vianant 

que cluca els ulls al llumet blau del món, 

i el que és ausència que promet retorn, 

que, essent tan diferents, ens unifica  

l’amor que sents per l’esfinx del no-res 

l’amor a tot que dins ma testa nia 

i l’amor a l’Un que a tu te beneeix.   

 

Contrapunt 

 Verderol que perseguesca 

serà el més pintat del món. 

La penyora que jo guardi 

li diran per nom Amor. 

 

Qui me conta la rondaia 

dels tres fills trobant l’Amor? 

L’amor de les tres taronges 

ja fa temps que tresca el món. 

 

La gàbia del temps lluny, salut amics! 

Que ens desfulli l’oratge de l’abraç. 

 

 L’infant és esperit  

i l’esperit infant: 

juguem a beneir-nos 

que, per jugar, el silenci 
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ens ofereix els seus secons ombrívols. 

Jo guard dels meus endins dins lo més tebi 

les armes per l’escut de ma existència: 

 un batec, una imatge i un record. 

 

Contrapunt 

 L’amor que jo guard no parla 

perquè deixa parlar el cor, 

i, essent tan gran, tant engana 

que ni el destria la mort. 

 

 

Tardoral 

 La mar encalça gavines 

que volen cap a la platja... 

Dins el clos d’arena i cingles 

nimfes d’escuma cavalquen  

l’esquena d’ones que es dormen 

gates de llum d’horabaixa. 

Dalt l’arena està fent sesta 

el caragol buit que guarda 

dins ell una gelosia  

de pessigolles salades. 

Dits antics de pedra morta 

mastegant sedes de plata, 

semblen dins l’aigua les penyes 

folles nereides que es banyen... 

 

 El moment, com a una abella, 

voleja per dins la tarda 

portant mel a flor de llavis 

d’eternitat i de calma, 

que apaguen les remors tendres 
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del batec del temps que passa... 

Dels fondals, perduts per sempre, 

que fan ignots negrors d’aigua, 

es senten cantar sirenes, 

tritons i nimfes que ballen 

dionisíacs fent l’orgia  

d’aquella hora endormissada. 

El cor sembla que germina 

dins el ventre de l’oratge, 

i amb aquell himne de vida  

que canta la mar, daurada, 

i repeteixen les coves 

dins la buidor de la tarda, 

amb un afany gegantí, 

astorat, ell també canta! 

 

 Mes, amb tristor de presagi, 

per dins les boires llunyanes 

l’oronella de cada hora 

senya negrors d’enyorança. 

I aquell moment que dormia,  

com un vers ‘turat dins l’aire, 

esmortit, corsec, llenega, 

mut, dins una catarata 

de minut, portant navilis 

de fosca i de llum morada... 

La Nit, feta cotons negres, 

rodolant, cau a dins l’aigua: 

les petxines que s’hi clouen 

i els estels que s’hi desmaien, 

fan-li un collar vora-vora  

de llumets vius i maragdes. 

Dins un món de saluets  

es confon el cor. Pel caire 
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de l’horabaixa, la lluna 

trenca gerres de llum clara... 

 

 

Capaltard 

 Com un soroll d’escuma 

trencada, el flautejar de l’aucellada 

s’engronxa en l’onejar de les alzines. 

Pels clars de l’esponera, 

que es baden dintre l’ombra 

com ferides de cel, 

bavegen degotissos de sol vell... 

 És l’hora de l’esguard. És l’horabaixa 

que ens duu la recordança de la nit; 

la nit que altra vegada 

tendrà aquella tristor d’un quart minvant  

que es menja grells de lluna. 

 S’esbranda de dolor la Primavera 

amb un còlic d’aucells... 

  És l’hora del desig. 

Tal volta pel fullatge 

déu Pa va enterbolint  

cervells de dona d’aigua 

d’ulls plens d’aquiescència... 

Gaudeix el balejar del passaxot 

l’anyella d’ulls plorosos, amarrint-se. 

 La tarda sembla que s’eixampla i amolla 

com un borrelló d’or.  

 

Dins aquella grandor gairebé s’ ouen 

un gran panteig creixent, 

com si alenàs el món flaire de vida; 

tal volta el saluet dels quatre vents 
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que es donen cita  

dins la fredor d’un gorg; 

el brunzir aficadís de la bassetja  

vers l’ego que s’empina, 

o el silenci escardat d’una fontana... 

 És l’hora de la nimfa  

que escolta, a cau d’orella, 

la veu que un vell tritó deixà tancada 

a dins un corn marí. 

 I peca, car s’engata de innocència, 

nuu dintre l’alzinar que el vent clenxina 

el pastoret que amoixa el fenaç tendre  

amb dolç tacte d’esquena soleiada. 

La font com una serp s’esbrina, flonja, 

i li dóna a tastar 

la poma d’una vida suau i blanca...: 

casat amb la grandesa 

té fills que es nomen goig, pau, delectança... 

germans que es diuen vida, plenitud... 

i un Pare que en el cel ja encén la llàntia 

a la cuca de llum més primerenca  

 

 Molt lluny, el xiprer immòbil 

desflora amb melangia flor de fosca 

i es tix una gallanda de tenebres  

 Com una bruixa folla, esparverada, 

la Nit s’esquinça el vel dins el boscatge... 

 

 

Dalt un cimal 

El cim, geganta arrel del firmament, 

es fa el trono que enveja la magrana... 

Té un niu on va a covar el sol ponent, 
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i es beuen sos covals l’encantament, 

del baf de germanor d’una campana. 

 

 Amb ell som enlairat a dins l’esglai. 

Com sembla de petit el món, que canta 

el mot darrer de la cançó amarganta 

al jorn que ja s’esborra a dins l’espai! 

La boira estén catifa a la nit santa... 

 

 El món és tot tan verd, que sembla branca 

tota plena de nius i d’aucellons! 

Sí: ja veureu com cada casa blanca 

vessa, al matí, com a robins que tanca, 

tota una trencadissa d’infantons... 

 

 A la guarda d’anyells que, al jorn, semblava 

un tros de cel nocturn damunt la terra, 

la tanca amb son abraç li posa trava. 

Li sembla al primer estel de la nit blava 

una fadrina que ompl la seua gerra... 

 

 La pena de la font que amb aigua esclata 

damunt macs maragdins, llenegadissos, 

patina i, escumosa, el mar engata; 

com si cosís dos mons —filet de plata— 

serpeja per boscatges i ombradissos. 

 

 Les cases, com conills de pau, pasturen, 

i com homes de bulto el plor espanten. 

— Pastau l’ungüent que tots els gemecs curen: 

el cel serà dins voltros si no s’aturen 

els cants amorosius que els minyons canten! 

 

 Si el sol, ja llenegat des de l’altura, 
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ha deixat un esqueix dins cada llar 

que em semblen confits d’or dins la blavura,  

dins mi sent brotonar –fruita madura- 

llavors de pau que el vent se’n duu a escampar. 

 

 Esquitxos de tristor banyen la plana... 

Un baf de feredat surt de les coves, 

antics temples que semblen pel jorn lloves... 

Un arbre sec, mà estesa, me demana 

almoina d’un grapat de fulles noves! 

 

 Escolta el cant d’un flaviol de canya   

la lluna que és com un risset de neu... 

Duguent pétreus camells com a companya 

assegut damunt el gep de la muntanya 

jo me sent caminar de cap a Déu...! 

 

 

Entrant la fosca 

El cant d’un grill s’encabrita 

car la nit ja va a sortir; 

d’olors un buf palpita 

—olors de murta i de pi— 

que embalsama la petita 

tendra rialla infinita 

de la flor que ja dormita 

a la vora del camí. 

 

 Oh, avarícia mai contenta 

que el romaguer mostrarà!, 

content de tenir calenta 

sa demacrada osamenta 

amb la llana que robà 
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a l’anyella somnolenta 

que la nit aperduà. 

 

 Ouen les castes ovelles 

al granot que en la nit bruna 

rondellant va meravelles 

quan les diu que les estrelles 

degotissos són de lluna... 

Oh, mirada compungida 

de la lluna empegueïda 

que, afanosa, narcisenca, 

veu, com dalt l’aigua blavenca, 

llur mirada que se trenca 

dintre un cor donant-li vida. 

 

 Oh, la branca que pentina 

l’aigua pura i argentina 

que duu la síquia —poruga 

lliqueresa crestallina— 

de la font a la lletuga. 

 

 Oh, la canya que s’escanya 

de beure’s l’oratge incauta 

per sonar fort i s’afanya 

per ésser flauta i no ésser canya... 

i perquè és canya i no és flauta! 

 

 La lluna cova en el niu  

que se dorm dalt de la branca, 

i un anyell, vora la tanca, 

a la nit sembla que diu: 

— Tu endolar ma llana blanca? 

Me dónes fosca? Que estiga! 

Jo allà dalt tenc una amiga 
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que me dóna claror franca! 

 

 Que ja ve la nit... què importa? 

No s’atura el fresc de l’horta 

ni el punteig dels degotissos! 

Si s’obri i tanca la porta 

dels cors enamoradissos...! 

 

 Sembla que la nit és morta 

i què la vigila el grill? 

 

 No! No veis que ja palpita 

flaire de menta i de pi 

que embalsama la petita 

tendra rialla infinita 

de la flor que sol dormita 

a la vora del camí?... 

 

 

Pessigolles (...) 

L’aspra nit ‘racona i tanca 

dins presó un cel rovellut, 

mes ai! que deixa la tanca 

oberta per un forat; 

si fos una ovella el dia 

deixaria orfa la branca 

i ai Déu! com deixaria 

d’anuats els brins del blat... 

 

 Tu pogueres tota sola 

l’immens cel ennegreir? 

No pogué untar els seus ulls clars  

el pinzell que engronxa el pi, 
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ni pogué la torniola  

del corb, deixar pampallola  

‘gafada en el blau sedàs, 

ni fer-li la corriola, 

grinyolant, arrufa el nas. 

 

 Un intent sí que hi ha estat: 

un petit núvol, mimat, 

—gaire més gros que un vesprer!— 

s’ha desprès del romaguer 

i —oh, rialla dalt la plana 

del corb i el xoric poller!— 

l’ha filat com si fos llana 

l’embatol horabaixer... 

 

 Una burla s’és alçada 

de dins l’aigua mig corcada 

d’un torrent magre i estret: 

l’ull del dia l’ha mirada 

...i el granot s’és mort de set...!  

 

 Set de boira té la cova; 

set d’amor té l’ermità; 

d’aigua de pluja en té el pla; 

de rovell sínia nova 

perquè així no pot xiscar! 

 

 Vol ésser reina la magrana 

dalt la cima i destriar 

dins la plana llunyedana 

una nespla que demana 

quin present li oferirà. 

 

 Vol tenir sos pits calents 
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l’om que el riu va constipar; 

vol el roure poder oscar 

la destral, cruixint llurs dents.   

L’alzina allunyar el mussol 

que li trenca son dormir; 

que no el torri el sol, el pi;  

el garrover així com vol 

l’ametler... fer estiraments! 

 

 Tots volem! El foc brescar 

la part que li acosta l’olla... 

És com una pessigolla 

que ja mai podrem deixar! 

 

 Tots tenim una locura 

com té el silenci qui el trenca... 

Sols tu pogueres, nit pura, 

els teus somnis realitzar: 

vests de fosca moradenca 

des de la vall fins al pla... 

 

 Mira ai Déu! tu que fas tant: 

de matí l’ovella blanca 

l’abraç deixa de la tanca 

per la banda de llevant...! 
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