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CARACTERÍSTIQUES, PROCÉS D’AVALUACIÓ I NORMES DE 
PRESENTACIÓ D’ORIGINALS 

 
Ítaca. Revista de Filologia és una publicació anual del Departament 

de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. La qualitat científica 
d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més 
d’un 75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats d’inves-
tigacions originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% estableix el 
mínim d’autors externs al Consell de Redacció i a l’organització de la 
revista, a fi d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial. 

El Consell de Redacció i el Comité Científic de la publicació són 
elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a 
cada exemplar de la publicació es preveu el nomenament d’un Comité de 
Selecció, que avalua i informa anònimament els originals presentats, amb 
capacitat d’acceptar o desestimar les propostes; i amb capacitat, 
igualment, de formular suggeriments de millora als autors dels articles. 
En el cas que no hi haja unanimitat entre els avaluadors sobre la 
conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció 
s’encarrega de prendre l’ultima decisió, així com també de supervisar la 
introducció de canvis i propostes de millora. 

Els articles d’Ítaca. Revista de Filologia poden tenir una extensió 
màxima de 65.000 caràcters, i s’han de presentar en suport informàtic 
compatible amb Word per a Windows, fent constar el nom complet de 
l’autor o autora, la institució acadèmica de què forma part, les adreces 
postal i electrònica i un telèfon de contacte. Només per acord extraor-
dinari del Consell de Redacció es poden publicar en Ítaca. Revista de 
Filologia articles d’extensió superior als referits 65.000 caràcters. 
Juntament amb l’article, els autors o autores han de presentar, en un 
document independent, les paraules clau i un resum o abstract d’extensió 
entre 600 i 1.200 caràcters. 

Formalment, els articles han de seguir els criteris tipogràfics 
següents: 
1. En l’encapçalament de l’article ha de constar el títol en versaleta, seguit 
(en la línia següent) pel nom complet de l’autor o autora en redona, i per 



 

 

la institució (en una nova línia) en cursiva. Aquests tres elements han 
d’anar amb alineació centrada.  
2. Si hi ha una citació inicial o una dedicatòria, ha d’aparéixer tot seguit, 
després d’una línia en blanc (de mida 12, com l’encapçalament), amb cos 
10, interlineat senzill, sagnia esquerra de 6 cm i alineació a la dreta. 
Després d’una nova línea en blanc de mida 12, començaria el cos de 
l’article. 
3. Si no hi ha citació inicial o dedicatòria, el cos de l’article apareixerà 
immediatament, separat del títol, el nom i la institució per una línia de 
mida12. 
4. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm). Marges superior i inferior 
de 2,5 cm; i marges esquerre i dret de 3 cm 
5. Tipus de lletra Times New Roman, amb mida 12 en el cos del text, i 
10 en citacions i notes al peu 
6. Interlineat senzill 
7. Sistema de notació autor-data en el cos del text: (COGNOM: any, 
pàgina), (COGNOM: any), Cognom (any, pàgina)  
8. Les notes crítiques per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del 
text van a peu de pàgina, amb un cos 10, i sense separacions amb línies en 
blanc. El números volats de les notes han d’anar després dels signes de 
puntuació, si no és que la nota va referida a una única paraula del discurs: 
en aquest últim cas, el número volat aniria immediatament després de la 
paraula en qüestió.  
9. Les citacions textuals inferiors a les tres es poden incorporar dins del 
text. Si són superiors han d’anar en un paràgraf a banda, separat amb una 
línia en blanc dels paràgrafs anterior i posterior, un cos de lletra 10 
(també per a les línies en blanc), interlineat senzill, sagnat a l’esquerra d’1 
cm, i sense sagnat a la dreta. Quan la referència bibliogràfica es consigna 
al final d’una citació en paràgraf a banda, el punt últim es posa després 
del parèntesi (i no abans). El signe [...] s’hi fa servir per a indicar la 
supressió d’un fragment del discurs, però no s’ha de posar ni a l’inici ni al 
final de la citació. 
10. No s’ha de deixar una línia en blanc per a separar els paràgrafs: cada 
nou paràgraf s’introdueix amb sagnia d’1 cm en la primera línia.  



 

 

11. Quan un article s’articula en diferents apartats, entre l’últim paràgraf 
d’un apartat i el títol de l’apartat següent cal deixar una línia en blanc de 
mida 12, però entre el títol i el paràgraf següent no s’ha de deixar cap 
espai. La numeració dels apartats i els subapartats ha de ser aràbiga (1., 
1.1, 1.1.1, etc.), i els títols dels apartats i els subapartats han d’aparéixer 
en minúscula, versaleta, sense sagnat i sense punt final. 
12. En el cas que hi haja un discurs citat dins d’un altre discurs citat, se 
segueix l’ordre següent en els tipus de cometes: «“‘’”». Així doncs, 
normalment es fan servir les cometes angulars, del tipus « ». 
13. Els guions que es facen servir com a signe de puntuació han de ser 
guions llargs. 
14. La bibliografia final s’indrodueix com un apartat, amb el títol 
«BIBLIOGRAFIA» en versaletes, sense numeració aràbiga, després d’una 
línia en blanc de mida 12. Tot seguit (sense línia en blanc), les referències 
bibliogràfiques s’introdueixen amb sagnia francesa d’1 cm. 
15. Totes les referències bibliogràfiques al·ludides amb el sistema autor-
data han de ser desplegades, amb la informació completa, en l’apartat 
final de bibliografia. 
16. Les citacions bibliogràfiques han de seguir les formes següents: 

Llibres: 
COGNOMS, Nom (any): Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial.  

Exemple: 
ALONSO, Vicent (2004): Trajecte circular, Alzira, Bromera. 
Capítols o apartats en llibres: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’apartat», en Nom COGNOM (ed.), 

Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial, p. x-y.  
Exemple: 
GRASSET, Eloi (2007): «“Dietari ver, dietari fals, dietari”. El 

Dietari de Pere Gimferrer: un moviment cap a la ficció», en 
Joan BORJA et al. (ed.), Diaris i dietaris, València-Alacant, 
Denes, p. 457-467. 

Articles en revistes o publicacions periòdiques: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la Revista o la 

Publicació Periòdica, núm. x (data), p. y-z. 
 



 

 

Exemple: 
BALAGUER, Enric (1997): «Diaris i dietaris. Una ullada a la 

producció més recent», L’Aiguadolç, núm. 23 (primavera de 
1997), p. 39-64. 

17. Si l’obra té dos o tres autors, s’anoten les dades de cadascun de la 
manera següent: 

COGNOMS1, Nom1 & Nom2 Cognoms2 (any): 
Exemple: 
ESTEVE, Anna & Dari ESCANDELL (2008): «Un cànon 

dietarístic?», L’Espill, 30 (hivern de 2008), p. 39-49. 
Si en té més de tres, d’autors, s’ha d’anotar només el primer, seguit de 
l’abreviatura et al. 
18. Les editorials 62 i Tres i Quatre es referencien així: «Ed. 62» i «Ed. 
Tres i Quatre». En la resta dels casos, no es fa servir la paraula 
«Editorial». 
19. Quan hi ha més d’una referència bibliogràfica d’un mateix autor —o 
d’una mateixa autora—, se’n posen els cognoms i el nom en la primera 
entrada, i en la resta se substitueixen per un guió llarg (—). 
20. En les referències a pàgines web —si n’hi ha— cal fer constar, a més 
de l’adreça electrònica, la data de consulta. 
21. Les taules, gràfiques o figures, si n’hi ha, s’han de numerar 
consecutivament, en aràbics. La llegenda, de mida 10, hi ha d’anar separa-
da per un espai (també de mida 10): a la part superior en el cas de les 
taules, i a la part inferior en el cas de les figures. 
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INTRODUCCIÓ 
 

l novembre de 1999, el Grup de Recerca de Literatura 
Contemporània convocava en la Universitat d’Alacant el I 
Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica (SILA), 
sobre «Història, memòria i construcció del subjecte». 

Aquella iniciativa, amb el temps, acabaria sent una fita important: l’inici 
dels estudis sobre literatura autobiogràfica (memòries, autobiografies, 
autoretrats, gèneres epistolars, diaris i dietaris, etc.) impulsats per aquest 
Grup de Recerca alacantí. Fet i fet, cada dos o tres anys Alacant assumeix 
una curiosa capitalitat i esdevé, amb el SILA, referent en els estudis de 
l’anomenada literatura del jo. Així, a l’octubre de 2001, la cita proposava 
anàlisis sobre «La construcció del subjecte femení» i «Periodisme i 
literatura en l’esfera del jo». Un parell d’anys més tard, al novembre de 
2003, les atencions se centraven en el fèrtil terreny on conflueixen 
l’epístola i la literatura. I, per fi, al novembre de 2005, hi havia el 
monogràfic sobre «Diaris i dietaris»: l’esdeveniment s’afermava definiti-
vament a escala internacional, amb la participació dels més prestigiosos 
especialistes sobre el tema —incloent-hi Philippe Lejeune, veritable cap-
davanter en l’estudi de textos literaris involucrats en l’esfera del jo. 

Aquests quatre primers simposis, de més a més, van acabar deri-
vant en l’edició de volums especialitzats paral·lels. Tal és l’origen de les 
monografies que l’editorial valenciana Denes ha anat publicant sobre Li-
teratura autobiogràfica. Història, memòria i construcció del subjecte (2001), 
Memòria i literatura. La construcció del subjecte femení. Periodisme i auto-
biografia (2002), Epístola i literatura (2004) i Diaris i dietaris (2007): un 
corpus total de 1.768 pàgines, que constitueix una part notable —potser 
la més important— de la literatura crítica que la qüestió ha generat en el 
nostre àmbit cultural. 

El V Simposi, seguint el fil embastat durant les edicions anteriors, 
establia com a tema «Els diaris i el cànon literari» i es proposava «avançar 
en el coneixement de la literatura autobiogràfica, concretament dels dia-
ris, tant des d'una perspectiva general —com a producte literari, els com-
ponents del qual poden ser aïllats i descrits— com dins del conjunt 
literari català contemporani». Així doncs, del 6 al 8 de novembre de 

A 
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2008, el SILA va congregar els estudiosos interessats a reflexionar sobre 
la poètica del diari des del punt de vista del cànon, i sobre els diaris con-
crets que —segons una enquesta prèvia— podien ocupar posicions des-
tacades en el cànon. I tot plegat, naturalment, havia de ser el pretext per a 
iniciar un debat sobre els components destacats del gènere diarístic i per 
a aprofundir en el coneixement —el coneixement comparat, s’entén— 
d’alguns diaris concrets. 

Si pensàvem a traduir en una única publicació els continguts 
tractats en aquell V Simposi, el volum i l’heterogeneïtat de les 
aportacions desbordaven, fins en la previsió més continguda, els límits 
raonables d’un llibre convencional. L’increment en el gruix dels quatre 
llibres editats amb Denes (de 384, 360, 496 i 526 pàgines respectiva-
ment) no era ja una solució. I es va optar, així doncs, per derivar el 
coneixement gestionat en el SILA cap a més d’una plataforma: en el 
núm. 30 de L’Espill, per exemple, es publicava ja a l’hivern de 2008 el 
monogràfic «Dietaris i dietarisme», amb textos d’Anna Esteve, Dari 
Escandell, Dolors Madrenas, Joan M. Ribera, M. Àngels Francés, Enric 
Balaguer, Narcís Garolera, Manuel Llanas i Joaquim Espinós (codificats 
a partir de les respectives aportacions al V Simposi). I ara, en la primera 
singladura d’ÍTACA, veu la llum una altra part substancial del coneixe-
ment compartit en aquella cita: el monogràfic «Diaris i cànon literari». Es 
tracta d’un total de catorze treballs, sobre unes tantes altres qüestions 
enfocades en el SILA, i a propòsit de temes que —més de prop o més de 
lluny— tenen a veure amb el títol que aquella convocatòria científica 
propugnava. 

En la primera de les aportacions, Júlia Benavent aporta claus 
interpretatives per a Il mestiere di vivere de Cesare Pavese, mostra algunes 
de les tortuoses contradiccions del malaguanyat escriptor, i analitza la 
censura que es va operar quan l’editorial Einaudi finalment es va decidir a 
publicar-ne el cèlebre diari. Tot seguit, Joan Borja, després d’un seguit de 
consideracions generals sobre diaris i cànon literari, ataca l’estudi concret 
de Trajecte circular, un singular dietari del valencià Vicent Alonso: hi 
analitza el pacte de lectura proposat, les concomitàncies amb l’assaig 
fusterià, les funcions discursives de l’evocació o la quotidianitat i, 
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sobretot, l’abundós joc d’intertextualitats i el tipus —i les funcions— de 
les citacions reportades. 

En tercer lloc es presenta l’estudi de Roser Calvo sobre «Josep 
Vallverdú, un escriptor de dietaris?», en què s’examinen els singulars 
diaris de l’escriptor lleidatà. Amb una atenció especial  en l’obra Quasi 
nou llunes, l’autora observa com la prosa hi queda imbuïda del pes dels 
anys viscuts. Per la seua part Josep Camps, en «Apunts per a una lectura 
del Diari íntim de Ferran Canyameres», contextualitza i comenta aquest 
diari pòstum, testimoni del llarg exili, i acaba reivindicant que «pel seu 
innegable interés i qualitat literària, mereix ocupar, sens dubte, una 
posició de privilegi en un futur cànon de la literatura autobiogràfica 
catalana». I Núria Calafell encara l’estudi d’uns textos, els del diari 
d’Alejandra Pizarnik, que assumeixen les friccions i les paradoxes de qui 
hi reclamava una pàtria de comoditats i, alhora, en reconeixia l’estranyesa, 
la pèrdua, la identitat vulnerada. 

En la seua aportació Enric Falguera examina El temps que fuig, de 
Tomàs Garcés, amb un estudi que subratlla el valor d’aquest text (origi-
nalment titulat El rellotge de Berna) en relació amb la vida i l’obra del 
cèlebre poeta. Cal recordar que aquest reconegut dietari —que amplia a 
la prosa el seu personal concepte de la poesia— posa fi, en l’obra de 
l’advocat barceloní, a un silenci de tretze anys des de l’última publicació 
original. Així doncs, el treball de Falguera revisa aspectes com el pas del 
temps, la barreja de vida i literatura, la personalitat poètica, els 
esdeveniments de cada dia, el cristianisme, l’equació entre somni i poesia, 
les anècdotes i les opinions sobre grans escriptors, etc. Tot seguit Xavier 
Ferré, de la Universitat Rovira i Virgili, indaga en les claus referencials 
d’Els darrers dies de la Catalunya republicana: l’emblemàtic i testimonial 
«diari polític» de qui dóna nom a la Universitat de Tarragona. Publicat 
inicialment per la revista Catalunya a Buenos Aires el 1940, aquest diari 
és —ho recorda Xavier Ferré en encetar el seu estudi— «el primer docu-
ment publicat sobre la diàspora en el context coetani». 

Els diaris de Fernando Pessoa —l’home que era i no era Ricardo 
Reis, Álvaro de los Campos, Alberto Caeiro o Bernardo Soares— 
centren la contribució al monogràfic de José Ángel Gacía López, que 
rastreja les lectures i les relacions intel·lectuals de Pessoa, les anècdotes 
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vitals, les consideracions sobre l’amor, les postures davant del fet religiós 
o les diferents actituds corresponents als seus heterònims. I Eloi Grasset, 
a continuació, especula sobre «Referent i estil en el diari» en una de les 
col·laboracions amb major substància teòrica del volum. Després de 
recordar-nos, per exemple, que «Si la literatura existeix [...] és veritat» i 
que «Gustave Flaubert [...] tenia molt clar que la literatura no tenia res a 
envejar a l’exactitud de les ciències», Grasset ens obsequia amb una 
extensa i sagaç reflexió sobre autobiografia i literatura, que ataca des de la 
caracterització dels dietaris com a forma de literatura («la submissió de 
manera explícita del text al calendari és l’única possible característica 
unívoca del dietari que permet el desenvolupament regular de la progres-
sió d’escriptura») fins a la problemàtica que afecta la dissolució de límits 
en els gèneres literaris («el dietari i la seva inclusió en l’imaginari dels 
gèneres literaris representa un dels detonants per a l’explosió de la noció 
mateixa de gènere literari»), amb l’espectacular conclusió que «El dietari 
esborra els gèneres», per la qual cosa «hem d’aprendre a buscar la 
literatura en un altre lloc, més enllà dels gèneres». 

Sense solució de continuïtat apareix, després del de Grasset, 
l’article «Per manament del confessor: l’esclat de l’autobiografia femenina 
en l’edat moderna. El cas del dietari espiritual de la il·licitana sor 
Gertrudis de la Santíssima Trinitat», de M. Ángeles Herrero: un treball 
que s’allunya de la dietarística contemporània i s’endinsa pel curiós món 
de l’autobiografia femenina i els diaris espirituals en l’edat moderna. 
Resseguint el cas concret de sor Gertrudis d’Elx —que exemplifica una 
realitat lingüística, ideològica, històrica i social en el context valencià—, 
Herrero demostra la pervivència fins al segle XVIII de «l’estereotip de 
l’autobiografia espiritual femenina que es posà en voga a partir del segle 
XVI i, sobretot, en el XVII». Una visió projectada sobre el present i el 
futur immediat de l’autobiografia és, en canvi, la que aporta Gonçal 
López-Pampló en «Un cànon al marge del cànon», que tracta el fenomen 
dels blogs amb consideracions sobre les tecnologies informàtiques i el 
desenvolupament del paradigma comunicatiu; sobre com aquest 
paradigma afecta la noció de cànon; sobre quins són els límits que 
defineixen el camp literari i el camp digital; i, finalment, sobre el cas 
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concret de La catosfera literària: la primera antologia de blogs en català 
presentada en format de llibre. 

Antoni Maestre focalitza en la seua investigació «El diari 
surrealista de J. V. Foix». «El Diari 1918 és probablement una de les 
obres que més s’allunya de les directrius canòniques del gènere», senten-
cia l’autor. I proposa així una revisió d’aquest text d’aparença híbrida 
(«un diari escrit en prosa poètica o un conjunt de proses poètiques en 
forma de diari»), amb una atenció específica a l’originalitat d’un text que 
sembla penetrar l’espai de l’inconscient i que suggereix un nou concepte 
de diari que, a diferència del convencional, «serveix per a expressar la 
visió de l’art i de l’experiència que preconitzen les avantguardes i, més 
tard, l’experimentalisme ―o, si es vol, les teories postestructuralistes, o el 
postmodernisme». 

Maria Pujol-Valls complementa el treball de Roser Calvo amb una 
altra visió sobre els dietaris de Josep Vallverdú que percaça escatir raons 
personals i col·lectives per a les frustracions expressades en Hora nona. 
Llibre de capvespres (2005) i Quasi nou llunes (2007). I és que, en paraules 
de l’autora, «Vallverdú se sent frustrat perquè s’adona que els Països 
Catalans pateixen moltes deficiències que ell i els altres homes de lletres 
de la represa van intentar superar [...]; que les generacions posteriors no 
els han sabut prendre el relleu». Per últim, Ramon Salvo Torres escruta 
des de diversos angles el Diari de Manuel de Pedrolo, en tant que darrer 
projecte narratiu del prolífic escriptor de l’Aranyó. L’exercici permet a 
l’estudiós, entre moltes altres coses, comentar l’anomenada «paradoxa 
pedroliana»: per un costat, el silenci i l’escassa valoració de la crítica; per 
l’altre, l’èxit extraordinari de lectors.  

En conjunt, el monogràfic «Diaris i cànon literari» aporta idees, 
descripcions, deduccions, reflexions i dubtes valuosos per al millor 
coneixement de la diarística contemporània: un fenomen representatiu i 
indestriable del fragmentarisme a què sembla apuntar el món que vivim; 
una àncora en la mar del temps que, conseqüentment, no pot ser negli-
gida en cap retrat de la literatura i la societat contemporànies. 

 
Joan Borja i Sanz 

Universitat d’Alacant
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CESARE PAVESE, IL MESTIERE DI VIVERE 
Júlia Benavent Benavent 
Universitat de València 

 
a alguns anys, en acabar d’estudiar la tradició textual de les 
biografies antigues de Girolamo Savonarola, vaig concloure 
dues coses que des del meu punt de vista són bàsiques i 
fonamentals per a entendre una biografia, una autobiografia, o 

una hagiografia com era el cas de Savonarola. La primera és la mort, que 
contamina i proporciona claus interpretatives immediates en la lectura 
dels fets de la vida. La segona són els primers lectors, aquells que tenen la 
primera oportunitat d’opinar, d’escriure, d’oferir la primera interpretació 
dels fets. 

A partir dels primers anys, la biografia, és a dir la selecció dels fets 
que constituiran una vida, fixa les seues arrels de forma quasi inamovible. 
Els anys immediats contribueixen a la seua consolidació. Serà difícil, si no 
impossible, que es puga modificar alguna cosa, anul·lar un tòpic, desfer 
un malentés. Això només podrà canviar en alguns casos, si l’autor té la 
fortuna de trobar un bon estudiós, rigorós i brillant, que hi dedique bona 
part de la seua existència, en una entrega de generositat, que no he acabat 
mai d’entendre, i tant de bo no únicament justificada per raons 
curriculars universitàries.  

En el cas de Savonarola la intenció dels biògrafs era presentar una 
víctima que no desafiara l’ordre acceptat de la Cúria, del Papat, encara 
que el papa en qüestió fóra el sempre controvertit Alexandre VI. En el 
cas de Giordano Bruno, si ara tinguérem temps, els explicaria totes les 
manipulacions que hi hagué dels documents, per part del seu primer 
biògraf, que evitaren que els fets de la seua vida foren entesos abans de la 
publicació, recent, de les actes del procés, veritables proves documentals 
de la violència i de l’assassinat. 

En el cas de Pavese, malgrat el temps que separa els esdeveniments 
que acabe d’esmentar, es dóna una intervenció i violències semblants. 
Pavese se suïcidà el 26-27 del mes d’agost de l’any 1950, en un dels hotels 
més coneguts de Torí. Tot i que els amics coneixien el seu caràcter 
nerviós i melancòlic, vivia en aquells dies un moment de glòria literària 
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important: havia acabat de guanyar el prestigiós premi literari Strega i 
s’havien publicat recensions altament positives, quasi encomiàstiques, en 
els diaris, a càrrec dels més importants crítics literaris. Tanmateix, la seua 
opinió sobre aquesta circumstància no fou eufòrica, sinó quasi un 
argument més que l’afermava en la decisió de llevar-se la vida. Per què?  

Cesare Pavese era director literari d’una de les editorials més 
importants de l’Europa de la postguerra, l’editorial Einaudi. Els encar-
regats de les decisions editorials eren gran escriptors: Italo Calvino, 
Natàlia Ginzburg, Elio Vittorini, que hi marcaren les vies de la literatura, 
narrativa i poesia, de l’obra creativa i de les traduccions. Eren traductors 
d’obres de la narrativa nord-americana o directors de revistes, com La 
Cultura i Il Politecnico, en les planes de les quals es parlava de totes 
aquelles coses que redefinirien el paper de la intel·lectualitat italiana i 
assenyalarien els camins del pensament. Tots ells eren gran consellers 
literaris, malgrat el puntual error de no voler publicar Il Gattopardo per 
exemple, però perfectament comprensible si atenem la línia editorial que 
s’havien marcat. La casa editorial Einaudi de Torí continua sent encara 
hui una referència de la literatura italiana.  

Pavese era un personatge fonamental en aquesta acció per la seua 
brillantíssima capacitat de veure, de traduir i de decidir els llibres que 
conformarien la literatura de postguerra. Sobre aquest i altres aspectes 
relacionats amb la importància de la tasca de renovació cultural de la casa 
editorial és bàsica la lectura del llibre Colloquio con Giulio Einaudi de 
Cesari (1991). 

Tot i que havia mort una persona que havia decidit la forma de 
pensar i de sentir dels italians en els darrers anys, en els dies successius a 
la seua mort, els diaris anaven plens de xafardejos, indiscrets i morbosos. 
La casa editorial va decidir traure immediatament l’edició del seu diari, 
Mestiere di vivere, que aparegué el 1952. La publicació generà els seus 
primers lectors, dels quals parlava a l’inici de la meua intervenció, que 
fixaren les hipòtesis sobre la seua mort: decepció amorosa, arran de la 
relació frustrada amb una actriu americana, crisi ideològica, culpabilitat 
des del punt de vista polític o impasse en la creació eren els aspectes més 
comentats. 
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Però en la constitució d’aquestes hipòtesis no hi intervingueren 
únicament els primers lectors, sinó també els editors que curaren l’edició 
del manuscrit del diari de Cesare Pavese, que eren Italo Calvino i Natàlia 
Ginzburg: 

 
Avvertenza: 
Del diario di Pavese i suoi amici conoscevano l’esistenza da molto tempo: e ad 
alcuni di loro egli aveva espresso il desiderio che dopo la sua morte venisse 
stampato.  
Col titolo Il mestiere di vivere e sotto la scritta in parentesi (Diario 1935-1950), il 
manoscritto del diario è stato trovato fra le carte di Pavese dopo la sua morte. Il 
presente volume riproduce quasi integralmente il manoscritto originale: quasi 
integralmente perché alcuni pochi tagli s’imponevano là dove il contenuto era di 
carattere troppo intimo e scottante, e dove si trattava di questioni private di 
persone viventi.  
Abbiamo indicato con puntini di sospensione fra parentesi quadre ogni frase o 
parola omessa; ai nomi abbiamo sostituito asterischi o iniziali. Ci siamo 
preoccupati che questi pur minimi tagli (come abbiamo detto, limitati a 
questioni di natura strettamente privata) non alterassero né la fisionomia né 
alcun aspetto particolare del libro.  
 
Il mestiere di vivere fou reimprés el 1962 en la col·lecció 

«Supercoralli»; el 1968 en les obres completes de Cesare Pavese, vol. X; 
el 1973 en la col·lecció «Nuovi Coralli»; l’any 1964 aparegué també en 
«Il Saggiatore», en la col·lecció «I Gabbiani» de Milà. En totes les 
reimpressions es va mantenir la mateixa decisió de suprimir les parts de la 
primera. 

Recentment, l’any 1990 es va publicar, a càrrec de M. Gugliel-
minetti i L. Nay, una edició íntegra del manuscrit de Pavese, en l’editorial 
Einaudi. La decisió de publicar íntegrament el text es prenia 40 anys 
després de la mort, quan la idea sobre els darrers anys de la vida de 
Cesare Pavese ja havia estat fixada pels seus lectors. Aquesta decisió 
planteja dues qüestions molt importants: la natura dels criteris de cada 
editorial sobre les obres inèdites d’un autor i la intervenció deliberada 
sobre les dades de la biografia. 

Es pot construir la fortuna literària d’un escriptor? Són efectives 
les mesures editorials en casos com aquest? Hi ha una dita que diu que 
l’aigua té memòria i sap trobar el seu camí.  



 

 22 

Els filòlegs ens ocupem que la memòria dels textos trobe sempre el 
seu camí, que el text retorne a les mans del seu autor, de la manera més 
fidel, amb la major lleialtat. En el cas de Cesare Pavese, els talls que Italo 
Calvino i Natàlia Ginzburg decidiren sobre el text s’explicaven pel fet que 
la seua mort era recent i que els amics i les persones al·ludides vivien 
encara, com recentment afirmava haver decidit també Carme Balcells 
sobre el diaris de Gil de Biedma, encara que ella afegia que no tenien un 
valor literari indiscutible, en paraules textuals: «Lo hago por respeto a las 
personas que en él se mencionan y también porque el texto es irrelevante 
y es una chorrada» (diari de Gil de Biedma de 1978; El País, 2-11-2008), 
però aquestes valoracions personals no són compartides pels estudiosos 
de les obres de l’autor. 

Si examinem els talls ens adonarem, però, que aquest no fou el 
criteri determinant. Segons l’edició integral de 1990, els fragments 
suprimits d’Il mestiere di vivere delataven unes opinions tremendament 
misògines i vulgars. Només en un cas, l’anotació de Pavese desvelava el 
nom d’una dona que havia conegut a Brancaleone, a Calàbria, durant el 
seu confinament, una tal Concia, homònima de la protagonista de la 
novela Il Carcere. I un altre cas ben curiós feia referència a una opinió 
sobre E. Cecchi, que havia escrit una introducció al llibre d’Elio 
Vittorini, Piccola storia della cultura poetica americana, jutjada per Pavese 
amb les següents paraules: «La sua introduzione è canagliesca, politica-
mente e criticamente». Són els dos únics casos en els quals els fragments 
suprimits podien ferir algunes persones. 

La resta dels fragments no feia mal a ningú, a cap persona viva, 
com havien advertit els editors Calvino i Ginzburg. O millor dit, sí que 
perjudicava algú: Cesare Pavese, ja que aquelles paraules provocarien 
reaccions durant molt de temps. De manera que l’acció dels editors era 
ben lluny de la comprensiva intenció de protegir unes persones i mirava 
exclusivament de protegir Pavese de si mateix. Dit d’una altra manera: els 
primers lectors d’Il mestiere di vivere censuraren l’obra que editaven. 
Durant anys els lectors no han sabut absolutament res de la furiosa miso-
gínia de Pavese, de la vulgaritat dels seus sentiments, de la declaració de 
la seua impotència sexual i de la severitat cruel amb la qual jutjava els seus 
problemes. Sense aquests fragments, segons la lectura d’Il mestiere di 
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vivere, el lector es feia una idea incompleta, però coherent amb la imatge 
de brillant conseller editorial, valent escriptor, traductor amb una 
sensibilitat exquisida, humil en la seua feina i molt respectuós amb tots. 
Els fonaments de la seua vida eren la literatura i les relacions amoroses no 
reeixides. Com que va morir en la plenitud de l’èxit com a escriptor, 
només la impietat de les dones podia haver-lo conduït al suïcidi.  

Salvar el poeta de si mateix. Aquesta situació em recorda una 
polèmica sorgida durant el segle XVI a la ciutat de Lió, entre exiliats 
italians. Durant l’edició del Cançoner de Francesco Petrarca, un d’ells 
s’adonà que el dia 6 d’abril de 1327, dia en el qual el poeta s’enamorà de 
Madonna Laura, no era Divendres Sant, com ell afirmava en un parell de 
sonets. Allò provocà un desconhort inconsolable. Com podia Francesco 
Petrarca haver errat en una data tan important? Consultat el calendari 
perpetu, no hi havia cap dubte que alguna cosa no encaixava: el 
Divendres Sant d’aquell any 1327 era 10 d’abril. Des d’aquell moment, 
tots, poetes i astròlegs, varen participar en la polèmica. La lectura del 
Cançoner de Petrarca s’havia fet des del convenciment que els fets que 
contava eren reals, que tot allò ho havia viscut el poeta, que madonna 
Laura era una dona real i que les dates eren precises i segures.  

El descobriment de l’error alterava completament la lectura del 
cançoner i, a més, l’opinió sobre la credibilitat del poeta podia veure’s 
afectada. Els poetes es reuniren sota la crida: «Come quel sonetto salvar 
si possa». Calia trobar immediatament una explicació que justificara la 
data del divendres 6 d’abril de 1327. Calia, en altres paraules, buscar una 
solució que assegurara la llegenda creada al voltant de la veracitat dels fets 
del Cançoner. Trobaren una en el fet que la conjunció astral del Diven-
dres Sant i la del dilluns 6 d’abril de 1327 eren iguals i, per tant, Petrarca 
no pensava en el dia concret sinó en la disposició dels estels. Era un 
raonament molt rebuscat, però acceptable en el segle XVI. 

Quan l’editorial Einaudi va llegir Il mestiere di vivere, es degué 
plantejar la mateixa situació: «Come quel poeta salvar si possa», i 
prengué la decisió de salvar Cesare Pavese de les seues pròpies opinions. 
Els manuscrits de Cesare Pavese són custodiats per l’editorial Einaudi i 
en el Centro Gozzano de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de Torí, i són molt freqüents les protestes dels estudiosos 
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sobre la inaccessibilitat i les dificultats en la consulta, ja que sospiten 
interessos editorials i excessiva protecció dels documents.  

Aquestes sospites augmenten amb descobriments inquietants com 
els apunts secrets de Cesare Pavese, publicats pel periodista 
exsubdirector de La Stampa amb el títol d’Il taccuino segreto, en La 
Stampa (8-8-1990). Aquests apunts, descoberts mentre Italo Calvino i 
Lorenzo Mondo preparaven l’edició de l’epistolari de Cesare Pavese, 
revelaven un quadern d’anotacions fetes en els primers anys 40 que 
delataven una certa proximitat al feixisme, una adhesió al germanisme i 
una justificació immadura sobre la violència: 

 
1943. Taccuino segreto: 
Tutte queste storie di atrocità naziste Che spaventano i borghesi, che cosa sono 
di diverso dalle storie sulla rivoluzione francese, che pure ebbe la ragione dalla 
sua? Se anche fossero vere, la storia non va coi guanti. Forse il difetto di noi 
italiani è che non sappiamo essere atroci. 
 
Carlo Dionisotti, torinès com Pavese, amb qui va compartir 

estudis i treball a la casa editorial Einaudi, un dels més grans estudiosos 
de la literatura italiana, exiliat a Anglaterra, escrigué un article 
(DIONISOTTI: 1991) en el qual, després d’haver llegit aquest Taccuino 
segreto, havia dit que Pavese era la imatge minúscula i grotesca d’un 
Céline italià.  

Totes aquestes notícies editorials sobre els inèdits de Cesare 
Pavese, amb la restitució íntegra dels fragments suprimits d’Il mestiere di 
vivere, provocaren un rebombori polèmic sobre la seua figura. Aquestes 
dades noves contrasten amb la imatge d’una vida infeliç de poeta suïcida. 
Es fa necessària una obertura als documents custodiats per tal de 
contestar amb estudis rigorosos les preguntes que sorgeixen. 

Una altra qüestió d’interés rau en la natura del diari. Hi ha unes 
observacions que vull fer sobre el text, la necessitat de l’escriptura. Les 
anotacions comprenen el període de 1936 fins a l’any de la mort, 1950. 
Des del primer moment el títol del llibre és clar: Il mestiere di vivere, que 
evoca el títol del llibre de poesies, Il mestiere di poeta. Tenia, però, un 
subtítol, Secretum professionale. Aquest subtítol és una cita del llibre 
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homònim de Petrarca. L’afegit professionale és l’argument que presenten 
els estudiosos per excusar l’absència absoluta de referències històriques. 
Tot i comprendre el període de la Segona Guerra Mundial, Pavese no en 
parla, no diu res de la bomba atòmica, no fa cap comentari sobre la mort 
del seu amic Ginzburg, assassinat pels nazis. Hi contrasta extraordinària-
ment, si tenim presents altres llibres d’aquest període. No fa massa temps 
que es varen publicar els volums de Viktor Klemperer i la seua tenacitat a 
retre testimoni dels esdeveniments i la barbàrie. Per contra, Pavese no 
diu res de la presència dels fets més esgarrifosos d’aquells anys.  

Il mestiere di vivere és un llibre de reflexions crítiques sobre la 
literatura, sobre les traduccions, sobre les lectures, a la manera del 
Zibaldone de Leopardi. Com ell, completa pensaments de dies anteriors i 
en fa referència en diferents ocasions. És un llibre pensat per a ser 
publicat, que es veu envaït per les reflexions que desperten un nou amor, i 
un nou desamor. Era el diari de la seua vida: l’amor i la literatura, en una 
identificació que ens du a pensar en l’assaig de Tvetan Todorov, Els 
aventurers de l’absolut sobre O. Wilde, R. M. Rilke i Marina Tsvietàieva.  

Aquesta proximitat revela més coses en comú: la concepció 
romàntica del poeta i de la vida del poeta. L’autonomia de l’art, la 
preocupació per preservar-la, per no sotmetre l’art al poder de la política i 
de la moral. 

D’aquesta particular impregnació de la vida i la literatura caldria 
subratllar com arriba fins i tot als darrers moments de la seua vida, quan 
redacta la nota per als amics i familiars. Les últimes paraules escrites dues 
setmanes abans de morir («Non parole. Un gesto. Non scriverò piú.») 
demostren que la seua mort suposa la fi d’un escriptor. «Non scriverò 
piú». És, doncs, l’escriptor qui anuncia que no continuarà la seua vida, 
que no escriurà més. L’escriptor és un personatge. Aquest personatge que 
se suïcida imita un altre gran escriptor en un gest que es fa difícil 
entendre. Pavese citava textualment la nota del suïcida Majakovskij. 
Pavese escrigué: «Perdono a tutti e a tutti chiedono perdono. Va bene? 
Non fate troppi pettegolezzi». La carta de Majakovskij deia: «Se muoio 
non incolpate nessuno. E, per favore, niente pettegolezzi». Cesare Segre 
(1991) assenyalava més similituds entre ambdós poetes:  
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Le vicende umane dei due scrittori presentano singolari rassomiglianze: 
Majakovskij si uccide alla fine del primo quarto del secolo, Pavese alla fine del 
secondo quarto. Majakovskij era stato imprigionato dal governo zarista, Pavese 
confinato dal governo fascista. Majakovskij e Pavese lavorarono per il 
cinematografo. L’ultimo amore di Majakovskij è un’attrice, Veronika 
Polonskaia, quello di Pavese anche un’attrice, Constance Dowling. Majakovskij, 
la sera del suicidio, prega invano la Polonskaia di salire nella sua camera; Pavese 
telefona ad alcune amiche pregando invano ognuna di recarsi da lui all’albergo. 
Possono essere tutte coincidenze, ma comunque la quasi identità del messaggio 
finale fa pensare che Pavese considerasse Majakovskij un modello, anche se non 
lo cita mai nelle lettere pubblicate e in Mestiere di vivere.  
 
Admirables són els judicis literaris de Cesare Pavese, les reflexions 

sobre teoria literària, la seua capacitat de relacionar lectures i autors del 
passat i del present per indagar els problemes i les solucions dels con-
flictes que se li presenten a l’autor. En aquest sentit, algunes d’elles com la 
forma del Cançoner, el símbol, etc., són memorables, magistrals. 

En la seua obra, objecte de contínues monografies, destacaria la 
fortuna dels títols: Lavorare stanca, Il mestiere di vivere, Verrà la morte ed 
avrà i tuoi occhi. Són perfectes. És curiosa la seguretat, el domini de l’ofici 
d’editor que tenia. 

Una publicació recent (PAVESE: 2008) sobre la seua activitat 
editorial revela la capacitat admirable, el domini de l’ofici d’editor que 
tenia. Un èxit inqüestionable en els títols de les seues obres, que encara 
avui en dia desperten un interés sobtat a les taules de les llibreries d’arreu 
el món i un coneixement clar, segur i profund de les qualitats literàries, 
fan de Cesare Pavese un mestre de la literatura, en totes les seues 
manifestacions: idees, revisions, censures, traduccions, col·leccions, 
decisions publicitàries, relacions amb els escriptors, etc.  
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DIARIS I CÀNON EN LA LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA: 
EL TRAJECTE CIRCULAR DE VICENT ALONSO 

Joan Borja i Sanz 
Universitat d’Alacant 

 
n l’enquesta que Anna Esteve i Dari Escandell (2008) feien 
pública dins del monogràfic de L’Espill sobre «Dietaris i 
dietarisme»,1 Trajecte circular, del valencià Vicent Alonso, 
aconseguia el 16é lloc en punts i el 13é en vots. El rànquing 

que s’hi establia, segurament, no tenia cap importància més enllà d’un 
simple suggeriment d’inclinacions quant a les preferències personals dels 
150 crítics, especialistes universitaris i escriptors que hi van ser pregun-
tats. Els mateixos responsables de l’enquesta —i de la subsegüent 
publicació, que certament burxa el cuquet de la curiositat— reconeixen 
«la complexitat inherent», i «la polèmica que suscita sempre l’establiment 
del cànon literari» (2008, 39), així com també la «problematicitat de 
l’enquesta»: només s’hi va obtenir resposta «d’un tercera part d’aquests 
150 destinataris»; «molts [...] reconeixen no haver llegit la majoria dels 
diaris llistats»; «en altres casos [...] han confessat que la coneixença [...] 
era fragmentària»; «els dubtes i la confusió [...] acompanyen aquest 
gènere»;2 «el context més immediat pot condicionar-ne la valoració»; «la 
divisió dels destinataris per perfils definits (crítics, especialistes universi-
taris i escriptors) ja és per ella mateixa complexa», etc. Tot comptat i 
debatut els porta a concloure, en conseqüència, que el valor dels resultats 
ben mereix una natural relativització. 

Tanmateix —així ho entenc—, l’enquesta d’Esteve i Escandell val: 
val, si més no, per a visibilitzar com de notable ha estat la producció de 
diaris o dietaris que hi ha hagut en les lletres catalanes contemporànies; i, 

                                                 
1 Monogràfic publicat en el L’Espill núm. 30 (hivern de 2008), p. 38-106, amb articles 
d’Anna Esteve i Dari Escandell, Dolors Madrenas i Joan M. Ribera, M. Àngels Francés, 
Enric Balaguer, Narcís Garolera, Manuel Llanas i Joaquim Espinós. 
2 En aquest sentit, trobe un encert la reproducció literal, en l’article, d’algunes observaci-
ons expressades pels enquestats, com ara aquesta de Francesc Ardolino: «la tria és com-
plicada: decidir on comença i on acaba un dietari (com a gènere) també implica ampliar 
o reduir una tria» (cfr. ESTEVE I ESCANDELL: 2008, 44).  

E 
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també —anant un poc més enllà—, per a garbellar unes primeres 
tendències de cara al futur establiment d’un cànon en aquesta fèrtil 
parcel·la de la literatura catalana contemporània. Hi calen, per 
descomptat, totes les prevencions del món —com les honestament 
assumides pels autors—, però ens sembla indiscutible que, en tant que 
primera aproximació, aquest treball empíric aporta dades de referència 
ineludibles. I en aquestes dades hi ha la constatació que —no importa si 
en el tretzé o en el setzé lloc: fa igual ací tres que trenta-tres— el nom de 
Vicent Alonso ha tret cap entre la nòmina selecta dels dietaristes més 
valorats en la literatura catalana contemporània. 
 
1. CONSIDERACIONS PRÈVIES: SOBRE DIARIS I CÀNON LITERARI 

Certament, queda encara un pas gegantesc entre aquesta 
constatació i la temptativa d’establir un cànon literari per a la dietarística 
catalana. Entre unes altres coses, perquè la mateixa noció de cànon literari 
—ho expressaré sense embuts— resulta controvertida, incòmoda, 
arriscada: per al professional de la literatura tant com per al lector del 
carrer.3 Ha arribat a manipular-se amb un grau tal de mal·leabilitat que 
perd —em fa l’efecte— una qualsevol forma d’operativitat com a terme 
especialitzat. El sintagma «el meu cànon personal» —que sovint escoltem 
en converses, classes i congressos— dóna compte del parany que significa 
postular cap tipus d’objectivitat en l’establiment de cànons literaris. 
Perquè al capdavall, per més que vulguem inocular als discursos sobre el 
cànon nocions com les de vàlua literària, representativitat, etc.,4 qui no es 

                                                 
3 Dolors Madrenas i Joan M. Ribera (2008, 53), quan es plantegen la qüestió del cànon 
en relació amb alguns dietaris de publicació recent en la literatura catalana, no s’estan de 
reconéixer: «És un concepte que ha suscitat, suscita i suscitarà controvèrsies i que con-
tinua plantejant nombrosos interrogants que superen els límits del discurs literari. La 
resposta immediata a aquests interrogants implica incloure-hi aquells títols de més qua-
litat literària, però àdhuc un criteri com aquest [...] no està exempt de subjectivisme [...]. 
Cal no perdre de vista, a més, que els valors estètics són canviants i fluctuen en funció de 
l’època».  
4 Anna Esteve i Dari Escandell (2008, 40) comparteixen «la breu i senzilla definició de 
cànon que maneja Enric Sullà en la introducció a la miscel·lània El cànon literario 
(1998): “una llista o elenc d’obres considerades valuoses i per això dignes de ser estudia-
des i comentades”». I tot seguit, aposten per «completar-ne la definició adduint els cri-
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mame el dit entendrà de seguida que aquests són factors difícilment 
objectivables: en primera o última instància, indestriables de l’ull que 
cataloga, jutja, jerarquitza. 

Parlant de literatura —o d’art, o de cultura en general—, no 
poques voltes elevem als altars de la vàlua o la representativitat allò que en 
té la sort per causa de gustos personals, del pur atzar, dels avatars del 
mercat o de les més calculades maniobres polítiques. M’explicaré amb 
exemples: el Quixot de Cervantes, l’Ulisses de Joyce, A la recerca del temps 
perdut de Proust i Shakespeare en peça són referents indiscutibles del 
cànon universal. Perquè tenen vàlua literària i representativitat? Natural-
ment: ningú amb dos dits de cervell no ho discutiria, això. Però també 
perquè han tingut al darrere un impuls sistemàtic de promoció (de 
promoció política i econòmica, s’entén) per part d’institucions colossals, 
on les maquinàries estatals —dels ministeris d’afers exteriors a les univer-
sitats, tot passant pels agents governamentals de la cultura i el disseny 
acurat en les lleis de l’educació— han apostat de valent per unes cartes 
concretes. Dins l’àmbit peninsular, sense anar més lluny, quin pes han 
tingut les estructures estatals —i els corrents polítics internacionals— en 
la concessió del Nobel a José de Echegaray, Jacinto Benavente, Juan 
Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre i Camilo José Cela?5 Conformen les 
seues obres un cànon irrefutable? Per vàlua literària i representativitat? Per 
una vàlua literària i representativitat superiors —què en direm?— a la 
d’un Josep Pla? Com es va decidir —i per què— el reconeixement, la 
coronació, la canonització de les respectives obres? Clàssics valencians 
com el Tirant o la poesia d’Ausiàs March ocupen en el cànon universal el 
lloc que amb justícia mereixerien atenent-ne la vàlua literària o la 
representativitat? De quina manera hi ha incidit que la llengua i la cultura 
dels valencians no hagen tingut una estructura política amb voluntats i 
                                                                                                               
teris que remarca Joaquim Molas (1998) per a elaborar aquesta llista: d’una banda, el 
valor literari, sempre de mal definir i mesurar; i d’una altra, la representativitat» (la cursi-
va és meua).  
5 Curiosament, a diferència d’aquests cinc escriptors llorejats, mai no van ser reconeguts 
amb el Nobel escriptors amb l’envergadura de Liev Tolstói, Emile Zola, Henrik Ibsen, 
Paul Valéry, Marcel Proust, James Joyce, Vladimir Nabokov, Franz Kafka, Jorge Luis 
Borges, Julio Cortázar, etc. 
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recursos per a la promoció internacional? Més encara: amb els tebis 
mecanismes institucionals de què ha disposat la cultura catalana, si en 
comptes d’exportar March o Tirant s’haguera promogut el Llibre dels fets 
del rei Jaume I, aquest potser hauria conquerit —per vàlua i 
representativitat— una consideració honorable en el cànon literari 
universal de l’edat mitjana. O no? Ningú no en podria qüestionar 
l’excel·lència de les formes expressives i les estratègies narratives; i ningú 
no en sabria, tampoc, discutir la representativitat ni la singularitat 
genèrica. Això sí: s’hi podria objectar —per acabar d’embolicar la boga— 
que la Crònica de Jaume I potser no és literatura. 

Arribats a aquest punt, i fent progressar la línia argumentativa en 
el sentit a què m’he vist abocat, podria caure en la temptació de reincidir 
en el vellíssim —no poc estèril— debat sobre què és i què no és 
literatura, etc. I recordar la ironia fusteriana que sentenciava: «Ningú no 
s’ha d’enganyar: dir “bon dia” ja és fer literatura» (FUSTER: 1985, 89). 
M’estalviaré ací, naturalment, tal debat. Senzillament, perquè seria un 
abús per a la paciència fins del més sofert lector. Tanmateix, no em puc 
estar de pensar que la controvèrsia tampoc no s’allunya en excés —con-
tràriament al que sembla— de la qüestió que m’ha d’ocupar: fet i fet, 
l’adscripció genèrica del Trajecte circular de Vicent Alonso podria incitar, 
precisament, una animada polèmica paral·lela sobre quines són les 
consideracions —quins els pactes d’escriptura i de lectura— que ens 
condueixen a conceptualitzar com a diari o dietari una determinada obra 
literària. És o no és Trajecte circular un diari? Val la pena distingir entre 
diaris i dietaris? Seria aquesta distinció operativa per a analitzar i 
caracteritzar el Trajecte circular d’Alonso? Fins on arriben, en les 
convencions actuals, els límits semàntics del terme diari. I els de dietari? 
Hi ha un consens clar, sobre aquests límits? Els dèficits d’acord 
terminològic potser tenen l’origen en l’estadi precientífic dels estudis 
filològics dietarístics? Constitueixen els diaris —o els dietaris— un gènere 
literari autònom? Resulta lícit considerar la dietarística com a gènere 
literari, al mateix nivell que la narrativa, la poesia, el teatre o l’assaig?  

Tal com hem vist, Dari Escandell i Anna Esteve assumien —amb 
paraules de Francesc Ardolino— que, entre els avatars de la seua 
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enquesta, van entropessar amb una qüestió gens ni mica menor que ve ací 
a col·lació: “decidir on comença i on acaba un dietari (com a gènere) 
també implica ampliar o reduir una tria”. I, no cal dir-ho, en condiciona, 
conseqüentment, qualsevol aproximació a l’establiment de cànons. 
Precisament, ens consta que Trajecte circular no apareixia en la proposta 
inicial de diaris i dietaris que el Grup de Recerca de Literatura 
Contemporània va confeccionar per a l’enquesta de referència. I això no 
solament en relativitza —òbviament— les valoracions dels enquestats, 
sinó que il·lustra i delata les indecisions raonables que s’hi suscitaven a 
l’hora l’adscriure plenament l’obra dins del gènere dietarístic. No 
debades, Trajecte circular traeix d’entrada la característica formal més 
clara i evident d’un diari, per tal com no s’hi expliciten referències 
temporals precises —dia per dia— en les entrades que integren el llibre. 
Es tracta, per dir-ho a la manera de Puig i Ferreter, d’una mena de diari 
sense dates,6 on cada fragment textual es presenta amb un títol 
convencional, sense explicitació diària.7 

Tanmateix, no per això els textos del llibre d’Alonso deixen 
d’observar l’ordenació cronològica segons un calendari clar i definit: des 
del primer dia del segle XXI acabat d’encetar, seguint el sabut cicle de les 
estacions —hivern, primavera, estiu, tardor, hivern— que permeten 

                                                 
6 El paradoxal sintagma diari sense dates té ja una certa tradició en la literatura catalana. 
Puig i Ferreter ja escrivia: «D’aquí el seu caràcter dispers o de notes vàries, o diari sense 
dates. Diari de pensament més que no pas de fets, o de sentiments o de coses succeïdes» 
(1981, 151); Núria Serrahima elegia precisament aquest sintagma per al títol del seu 
Diari sense dates (1990), i un títol molt semblant triava Pere Rovira per al seu Diari 
sense dies 1998-2003 (2004); de Feliu Formosa és el capítol «Diari sense dates» en El 
present vulnerable (1979); “Diari sense dates”, igualment, era també un dels contes 
publicats per Víctor Mora en El cafè dels homes tristos (1966).  
7 Dolors Madrenas i Joan M. Ribera (2008, 51-52), en parlar de «l’actual i creixent in-
definició genèrica», consideren que la propensió a la fragmentarietat de la literatura con-
temporània «comporta un alt grau d’eclecticisme i fa que es publiquin obres ben 
diverses sota l’etiqueta de diari/dietari». Hi afegeixen: «Els mateixos autors, a l’hora 
d’escollir els seus títols i els crítics en fer-ne les ressenyes, han contribuït a fomentar 
l’equívoc i a incrementar la imprecisió que ja té de per si el gènere que ens ocupa». En 
qualsevol cas, la conclusió que hi resulta sorprenent és que «Cada vegada són menys els 
dietaris que utilitzen la forma datada com a estructura».  
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l’estructuració del volum en cinc parts. Tal estructura desvela les claus 
interpretatives més evidents d’un títol, Trajecte circular, amb clars valors 
catafòrics.8 I, sobretot, facilita un ancoratge temporal mínim per al 
discurs: el del calendari de l’any 2001. És aquest ancoratge el que permet 
gestar un pacte literari segons el qual podem llegir el text en clau de diari. 
En efecte, en la «Nota preliminar»9 Alonso ens fa una declaració explícita 
—i reiterada— que el seu Trajecte circular és un diari. Aquesta nota 
preliminar arranca precisament amb les paraules següents: 

 
Fa anys que escric un diari. Això no hauria d’estranyar ningú. Els escriptors 
tenim per aquesta mena de papers una debilitat, comprensible i declarada, que, 
com és sabut, ja compta amb una història tan llarga com intensa i meritòria. 
Anotar les impressions d’una lectura; donar compte d’una trobada —me-
morable o no— amb un amic o amiga; recollir el que et suggereix un paisatge, 
una conversa o un article de premsa; provar de resoldre un problema que 
descobreixes de sobte, o que t’angoixa de fa temps... tot són motius d’interès 
perquè en deixem constància de la manera que més ens satisfà, és a dir, per escrit 
(2004, 7). 
     
La idea del dietari apareix reiterada un parell de pàgines després, 

quan l’autor al·ludeix el propi text en termes d’«aquestes notes extretes 
del meu dietari10» (2004, 9). Tanmateix, unes poques línies més avant 
sembla matisar o desdir-se’n parcialment respecte de la consideració que 
com a lectors n’hem de fer —o no—, del seu Trajecte com a diari:

                                                 
8 En la resolució del volum, quan en l’última pàgina l’autor es disposa a tancar el cercle 
literari, descobrim que el sintagma trajecte circular remet a un passatge d’Amiel: «(Henri 
Frédérich Amiel: “Una vegada més he dedicat el matí al monòleg interior, és a dir, les 
repeticions de l’ànima, el retorn al seu jo central, el trajecte circular de la rabosa captiva. 
És l’inconvenient de no tenir cap meta precisa, constant, exterior. Un no avança cap a 
aquesta meta i, per tant, recomença una vegada i una altra les mateixes experiències, els 
mateixos sospirs, les mateixes vel·leïtats”). Això mateix: el trajecte circular d’una consci-
ència captiva» (2004, 320).  
9 Resulta tota un convenció, en la literatura dietarística (i en general en tota la literatura 
que gravita, d’una manera o una altra, al voltant de l’esfera del jo), l’establiment d’un pac-
te de lectura en les paraules introductòries dels volums publicats.  
10 Cal observar l’ús indistint que en la «Nota preliminar» Alonso fa dels termes diari i 
dietari.  
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Amb tot, aquest Trajecte circular, com suggereix el subtítol que l’acompanya,11 
no és un dietari (2004, 9). 
    
És o no és ben bé un dietari? Volem dir: segons els qui hi tenen 

unes mínimes vel·leïtats taxonòmiques, Trajecte circular s’ha de catalogar 
o no com a dietari? Són o no són dietaris els múltiples diaris sense dates 
que semblen proliferar en les lletres contemporànies? Ho són pel simple 
fet que així ho reclamen els autors, els editors, els publicistes? Quin n’és 
el criteri? Fins on ha d’arribar l’abast semàntic del dietarisme? El debat   
—que reconec pelut— no per incòmode hauria de menysprear-se en 
l’estudi de la literatura contemporània, perquè apunta (així m’ho sembla) 
al centre de la diana d’un fenomen important: el de la dissolució de les 
fronteres genèriques com a conseqüència de noves propostes creatives i 
comunicatives. Al capdavall, tant hi fa l’adscripció dietarística. Perquè 
aquesta, siga com vulga, resulta secundària. 

En el cas concret de Trajecte circular parlem d’un llibre —un 
magnífic llibre, ara hi entraré— que personalment adscriuria, al costat 
dels que en comparteixen característiques, dins la no poc venerable i 
polivalent tradició del gènere assagístic. Sí, sí, assaig: el gènere dels límits 
confusos i generosos on ens és permés d’ubicar un ampli ventall de 
creacions que fan de mal classificar, i que tenen com a denominador 
comú el tractament d’una manera lliure —i no especialitzada— de les 
qüestions més diverses amb voluntat de creació literària. Això sí: amb un 
evidentíssim —innegable— pacte de lectura que ens invita a llegir el text 
seguint les pautes d’una determinada estratègia comunicativa que remet a 
les formes del diari. Un joc, en definitiva, que aporta justificacions i sentit 
unitari —un plus enriquidor— a la successió de textos heterogenis que 
n’integren el conjunt. 
 
2. PACTE DE LECTURA: SOBRE PARAULES QUE OMPLIN I SIGNIFIQUEN 
ELS DIES 
Què importa, al capdavall, si és o no un diari, un dietari o —sim-

                                                 
11 Tot i que en les cobertes del llibre no hi consta, en la pàgina 3 del volum apareix, des-
prés del títol Trajecte circular, el subtítol Notes d’un dietari. 
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plement— un assaig? Importa que és literatura. I, tal com sostindrà 
(sense risc d’equivocar-se) Eloi Grasset unes pàgines més avant en aquest 
mateix volum, «si la literatura existeix [...] llavors la literatura és veritat». 
És a dir: enclou en si mateix la veritat; «les veritats descobertes i 
comunicades per un gran art». No ens han d’estranyar, per tant, les 
citacions que Alonso elegeix per a encapçalar el volum: 

   
¿Diario? (Busco un título). Todo es diario. Siempre se escribe lo que a uno se le 
ocurre, según le ha pasado. O se lo imagina. Que tanto monta. No hay —ahí— 
idealismo y realismo. ¿Lo hay en algo? Todo es uno: diario.  
     MAX AUB 
 
Sense un cert coratge, no pot escriure’s ni una sola observació raonable sobre si 
mateix. 
LUDWIG WITTGENSTEIN 
 
Dietari fals? Dietari ver? Extern o bé intern? Els qui escrivim un dietari sabem 
que això té tant de risc i tanta d’ambigüitat i tanta de seducció i tantes de 
defallences com tota la literatura. O com la vida.  
    PERE GIMFERRER (2004, 13).12 
         
El que vull dir és que hi ha, per tant, en Trajecte circular, 

l’assumpció conscient d’un pacte referencial que en condiciona global-
ment les claus de lectura —el procés de descodificació proposat— amb 
unes calculades ambigüitats que apunten, precisament, al cor d’una diana 
concreta: la literatura, la colossal festa del fet literari; la literatura sobre 
literatura; la literatura del jo (un jo que viu, llig i escriu); la literatura 
veritat (amb independència que falsege o no els referents externs); la 
literatura vel·leïtat, vici i ofici. En definitiva —per no fer-ho més llarg—: 
el culte a les paraules que omplin i signifiquen els dies. 

                                                 
12 Del Dietari 1979-1980. Aquestes mateixes paraules han estat citades, curiosament, 
per Balaguer (1997, 41); i van ser parafrasejades pel mateix Eloi Grasset en el treball 
«“Dietari ver, dietari fals, dietari”. El Dietari de Pere Gimferrer: un moviment cap a la 
ficció» (2007, 457-466). També Roser Calvo les farà servir més avant en aquest mateix 
volum per a les seues reflexions a propòsit dels diaris de Josep Vallverdú.  
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Aquest pacte referencial s’estableix —com d’altra banda resulta 
habitual— en la extensa i intensa «Nota preliminar» que encapçala el 
volum; i s’acaba de definir en la primera de les entrades que n’integren el 
cos, «La humilitat de l’escriptura».13 Alonso hi explota un dels llocs 
comuns en el conreu de l’assaig: la justificació de l’escriptura —del vici 
d’escriure— com a instrument per a l’autoconeixença i la comprensió del 
món: 

 
Comportar-se així té, a més de la justificació que es desprèn del mateix vici 
d’escriure, la que deriva de la creença que la literatura és una de les formes del 
coneixement humà. Això vol dir, sobretot, que practicar-la és una manera 
d’entendre el món (2004, 7).14 
 
També la reflexió metaliterària sobre la gratuïtat —o no— de 

l’escriptura té un lloc en aquestes consideracions preliminars d’Alonso: 
 
Així, en el fet literari, alguns hi veuen una manera, tan docta com es vulga, de 
perdre miserablement el temps. D’altres, per contra, el consideren la més excelsa 
de les activitats humanes (2004, 7). 
 
I hi ha, naturalment, la consideració del quadern on s’esborralla el 

diari com un depòsit d’anotacions, una eina bàsica per al taller de proves 
on es forja l’assaig: 

 
Per als qui entenem així l’ofici, el quadern de notes ens és imprescindible. Hi 
assagem maneres d’acostament a la realitat, possibilitats d’arrecerar un problema 
sota l’embolcall dels conceptes, formes de contar els fets que vivim i ens 
importen, camins que potser ens portaran on voldríem... (2004, 8). 
 
Un tòpic més sobre el gènere assagístic que emergeix a la superfície 

del discurs en la «Nota preliminar» d’Alonso és la facultat per a mostrar 
el pensament en un estadi aparentment nu, entre bastidors —lliure, 
senzill; subjectiu, còmplice; incompromés, asistemàtic; breu, 
                                                 
13 Amb aquest significatiu epígraf es presenta el fragment inicial dels 49 que integren 
«Hivern», el primer dels cinc grans capítols en què s’estructura el Trajecte circular. 
14 A penes tres pàgines després, encara en la «Nota preliminar», hi insisteix: «aquest 
Trajecte circular té a veure amb mi i, més concretament, amb l’interés d’entendre’m i en-
tendre millor el món a través de la literatura». 
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miscel·lànic— i, en conseqüència, fragmentàriament. Així, l’autor hi parla 
de:  

  
Les dues activitats, el pensament i l’escriptura, tan ben travades que de cap tall 
no podrien eixir-ne indemnes. Així, donar a conèixer aquest procés mentre es 
conforma no és cap signe d’impaciència: el pensament de què parle té més a 
veure amb el fragment que no amb la totalitat (2004, 8). 
 
I, en el mateix sentit, s’hi apunta l’aire de provisionalitat consubs-

tancial al gènere:  
 
És, com ha dit algú que ara no recorde, una mena d’«estat desficiós d’apunt 
transitori», que, si et fa renunciar a raonaments irrefutables i a tesis concloents, 
et facilita tanmateix el plaer de l’esborrany, sempre preliminar, mai decisiu 
(2004, 8). 
 
La concomitància tantes vegades assenyalada entre discurs assagís-

tic i discurs poètic15 adquireix ací una significativa concreció per al cas del 
dietari:  

 

                                                 
15 Eduardo Gómez de Baquero afirmava ja el 1917 que «l’assaig està en la frontera de 
dos regnes: el de la didàctica i el de la poesia i fa excursions de l’un a l’altre». I a Eugeni 
d’Ors (l’impulsor d’una línia d’influències que passa per Josep Pla i Joan Fuster, i s’estén 
fins al mateix Vicent Alonso) li agradava definir el gènere com la «poetització del 
saber». Sobre la confluència de característiques en la poesia i l’assaig, vegeu, per 
exemple, referències ja clàssiques com P. Hernadi (1972) o K. Hamburguer (1977). En 
el cas de la literatura catalana, i en relació amb un cas tan immediat a Alonso com el de 
Joan Fuster —més tard hi insistiré, en aquesta ascendència evident—, resulten 
ressenyables les observacions de Josep Iborra en «Del poeta a l’assagista» (1982, 76-86) i 
les de Vicent Salvador en «El jo discursiu» i «Fuster i l’assaig» (1994, 61-96): 
especialment, l’apartat «L’assaig i la poesia», en el segon d’aquests dos capítols. En 
qualsevol cas, en aquest sentit no deixa de ser curiosa una circumstància: que molts dels 
dietaristes contemporanis són alhora poetes. Al de Vicent Alonso, hi podríem afegir en un 
inventari d’urgència els noms d’Enric Sòria, Ramon Pelegero, Pere Gimferrer, Valentí 
Puig, Feliu Formosa, Josep Piera, Ponç Pons, Ramon Guillem, Rafa Gomar, Olga 
Xirinacs, Àlex Susanna, Miquel Desclot, Josep Igual, Jaume Pomar, Albert Ràfols-
Casamada, Guillem Simó, Jaume Subirana, Vicenç Villatoro, Xulio Ricardo Trigo, Joan 
Teixidor o el mateix Joan Fuster. 
 



Revista de Filologia 

 39 

Per la seua fragmentarietat, el dietari i el llibre de poemes s’assemblen més del 
que es reconeix habitualment (2004, 8). 
 
Tal festeig entre discurs assagístic i discurs poètic arriba, en el cas 

d’Alonso —com en tants altres—, a l’extrem d’una escriptura en paral·lel 
(i complementària) del diari i l’obra poètica:  

 
Així, el meu quadern de notes del 2001, del qual ha nascut el llibre que ara 
presente, el vaig escriure paral·lelament a molts d’aquests poemes (2004, 8-9). 
 
Entre els temes indefugibles, hi ha, naturalment, el de la memòria. 

La fixació del temps viscut, els records i l’enyorança com a matèria 
literària:  

 
durant el primer any del segle em vaig deixar portar, feliçment i extensament, 
pels fils de la memòria. En conseqüència, tant el recull de poemes com aquestes 
notes extretes del meu diari, per a bé o per a mal, se’n ressenten. La memòria no 
és, ni en l’un ni en l’altre, el tema únic, però hi té un protagonisme que jo mateix 
consideraria exagerat (2004, 9). 
 
Tampoc no hi queden exempts de consideració, en la «Nota 

preliminar», els dubtes sobre el procés que li permet convertir el quadern 
personal en una publicació: 

 
Si, quan llegeixes el que has escrit els darrers dies, ja és difícil reprimir-te l’afany 
de corregir-te o destruir-te, què no ha de passar en el moment que t’atreveixes a 
publicar tot o part del teu quadern de notes? (2004, 9). 
 
Com tampoc no s’hi defuig la necessitat d’expressar, en la creació 

literària, la pròpia experiència personal davant la vida: 
 
Cada fragment del meu quadern de notes és [...] una fotografia del món que he 
viscut i que m’inquieta. Però, cada vegada que he disparat la càmera, no he 
renunciat al poder dels enquadraments ni al de la llum reguladora del camp de 
visió. Com tampoc no he deixat que tots els clixés meresqueren la gràcia de 
l’edició (2004, 10). 
 
Finalment, la sucosa «Nota preliminar» d’Alonso acaba —tot just 

abans dels agraïments— amb una temptativa de justificació sobre el 
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perquè del títol: una al·lusió al cicle anual de les estacions que habilita, 
ultra l’ancoratge temporal i el conseqüent pacte de lectura com a dietari, 
una estructura en cinc grans parts per a les 195 proses que s’hi 
succeeixen: 49 d’«Hivern», 52 de «Primavera», 46 d’«Estiu», 45 de 
«Tardor» i 3 de l’«Hivern» següent. 

 
Que es tracte d’un trajecte no crec que meresca cap explicació. Potser sí que 
valdria la pena detenir-se a justificar l’adjectiu que l’acompanya i per què, a pesar 
que no invente el recurs ni cap de les seues possibilitats literàries, he decidit 
organitzar-lo aprofitant el cicle natural de les estacions (2004, 10). 
 
Ja iniciat el cos del Trajecte, en el primer dels 195 assajos que el 

configuren,16 Alonso acaba de declarar propòsits i remata les conside-
racions metaliteràries, en una estratègia no destriable de l’autolegitimació 
observada en la «Nota preliminar». L’autor hi reflexiona sobre el fet 
literari i el desig consubstancial a això que —planianament— podríem 
designar «la diabòlica mania d’escriure»: 

 
Escriure empenta el desig i el fa créixer, fins i tot més del compte. El desig en 
general, sí. O el que és el mateix: la impaciència d’arribar a un lloc sense saber 
quan ni com, que recorre el cos sencer i s’hi enganxa perquè no oblides que vas 
carregat d’esperances. Per això, llegir o dir són estadis inferiors a escriure (2004, 
17).17 
 
El trajecte que Alonso proposa comença, d’acord amb la convenció 

del calendari, el dia de Cap d’Any del nou segle. I el tempteig d’imatges 
possibles per a encetar discurs serveix per a exposar un dels principis con-
substancials al dietari i al gènere assagístic en general: l’oportunitat de 
qualsevol tema —entre tanta diversitat com es vulga— com a objecte de 
creació i recreació literària. Així les vivències immediates, els fets 

                                                 
16 «La humilitat de l’escriptura» (2004, 17-19). 
17 Aquestes paraules inicials del cos del Trajecte circular seran represes anafòricament en 
el desenllaç últim. L’estratègia reforça així la idea de trajecte circular que el títol recull: «la 
clau definitiva serà també un homenatge: el que rets, sempre que escrius, a tots els qui 
t’han precedit en l’ofici de dir les coses en què creus. Sense més prevencions que les deri-
vades del fet que escriure empenta el desig i el fa créixer, fins i tot més del compte» 
(2004, 320). 



Revista de Filologia 

 41 

anecdòtics, els costums; el temps, les persones estimades, els records, la 
solitud; les escenes, els paisatges, els personatges, les coses quotidianes; 
els elements amb valor simbòlic, les sensacions, les emocions totes:  

 
tot el que ara podria escriure. Les maneres, per exemple, tan exaltades com 
previsibles, de la gent a la placeta de l’Església mentre esperaven el toc de les 
dotze campanades; el tòpics especialment configurats per al segle que ara 
comença; el fred d’aquest hivern, inusual i impietós, que l’Anna tant pateix. O el 
record, que se’m presenta de sobte, dels caps d’any passats, més solitaris. No cal 
anar-se’n a les profunditats extremes. Les coses de cada dia, un gest, un núvol 
que passa, el vi que bevem, aquell got trencat mentre escuràvem, el foc rebel que 
ens acompanya a la llar, algú que travessa la plaça, un soroll amenaçador a 
l’andana, que et transporta anys enrere... (2004, 17-18). 
 
Es tracta, en definitiva —passeu-me la manera de formular-ho— 

d’una personal i decidida reivindicació quant a les propietats alquímiques 
de l’escriptura:18  

 
Tot, si ho escric, és ja diferent, o és perquè ho escric. I això fins al punt que la 
mateixa realitat trontolla (2004, 18). 

 
3. «LA CONSTATACIÓ DE L’OMBRA DE FUSTER»: SOBRE LES CONCOMI-
TÀNCIES DE TRAJECTE CIRCULAR AMB L’ASSAIG FUSTERIÀ  

Ara que disposem de la perspectiva necessària, seria pueril negar, 
en el marc de les lletres catalanes, l’ascendència decisiva que la colossal 
obra de Joan Fuster ha exercit sobre la tradició assagística posterior: més 
encara a l’àmbit concret del País Valencià. El mateix Alonso, en un 

                                                 
18 El culte al fet literari —una mena de deïficació de la literatura o, simplement, la 
concepció de la literatura com una manera de viure— planeja adesiara en l’obra 
d’Alonso. Així doncs, més avant hi podrem llegir: «Tampoc no em convenç aquell 
“escriure després de viure, o conèixer”, que tants han teoritzat. Per què no “escriure per 
viure, o per conèixer”? [...] El llenguatge literari, que pren així un caràcter moral, és 
l’únic camí que tenim per a arribar a les coses. (2004, 27). Tals plantejaments evoquen 
el Joan Fuster que, aforísticament, sentenciava: “Els llibres no supleixen la vida, però la 
vida tampoc no supleix els llibres» (1960, 74).  
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comentari a propòsit de l’estil de Josep Palàcios,19  aporta una personal 
reflexió sobre la dilatada projecció que ha tingut —i continua tenint— 
l’ombra fusteriana:20 

 
tot el que fa [Josep Palacios] —literatura o no— porta una marca que molts 
reconeixem sense esforç. Òbviament, he pensat en els papers de Fuster, únics 
també. Massa i tot, perquè com tantes voltes he sentit dir a Vicent Raga, l’estil i 
altres filigranes fusterianes porten camí d’eternitzar-se en una gran majoria 
d’escriptors valencians, deixebles declarats o no. El model s’ho val, però tots 
guanyaríem si féiem l’esforç de no deixar-nos enlluernar definitivament per una 
manera d’escriure que, si ha mostrat de sobres la seua eficàcia, ens pot convertir 
en una mena d’eunucs del pensament i l’escriptura. Això no és cap renúncia, sinó 
voluntat de sobreviure i, sobretot, pura i simple reivindicació de les idees i de la 
literatura (2004, 92). 
 
Consideracions estilístiques al marge, i evitant igualment el debat 

sobre la conveniència o no de defugir «l’estil i altres filigranes 
fusterianes»,21 la bona qüestió és que resulta possible establir algunes —i 

                                                 
19 Alonso, admirador de Palàcios, comenta que aquest no signava les col·laboracions que 
feia per a la pàgina 2 de la revista Caràcters que el mateix Alonso dirigia. Tot i això, 
molts hi reconeixien un estil personal i inconfusible. 
20 Ja abans, Alonso havia encetat el text «Sectes» amb contundència: «La constatació de 
l’ombra de Fuster, allargada i poderosa, dóna per a molt». I amb una temprança que 
mereix ser subscrita, hi reconeix l’envergadura intel·lectual de Fuster, però critica el fus-
terianisme hipertròfic i se’n desentén d’una qualsevol adhesió definitiva: «Fuster ha estat 
un intel·lectual d’una talla inusual i faríem bé d’aprofitar-nos-en per seguir caminant, 
tant com ens permeten forces i propòsits. A mi, les pelegrinacions i altres manifestaci-
ons sectàries sempre m’han deixat indiferent. Això mateix em passa amb les adhesions 
definitives». En qualsevol cas «l’obra de Fuster, allargada i poderosa» es constata en el 
Trajecte d’Alonso —la xifra no per freda deixa de ser expressiva— amb un total de 19 
ocasions en què és citat: p. 22, 54, 92, 135, 145, 147, 152, 153, 206, 207, 208, 209, 231, 
232, 243, 244, 257, 261 i 307. 
21 El mateix sintagma «filigranes fusterianes» evoca l’inconfusible sabor de l’estil fusterià, 
on sovint s’activen metàfores concretitzants —amb regust col·loquialitzant— com la 
d’aquestes «filigranes». Vegeu, per exemple, el parell de passatges següents, extrets de 
La Vanguardia: «En los sitios donde perdura un cierto arcaísmo de estructura, todavía 
cabe hacer filigranas sin que se arruinen los promotores de la maniobra» (FUSTER: 
1972, 13); «La carroña de Zubiri no pasa de ser una erudita filigrana ontológica. Y 
aburrida, además de falsa» (FUSTER: 1983, 5). Resulta curiós —i no poc significatiu, en 
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naturals— concomitàncies entre el Trajecte circular d’Alonso i l’assaig 
fusterià. Només a tall il·lustratiu, d’entrada, se’n podrien assenyalar les 
següents:  

a) L’autolegitimació pel pròleg. En un paper sobre l’assaig fusterià 
titulat precisament així, «L’autolegitimació pel pròleg», Vicent Salvador 
(1994, 97-117) observava amb lucidesa que «un pròleg és una forma 
contractual, a partir de la qual el lector sabrà a què atenir-se sobre el qui, 
el què, el com, i el perquè d’allò que pot esperar de les pàgines que 
segueixen si accepta el contracte i inicia la lectura del llibre». Hem 
comentat ja ací el contracte o pacte de lectura que Alonso formula per al 
seu Trajecte: resulta fàcil constatar-hi concomitàncies amb les fórmules 
de contracte que Joan Fuster presenta quan autoprologa els seus assajos. 

b) La justificació del títol. Tal com hem observat, en l’establiment 
del pacte de lectura hi ha la justificació, per part de l’autor, del títol del 
llibre: aquest, fet i fet, és el que hi aporta les primeres claus necessàries 
per a la unificació en el volum dels 195 fragments —més o menys hetero-
genis— que l’integren. I l’operació recorda el Fuster que també hi sap 
trobar recursos per a configurar i justificar els seus llibres d’assaig, amb 
un mínim sentit unitari.22 Ho constatem, per exemple, en la introducció 
al Diccionari per a ociosos: 

 
La meva pretensió no ha estat —¿calia que ho digués?— de confeccionar un 
«diccionari». Com en altres ocasions, em limito a reunir en volum una sèrie 
incoherent d’escrits, diversos en el tema i d’extensió desigual, catalogables dins el 

                                                                                                               
el mateix sentit— que Enric Sòria (en qui també resulta fàcil constatar l’«ombra de Fus-
ter, allargada i poderosa») faça servir l’adjectiu afiligranada comentant precisament l’estil 
fusterià: «La finalitat didàctica del joc es manté incòlume, bé que dissimulada entre 
càndides protestes de modèstia i crides al sentit comú més casolà. Aquesta afiligranada 
construcció, que afecta un aire casual, divagatori, és, en ella mateixa, una magistral lliçó 
d’estil» (SÒRIA: 1994, 87-88). 
22 El ja citat Vicent Salvador (1994, 114) observava: «Fuster [...] insisteix reiteradament 
en el tema: com confegir amb notes no destinades a la publicació immediata —o bé pu-
blicades en mitjans periodístics— un conjunt “amb maneres i amb voluntat de llibre”. 
La tria del títol és —ho hem vist— una estratègia delicada però efectiva per a donar a la 
nova criatura una identitat pròpia. El pròleg, al seu torn, és la clau de volta de l’operació. 
La legitimació definitiva». 
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gènere elàstic i modest de l’«assaig». En Figures de temps (Barcelona, 1957) i en 
Indagacions possibles (Ciutat de Mallorca, 1958) vaig utilitzar el sistema de 
presentar els meus papers en una ordenació cronològica, com a fulls de dietari, 
que de fet eren; en Judicis finals (Ciutat de Mallorca, 1960) vaig articular una 
petita col·lecció de residus aforístics en unes poques seccions, de relativa o 
remota unitat de contingut. Ni l’un procediment ni l’altre m’eren ara permesos. 
[...] Per això, doncs, i a fi de mantenir unes aparences qualssevol de regularitat, 
m’he decidit per una tercera solució, ben còmoda: la d’encapçalar cada nota amb 
una paraula clau, i disposar-les segons la gradació alfabètica d’aquestes paraules 
(FUSTER: 1964, 7).  
 
c) Citacions amb inconcreció de font. Com Fuster, Vicent Alonso 

sovint opta per establir el joc de la intertextualitat (pel qual l’un i l’altre 
demostren una accentuada debilitat) amb aparences relaxades i 
incompromeses —amb un cert aire de col·loquialitat—, que proven de 
rebaixar la grandiloqüència i l’academicisme del discurs, obviant-ne no 
solament l’aparat crític sinó també la procedència exacta de les fonts. La 
concomitància d’estratègies s’observa ben a les clares amb un parell 
d’exemples —el primer, d’Alonso; el segon, de Fuster— reportats a doble 
columna: 

 
No sé on ni quan, però em sembla 
que va ser Fuster qui va dir que 
l’obligació d’un escriptor és fer-se 
llegir (ALONSO: 1993, 22). 
 

Ja no recordo bé què és el que hi 
deia don José, però em sembla que 
[...] era ell qui encunyava la 
temerària expressió de: «la invasió 
vertical dels bàrbars» (FUSTER: 
1969, 386). 
 

d) El diari, depòsit d’anotacions per a l’escriptor. Tant Alonso com 
Fuster presenten els respectius diaris com un depòsit d’anotacions d’on 
poder extraure els textos finalment publicats. Fet i fet, quan Alonso 
exposava que «als qui entenem així l’ofici, el quadern de notes ens és 
imprescindible»,23 ben bé podia evocar les paraules introductòries de 
Fuster al seu Diari 1952-1960:  

                                                 
23 Fuster, en la introducció al Diari 1952-1960, sostenia: «els llibres han de construir-se 
d’acord amb unes exigències concretes, segons la clientela els demana. En el “diari” no 
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Havia de ser, més que res, un instrument de treball, per a mi. Exactament: una 
mena de dipòsit d’apuntacions, calamo currente, directes, a partir de les quals, 
després, em fos possible d’esbossar reelaboracions més àmplies o més estudiades 
(FUSTER: 1969, 8). 
 
e) La constatació d’un procés mínim de reelaboració, entre el quadern 

original i la publicació. L’un i l’altre reflexionen sobre l’operació de 
convertir el quadern personal —el conjunt de textos dispersos que 
l’integren— en una publicació. Com ja hem vist adés, la «Nota 
preliminar» d’Alonso insisteix en els filtres —de selecció i reescriptura— 
que s’interposen entre la instància original i el llibre publicat: 

 
Amb tot, aquest Trajecte circular [...] no és un dietari. No ho és pròpiament, per 
bé que s’alimenta d’un, el que vaig escriure durant l’any que inaugurava el segle. 
D’aquest, cosa natural i aconsellable, n’he deixat al calaix un bon grapat de línies. 
I les que han passat pel sedàs amb què he posat fre a la majoria de les meues 
impertinències, tampoc no apareixen com foren redactades. Si, quan llegeixes el 
que has escrit els darrers dies, ja és difícil reprimir-te l’afany de corregir-te o 
destruir-te, què no ha de passar en el moment que t’atreveixes a publicar tot o 
part del teu quadern de notes? (2004, 9). 
 
Doncs bé, per a tal confidència també podem trobar un 

paral·lelisme en la introducció de Fuster al seu Diari 1952-1960:24 
 
en ordenar els originals, ara, no he sabut reprimir-me les ganes de «revisar», en 
alguns casos, les idees que hi exposo (1969, 12). 
 
Al capdavall, l’un i l’altre semblen compartir, a més del procés de 

creació (escriptura lliure d’un diari d’escriptor en un quadern, i posterior 
adaptació del depòsit d’anotacions resultant de cara a la publicació 

                                                                                                               
existeix res de tot això. Hi ha una llibertat prèvia. És una manera d’escriure “d’anar per 
casa”: l’escriptura en samarreta, si puc dir-ho així» (1969, 9).  
24 En general, Fuster també solia posar èmfasi en el fet que els textos publicats responien 
a una selecció no exhaustiva dels seus originals. Així, l’expressió d’Alonso «n’he deixat al 
calaix un bon grapat de línies» troba correlat —per exemple— en el Fuster que apunta 
«En tinc moltes més en cartera. N’he fet una tria precipitada» (1985, 75), com a davan-
tal a les «Poques paraules» de Sagitari.  
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corresponent), l’estratègia del diari —del llibre presentat com un diari— 
per a reunir, amb forma unitària, el conjunt de textos dispersos que han 
anat destil·lant durant un temps determinat. 

f) Temàtiques compartides. Ultra el gust notori i manifest pel 
comentari de referències literàries, hi ha la coincidència en temes que 
tenen a veure amb la condició —de tots dos— com a col·laboradors 
assidus en premsa, crítics literaris o participants en trobades literàries, 
actes acadèmics, congressos, etc. Així, per exemple, l’assistència al congrés 
de Poesia de Santiago de Compostel·la que Alonso literaturitza en 
«Pensió completa» (2004, 82-85), recorda vivament —a pesar de la 
distancia temporal i de context— el passatge del Diari 1952-1969 en què 
Fuster comenta l’assistència al cèlebre III Congreso de Poesía que hi va 
haver també a Santiago de Compostel·la al juliol de 1954 (1969, 141-
144). 

g) Recursos estilístics. Sense voluntat —ni possibilitats materials— 
d’un estudi aprofundit, ens acontentarem ací a insinuar una sèrie de 
convergències estilístiques entre Joan Fuster i Vicent Alonso: l’ús de 
metàfores concretitzants, l’hàbil disposició dels marcadors discursius, 
l’activació d’estratègies contraargumentatives que projecten una imatge 
dialogant i negociadora, la intensa modalització dels continguts, 
l’aflorament desacomplexat de la primera persona, el gust per l’incís, 
l’aposta per un estàndard funcional puntualment esguitat de 
dialectalismes i col·loquialismes, el desdoblament de veus, una indissimu-
lada addicció a la intertextualitat, l’adjectivació precisa i vivificant i, per 
últim, una calculada conjugació de registres que facilita —molt de tant en 
tant— la incursió i la redempció de l’expressivitat popular al bell mig 
d’un elevat i mesurat registre literari. Vegem-ne exemplificat, ja que no 
tot, aquest últim aspecte: 

 
La seua passió pels detalls [de Miracle Garrido] —tant se val si és el pètal d’una 
flor silvestre o un adjectiu que matisa una idea— m’ataranta (2004, 26). 25 
 
A mi, sobretot se’m remouen els budells de la memòria (2004, 30). 
 

                                                 
25 Les cursives són meues. 
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Anna i Vicent s’han encarregat de mantenir-me despert. Són dels qui xarren pels 
descosits i sense ni una sola interrupció (2004, 94). 

 
4. EL CONTRAPUNT DE LA QUOTIDIANITAT I L’EVOCACIÓ: SOBRE 
SEQÜÈNCIES TEXTUALS DESCRIPTIVES I PASSATGES MEMORIALÍSTICS 

Les reflexions literàries, els comentaris sobre lectures, les notes 
erudites i l’agitació d’idees tenen, en el Trajecte circular, un contrapunt 
eficaç amb la narració o la descripció de la quotidianitat, i en la recreació 
de la memòria. És en aquest sentit on el diari d’Alonso sembla distanciar-
se més del de Fuster: si férem servir la vella distinció d’Alain Girard26 
entre diaris i dietaris, tindríem que el Diari de Fuster —heus ací la 
paradoxa— constituiria un paradigma de dietari (on destaquen les 
reflexions més intemporals, de caire intel·lectual; on el jo queda quasi 
sempre relegat a la simple assumpció del discurs i s’eviten els elements 
afectius, íntims, personals, quotidians); per contra, el Trajecte circular 
d’Alonso conjuga, amb un determinat equilibri, l’artifici literari —fillol 
de referències culturals i estètiques— amb la voluntat d’explicar i recrear 
la pròpia experiència vital: la que arrela en el dia a dia viscut per l’autor.27  

                                                 
26 L’estudiós francés (GIRARD: 1963) proposava diferenciar els diaris (on predomina 
allò afectiu i on l’autor parla de la vida quotidiana), dels dietaris (on destaca allò 
intel·lectual i un tipus de reflexió més intemporal). En el nostre àmbit cultural, Anna 
Caballé (1996) comentava sobre la qüestió: «en el diario íntimo esa mirada está más 
atenta a explicarse uno mismo y suele resultar por ello reiterativa y quebrada, mientras 
que en el dietario prevalece la invención literaria, el artificio, la voluntad de construir un 
discurso homogéneo, anclado, decíamos, en referencias culturales y estéticas». Tanma-
teix, Enric Balaguer (1997, 41) ja posava en quarantena —i amb raons— aquesta 
dicotomia: «Com a polaritats, la distribució en diaris i dietaris és evident que respon a 
una pràctica d’escriptura real. No obstant açò, sense desdenyar el que aporta 
d’interessant i útil aquesta distinció, l’escriptura dels dietaris es presenta, sovint, amb la 
cavil·lositat de zones intermèdies més que no tant en les polaritats. És més usual 
l’hibridisme que l’adscripció taxativa al diari o dietari en termes de Girard. Per un altre 
costat, en la literatura catalana l’ús dels termes és prou aleatori». Fet i fet, aquesta 
aleatorietat terminològica, reconeguda aleshores per Balaguer, sembla que és la que s’ha 
acabat imposant: actualment, tant en registres col·loquials com en textos especialitzats, 
els estudiosos tendeixen a fer servir els termes diari i dietari indistintament. 
27 Sembla oportú consignar ací que el mateix Trajecte circular, en l’entrada «Els trucs de 
la intimitat», aporta reflexions interessants sobre una suposada distinció entre «diaris 
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Ens referim a textos que parlen d’elements aparentment insignifi-
cants: de «les coses del dia», a la manera dels que alguna volta s’han 
anomenat diaris íntims. Vull dir: textos menys en la línia d’un Fuster, un 
Foix o un Gimferrer; més en la línia de Formosa, Susanna, Manent o    
—per posar-hi unes altres referències— Amiel, Mansfield, Nin, Pavese o 
Gide. Són, en definitiva —demane disculpes per la brusquedat de la 
formulació—, passatges on Alonso se’ns mostra més planià i menys 
fusterià:28 fragments on ens deixa veure i tafanejar una major porció de jo. 
S’hi tracta sovint d’una delicada literaturització d’elements quotidians al 
servei de determinades evocacions transcendentals, vinculades a sentits, 
records i emocions bàsiques. Desinflat de citacions exigents i retòriques 
grandiloqüents, trobem en aquests passatges un Alonso que per 
moments aparca la literatura sobre literatura, indaga els corriols de la 
memòria i —en reconeixem la personal preferència i la subjectivitat de 
valoració— disposa sobre el paper les armes millors de seducció:  

 
He passat la vesprada a la vora del foc. Un petit plaer: posar-hi troncs i observar 
com es consumeixen. Els de taronger se’n van en un no-res, i no fan brasa. Els de 
carrasca s’hi resisteixen tossudament i, de regal, t’omplin la casa d’aromes 

                                                                                                               
pur i impurs»: «Quan ara fa uns dies llegia el pròleg de Sam Abrams als Dietaris de Ma-
rià Manent, em sobtà la seua distinció entre dietaris purs i impurs. L’entenc, és clar, pe-
rò he d’insistir sobre el silenci de la intimitat rigorosa, que es traeix automàticament 
quan la poses per escrit. A més, caldria remarcar que la puresa d’un dietari, tret que ens 
el fa veure com a espontani i sincer, és o pot ser una argúcia més de l’escriptor. En això, 
l’anotació de 16 de juny de 1866 dels Fragments d’un journal intime d’Amiel és una refe-
rència obligada. Ara podria resumir-la en una afirmació, que, procedint del diari íntim 
considerat més íntim, encara rep una força més gran: “Les pàgines que no es destinen al 
foc esdevenen, per això mateix, discretes”» (2004, 153-154). Sobre aquesta qüestió de la 
literatura íntima versa també l’entrada «Confidències» (2004, 42-43). En un cas i en 
l’altre, és el mateix passatge dels Marginalia de Poe el que inspira les reflexions.  
28 Resulta indicatiu que, després de Joan Fuster, Josep Pla siga (al costat de Charles 
Baudelaire, Julio Cortázar i Enric Sòria) l’autor que més voltes trau cap en el llibre de 
Vicent Alonso: un total de 10 ocasions. Més significatiu encara és el fet que, en un de-
terminat moment del Trajecte, l’autor arribe a exposar: «Quan em pose a escriure en 
aquest quadern, sempre hi ha el moment en què Pla se’m presenta de sobte: “El drama 
literari és sempre el mateix: és molt més difícil descriure que opinar. Infinitament més. 
En vista de la qual cosa tothom opina”» (2004, 248).  



Revista de Filologia 

 49 

úniques. Davant del foc, m’he entretingut comparant perfums. El de carrasca el 
tenia allà, suspès per cada racó, i m’era fàcil sentir-lo. El de pi, havia d’imaginar-
lo, però l’he tingut a prop tantes vegades que acostume a evocar-lo sense 
esforços. De menut, quan no l’eclipsava el del pa acabat de coure, era el perfum 
habitual a la casa dels pares. Els seus murs tenien, adherit, l’olor de pi cremat i, 
al corral, era fàcil distingir tots els que, tendres o eixuts, desprenia la pinassa 
(2004, 19-20). 
 
Vicent Alonso salpebra així les reflexions literàries i metaliteràries 

amb l’afable complement del dia a dia: de la quotidianitat filtrada per una 
prosa que sembla assaborir amorosament les paraules parades. En 
aquesta tessitura hi trobem, fins i tot, la incursió de seqüències textuals 
narratives amb un cert cos unitari, com ara el relat «Estació del Nord» 
(2004, 58-60),29 que recrea en tercera persona les vicissituds d’un 
escriptor que abandona un llibre seu a l’estació, estratègicament, esperant 
que algú el prenga i el llegisca —cosa que no es produeix en cap dels vint-
i-sis dies d’experiment: 

 
té temps encara de redreçar l’esperit i dissenyar una nova estratègia per veure si 
demà, després de vint-i-sis dies d’experiments, algú decideix obrir el llibre i 
començar a llegir-lo. Quan el tren es posa en marxa, ja es veu seguint aquest 
primer lector per esbrinar què fa, on viu, qui és. No dubta que trobarà l’ocasió 
per presentar-se. Sap?, jo en sóc l’autor... (2004, 60). 
 
El contrast guspirejant entre la reflexió metaliterària (que, tal com 

hem comentat, gravita indefectiblement al voltant d’una confiança 
insubornable en la literatura com a font i recurs de coneixences) i la 
descripció dels petits prodigis quotidians es produeix a voltes amb la 
força del canvi sobtat, sense solució de continuïtat:  

 

A Miguel Torga li he llegit aquesta vegada que «escriure és, com tots els que 
l’home realitza, un acte inútil. Les paraules estan gastades i tot ja ha estat dit. 
Això no obstant, pot tenir algun sentit si cap passió o vanitat o sofisma dirigeix 
la ploma». Arguments vistosos, però d’una feblesa alarmant. Per escriure, les 
passions semblen imprescindibles; de la vanitat, un no en pot prescindir 
voluntàriament, i dels sofismes, adduiré que, en ocasions, entretenen. Tot 

                                                 
29 Un exemple semblant de relat breu en tercera persona és «Vol a Istambul» (2004, 
233-234). 
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consisteix, doncs, a acceptar la utilitat de la literatura més enllà d’una suma 
progressiva de coneixements o d’idees. Parle de literatura, és clar. No de mono-
grafies sobre càlculs biliars o altres assumptes mèdics. 
En aquesta època de l’any, les vesprades són massa curtes. Quan te n’adones, ja 
fosqueja. Per això no he llegit més que unes pàgines. M’agrada passejar fins al 
peiró, a l’entrada del poble, i vigilar les boires que es deixen caure lentament 
sobre el bosc, moments abans que la nit arribe. En tornar, s’observen les 
xemeneies fumejants que denuncien les poques cases habitades. A mesura que hi 
arribes, perceps més intensament l’aroma inconfusible de la savina que crema a 
les llars (2004, 24). 
 
En les pàgines del llibre on el contrapunt de la quotidianitat i 

l’evocació assumeix un major protagonisme, Vicent Alonso trenca el 
tòpic de la solitud vital com una condició consubstancial a l’escriptor 
autobiogràfic, i hi redimeix el valor, com a matèria literària, de la serena 
complicitat amb la seua parella: la també escriptora Anna Montero, la 
qual acompanya, amb un notable protagonisme, l’escriptor i els lectors al 
llarg del Trajecte proposat:30 

 
Vull, finalment, donar les gràcies [...], sobretot, a l’Anna Montero, que, a més de 
llegir-se l’original i fer-me’n observacions decisives, ha compartit amb mi la 
major part dels fets que referesc i ha fet possible, amb el diàleg permanent i quasi 
sempre apassionat, moltes de les idees d’aquest llibre (2004, 10-11). 
 
sempre m’he conformat amb una simfonia, la tercera de Rachmaninov per 
exemple, l’Anna com a públic únic i interessat, i el salonet de casa on tenim 
l’equip de música com a auditori (2004, 21). 
 
L’Anna, que sempre em sorprèn amb observacions amables, em recorda la 
felicitat petita, la que no té a veure amb oripells o magnificències (2004, 25). 
 

I no s’està, en aquesta dimensió quotidiana del Trajecte, de 
convertir el poblet de Xodos (on la parella té parada casa), a l’Alcalatén, 
en un suggeridor espai literaturitzat, a la manera —salvant les 

                                                 
30 Comptant-hi l’emfàtic agraïment amb què conclou la «Nota preliminar» d’Alonso, 
Anna Montero —sovint designada amb un simple i familiar «l’Anna»— apareix refe-
renciada, regularment, en un total de 25 de 320 pàgines del llibre: p. 11, 17, 21, 25, 30, 
77, 94, 99, 130, 145, 195, 201, 221, 225, 228, 229, 230, 238, 244, 246, 247, 257, 258, 
259 i 262. 



Revista de Filologia 

 51 

distàncies— del Dublín de Joyce, del París de Balzac, el Sant Feliu de 
Gaziel, l’Arenys de Mar d’Espriu, el Palafrugell de Josep Pla, etc.  

 
Potser perquè ara escric a la casa de Xodos, rememore el dia que vaig veure per 
primera vegada aquest poble mig perdut al peu del Marinet i del Penyagolosa. 
Era l’estiu de fa pocs anys. L’Anna i jo vagabundejàvem per la Roca del Moro, 
una petita platja a la vora d’Alcossebre, on sempre ens hem trobat a gust. La 
pluja imprevista ens va decidir a ocupar la vesprada visitant el poble on alguns 
amics tenien casa. Quan el vaig veure de sobte, dalt de la roca, una estranya 
sensació em va omplir alhora de satisfacció i temor. Amb els dies, he sabut per 
què. A Xodos el temps és diferent, es mesura i es viu d’una altra manera. Tot, 
silenci i paisatge, t’invita a la calma. Però també se t’apodera el neguit d’esbrinar 
fins les coses més peregrines (2004, 29-30). 
 

Encara una última curiositat en relació amb la literaturització 
d’elements quotidians en el Trajecte circular d’Alonso: la dèria pels trens i 
les estacions, omnipresents en aquesta dimensió més personal del diari. 
Es tracta d’una tendència temàtica que sembla reforçar la idea general del 
trajecte, i que hi apareix amb un sentit de mobilitat vital, potser connotat 
amb el temps de la lectura, el viatge —físic i interior—, l’obertura a noves 
experiències, la introspecció, les hores lliures per al pensament, l’oci. I, tot 
plegat, amb la sensació uterina i existencial del sotrac suau dels vagons. 
Fins i tot quan aporta divertides reflexions sobre el naixement rudimen-
tari del seu valencianisme,31 l’al·lusió al tren corrent i domèstic dels 
desplaçaments escolars i l’adolescència adquireix un protagonisme —ben 
carregat de significacions—, per contrast sorollós amb el faetó que Carles 
Soldevila trau a relluir en les seues memòries:32 

 

                                                 
31 Cal remarcar que un dels eixos amb interés inexcusable per a Alonso —i no s’hi val 
regatejar-ne el compromís cívic que hi adquireix l’assagista— la sensibilitat pel País Va-
lencià: per la malmesa cultura pròpia del País Valencià.  
32 El fragment que Alonso subratlla en les memòries de Carles Soldevila és el següent: 
«En aquest faetó va néixer el meu catalanisme. El fenomen és curiós, i no pas perquè el 
lloc em sembli impropi; el germen de les idees viatja en tota mena de vehicles i s’acomo-
da en tota mena de bressols. El que realment m’ha produït una certa admiració, quan hi 
he pensat de gran, és el fet que res en la meua educació ni en el meu ambient familiar no 
em preparés per a aquest contagi, que tanmateix va ser fulminant» (cfr. ALONSO: 2004, 
46). 
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Soldevila es contagià de catalanisme en el faetó que el portava des del Portal de 
l’Àngel, on vivia, fins al Liceo Políglota. A mi, cap faetó em duia a l’escola. La 
vaig tenir quasi sempre a quatre passes de casa, i quan no fou així la línia de 
Bétera del trenet era el meu transport obligat. Com ho fou de tants altres amics 
d’aleshores, que des de l’estació (2004, 47). 
 

5. PLURALITAT DE VEUS: SOBRE LA FESTA DE LA INTERTEXTUALITAT 
Al llarg de les 320 pàgines del Trajecte circular arriben a emergir —

es diu fàcil, això!— més de 400 veus diferents, amb papers principals o 
secundaris. I de les 195 entrades que integren el llibre, 156 —si no m’hi 
he descomptat— reporten explícitament el discurs d’un altre autor. Així 
doncs, si res no caracteritza per damunt de qualsevol altra cosa aquest 
assaig investit de dietari és la polifonia: el diàleg constant que Alonso 
escenifica amb els més diversos autors; una simfonia d’idees en què les 
múltiples lectures de Vicent —les idees que hi subratlla— s’erigeixen 
adesiara en motor potent per a les pròpies reflexions. 

Comptat i debatut, l’allau de citacions fan del discurs d’Alonso un 
paradigma d’allò que sovint s’anomena literatura sobre literatura. I val a dir 
que el joc d’intertextualitats que s’hi traça transcendeix la mera enumera-
ció de lectures a què són propensos alguns dietaris actuals. Certament, 
entre els qui en temptegen la fórmula, hi ha qui consigna llibres i autors 
com si foren la llista de la compra. No és el cas d’Alonso que, amb 
estratègia exempta de petulàncies, prova de conduir honestament el 
lector cap als paràmetres de la pròpia i rica vida intel·lectual. M’explique: 
darrere de cada citació s’insinua un Vicent Alonso gens ni mica pendant, 
que es reconeix deutor dels gegants literaris —de vegades no tan 
gegants— sobre les espatles dels quals ha pujat per tractar d’albirar nous 
horitzons de pensament. Simplement rebem, en el Trajecte, un bon 
repertori de propostes per a compartir —sense afectacions— la seducció 
de les complicitats literàries i els horitzons albirats. 

Es tracta, així doncs, d’una estratègia que en definitiva recorda el 
bo i millor d’un Joan Fuster que —també ell als antípodes de la 
pedanteria— porta de la mà el lector mitjà cap a les més excelses i subtils 
meditacions, alienes o de collita pròpia, poc importa això. La luxosa 
representació de veus no comporta, ni en l’assagista de Godella ni el de 
Sueca, cap tipus d’impostació, ni pressuposa —com sovint s’hi esdevé— 
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erudicions improbables en un lector mitjà: l’un i l’altre coincideixen a 
proporcionar, en el cos del mateix del text assagístic (amb didascàlica 
habilitat), tots els referents necessaris perquè el destinatari, encara que no 
en conega els autors citats, puga seguir sense dificultats els itineraris de 
pensament proposats. 

Podem concloure, per tant, que la festa de la intertextualitat que el 
Trajecte circular de Vicent Alonso concita sembla activar tota una gamma 
d’estratègies basades en la interdiscursivitat a fi d’amenitzar i agitar el 
pensament. Sense ànim d’exhaustivitat, hi podríem establir una tipologia 
—amb categories no necessàriament excloents les unes de les altres— 
segons les funcions que el discurs reportat assumeix en el principal: 

a) Citació epígraf. És el discurs breu, manllevat, amb què l’autor pot 
encapçalar el propi discurs. Hi ha epígrafs de text i també epígrafs de 
capítol. En aquest tipus de citació paratextual, el discurs citat proposa o 
insinua relacions catafòriques amb el nou discurs per construir, de 
manera que aquest nou discurs queda lligat a un conjunt discursiu 
prèviament legitimat. 

En tractar el pacte de lectura que Trajecte circular proposa, hem 
reproduït ja els tres epígrafs de text elegits per Alonso, de Max Aub, 
Ludwig Wittgenstein i Pere Gimferrer. Hi podem afegir, en el moment 
de les il·lustracions, les citacions epígrafs de capítol que podem documen-
tar en l’encapçalament dels cinc apartats principals: «Hivern», 
«Primavera», «Estiu», «Tardor» i «Hivern» (respectivament, pàgines 15, 
89, 173, 241 i 313): 

 
Trossets de paper, sobres esgrogueïts. 
És tot el que en queda. 
PINKHAS SADÉ (2004, 15). 
 
El món és com el moment 
en què l’estimada furga la bossa 
cercant les seues claus. 
De sobte, entre els frecs d’uns papers, un dring: 
ja les tinc! 
IEHUDA AMIKHAI (2004, 89). 
 
garbellem l’aigua antiga 
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del record i amb les mans buides 
travessem el temps, 
pelegrins d’un ritual estrany. 
ANNA MONTERO (2004, 173). 
 
Vida, on ets? La nit tot ho reclama 
i un plor de vent és l’única resposta 
JOAN VINYOLI (2004, 241). 
 
...El temps... és moviment en un ordre que té mesura, límits i períodes. El sol 
vigila i controla aquests cicles, delimita, distribueix, suscita i manifesta els canvis 
i les estacions que tot ho porten, com diu Heràclit. 
PLUTARC (2004, 313). 
 

b) Citació motriu. Es tracta del cas en què el discurs reportat és 
punt de partida —motor impulsor— per a les reflexions del discurs 
citant, de manera que les especulacions contingudes en el discurs 
principal prenen base en el discurs citat: 

 
A partir d’un text de l’Anna —«un fil de llum relliga el palimsest de l’espai»— es 
podria escriure un text que hauria de titular-se «Homematge a Hemingway». El 
text, poema en prosa, nota o el que siga, diria: Si Jig digué que els turons 
semblen elefants blancs, tu pots dir que un fil de llum relliga el palimsest de 
l’espai. I algú et dirà que no és possible d’entendre el no-res i que no és bo 
deixar-se dur tan lluny de tot, com si hagueres perdut definitivament l’oremus. 
Però tu insistiràs en el fil de llum que relliga el palimsest de l’espai i no et 
deixaràs vèncer per la xerrameca dels incrèduls, entestada a fer valer només la 
mirada en què creus, l’única que et pot fer feliç i salvar-te (2004, 130).33 
 
Aquest tipus de citació no solament és habitual en l’obra d’Alonso 

sinó en el gènere assagístic en general, on sovint s’exposen idees més o 
menys originals d’un altre autor com a inici per a les pròpies reflexions.34 

                                                 
33 Aquest és el primer paràgraf d’una entrada del Trajecte que Vicent Alonso titula, sig-
nificativament, «Jocs intertextuals». 
34 Resulta memorable, en aquest sentit, l’espectacular inici del ja citat Diccionari per a 
ociosos, amb una citació manllevada a Denis de Rougemont —que no hi és esmentat explí-
citament—: «“L’amor? Una invenció del segle XII!” La frase —promulgada, si no vaig er-
rat, per un erudit ben respectable— podrà semblar un despropòsit. No ho és: gens» 
(FUSTER: 1964, 9). 
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Vegem-ne un altre exemple en la manera d’engegar la seqüència 
assagística en l’apartat «La teranyina de Virginia Woolf»: 

 
Fa temps que vaig trobar a Una cambra pròpia aquesta manera, tan bella com 
lúcida, de parlar de la relació entre la literatura i la vida: «la literatura s’assembla 
a una teranyina agafada, bé que molt tènuement, potser, però enganxada per tots 
quatre cantons a la vida. Sovint costa de veure’n els fils; les comèdies de 
Shakespeare, per exemple, semblen penjades completament pel seu compte. 
Però si tibes la teranyina de biaix, la penges d’un cantó, l’estripes pel mig, 
t’adones un cop més que aquestes teles no són teixides enlaire per uns éssers 
incorporis, sinó que són l’obra d’uns éssers humans que han patit i que depenen 
de coses grollerament materials, com la salut, els diners i les cases on s’arreceren» 
Porte dies pensant a utilitzar aquesta reflexió de Virginia Woolf per a uns 
papers que m’agradaria escriure sobre l’autenticitat en literatura. La paraula 
«autenticitat» té mala premsa (2004, 26-27). 
 
Un cas concret d’aquest tipus de citació és el que podríem denomi-

nar citació motriu per transcontextualització. El joc interdiscursiu 
consisteix ací a reportar un discurs fixat en un context cultural més o 
menys allunyat al de l’autor, per posar-lo en contrast amb la realitat del 
context cultural propi (el context valencià de Vicent Alonso). L’operació 
somou pensaments i aporta idees per a la progressió del discurs 
assagístic:  

 

Diu [Joseph] Roth que quan redoblaven els agres timbals, sonaven les dolces 
flautes i esclataven els joiosos platerets «els rostres dels espectadors s’omplien 
d’un somriure ensonyat i agradós i, per les cames, se sentien bullir la sang. Les 
mossetes contenien l’alè i obrien els llavis, els homes madurs acotaven el cap i 
recordaven les maniobres d’altres temps; les dones més grans seien al parc del 
costat i els petits caps grisencs tremolaven. Era l’estiu!» A Picassent, també és a 
l’estiu que actua la banda simfònica. I els rostres de la gent també s’omplin de 
somriures plàcids (2004, 22). 
 
c) Citació polèmica. En aquest tipus de citació el discurs reportat és 

presentat en el discurs citant a fi d’escenificar-hi una polèmica a dues o 
més veus (si més no: la del discurs reportat i la del discurs citant, bé que 
també hi pot haver més discursos citats o desdoblaments en la veu del 
discurs citant). Així doncs, en la citació polèmica les idees del discurs 
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reportat són exposades per a ser refutades, rebatudes, capgirades, 
qüestionades o matisades.35 

 
No sé on ni quan, però em sembla que fou Fuster qui va dir que l’obligació d’un 
escriptor és fer-se llegir. Ho sent, però no trobe que siga una fórmula massa 
feliç. L’obligació d’un escriptor és més aviat escriure. Això, simplement: escriure 
(2004, 22). 
 
d) Citació aval. De vegades la seqüència textual del discurs citat és 

adduïda en el text com un aval per a les opinions o els arguments propis. 
Parlem, en aquests casos, de citacions que serveixen per a refutar o per a 
defendre una determinada posició ideològica. L’eficàcia d’una citació aval 
en el discurs citant pot recaure en la coherència i les raons del contingut, 
en el prestigi de l’autor citat o en totes dues coses alhora. En la mesura 
que la incidència estratègica d’una citació aval descanse sobre el prestigi 
de l’autor, ens trobarem davant del que tradicionalment s’ha denominat 
cita d’autoritat:  

 

Altres expressions artístiques ho tenen més dur: fer televisió, cinema o teatre no 
és cosa de llapis i paper. 
La bondat o la maldat del que es fa en matèria artística, això és una altra qüestió 
(Gimferrer: «La història del gust és la història de les preferències. La història de 
l’art i de la literatura és la història del gust»). Però hi ha qui les barreja. Per 
exemple, els qui encara creuen que la literatura que es ven és necessàriament 
penosa o els qui s’entesten a defensar estèticament tot el que no es ven (2004, 
23). 
 
e) Citació expressiva. En ocasions les citacions poden ser tan breus 

que queden reduïdes a una expressió, un sintagma o una única paraula. 
L’autor, en aquests casos, potser hi percaça, simplement, una funció 
purament expressiva. És a dir: les citacions —les citacions breus, 
especialment— poden tenir una justificació principal, senzillament, pel 
fet d’aportar solucions expressives satisfactòries als propòsits comunica-
tius del discurs citant. L’autor del discurs citant pot decidir que resulta 

                                                 
35 Sovint una citació polèmica, presentada a l’inici de l’assaig, exerceix també les funcions 
d’una citació motriu: és el cas de l’exemple elegit, que serveix d’inici per al capítol «La va-
ca de Monterroso». 
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innecessari formular d’una manera nova el que ja ha estat codificat amb 
precisió —o amb un cert enginy— en el discurs citat, i accepta com a 
pròpia la fórmula ja encunyada en aquest: 

 
Vull deixar-me portar pels fils de la memòria. [...] Fa temps que em persegueix 
la «droga del recuerdo, la alta estafa del tiempo» i les paraules de Claudio 
Rodríguez em reafirmen en la convicció que interrompre les notes de cada dia 
amb l’exercici de la memòria m’ha d’anar bé (2004, 29). 
 
Aquestes citacions expressives, que en el cas extrem queden 

reduïdes a una sola paraula, serveixen, d’aquesta manera, per a introduir 
matisos semàntics en les inferències que proposa el discurs citant. 
Il·lustra aquest ús la citació entre cometes de la paraula «llibret» en el 
context següent: 

 
Poe parla del llibre que s’hauria d’escriure per a «revolucionar el món del 
pensament, de l’opinió i del sentiment humà». El títol del llibre [—]«llibret» en 
diu Poe[—] hauria de ser: My heart laid bare (2004, 153). 
 
f) Citació regal. Pot esdevenir-se que una citació preserve un cert 

sentit autònom en el discurs citant, de manera que a penes interactua en 
les inferències que aquest proposa. El fragment citat és, així, simplement 
presentat al lector del nou discurs, com una mena de regal: un regal 
textual amb capacitat per a suggerir efectes comunicatius per si mateix, 
sense necessitat d’involucrar-lo amb cap de les noves línies 
argumentatives, narratives, descriptives o explicatives. 

Ens referim al no infreqüent fenomen, en aquest tipus de 
literatura, de la reproducció aparentment gratuïta del fragment d’una 
obra que —per una raó o una altra— ha impactat l’autor: el caràcter 
fragmentari de l’obra faculta que un dels apartats que n’integren el 
conjunt siga, quasi exclusivament, una citació: un fragment textual 
presentat nu, o amb a penes unes pinzellades justificatives sobre les 
circumstàncies de la recepció que al seu dia en va fer l’ara autor, o sobre el 
perquè de la reproducció que s’ofereix en el nou discurs. Per mitjà 
d’aquesta estratègia, l’assagista invita el lector a compartir amb ell les 
emocions, les sensacions, l’estat de l’esperit que les paraules citades 
inciten:  
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No podia dormir i he decidit tornar a la vora de la llar, encara amb brases. 
Vinyoli —procure tenir Cercles sempre a la mà— m’ha tret de damunt tot el 
desfici: 
No tornis, alba de la joventut. 
No tornis, vespre de la joventut. 
Deixeu-me estar com ara estic: 
sol amb l’amic 
que he anat fent de mi mateix. 
En mi ja el somni creix 
de la darrera solitud (2004, 30). 
 
g) Citació escoliada. Un dels apartats que integren l’assaig pot ser el 

comentari —encuriosit, filològic, més o menys erudit, hermenèutic o 
anecdòtic— d’un text que, lògicament, ha de ser citat perquè el lector en 
puga compartir la referència. És el cas, per exemple, de l’anàlisi que 
trobem en «”L’amor che move il sole e l’altre stelle”» a propòsit de les 
traduccions de Sagarra i Mira d’uns versos de la Divina Comèdia (2004, 
121),36 o —per posar un segon exemple— el comentari que dels poemes 
«Flors blanques en la boira» i «Paisatge a prop de l’aeroport», de Joan 
Margarit, fa en la part final de «La Mesquita Blava» (2004, 125-126).37  

i) Citació relíquia o citació cultura. Dominique Maingueneau (1980, 
142) establia una tipologia de citacions en què distingia entre la citació 
epígraf, la citació prova (per a refutar, per a defendre o per a sostenir un 
argument),38 la citació relíquia (fragment de discurs vertader, autèntic, 

                                                 
36 Es tracta dels versos que Sagarra tradueix així: «Llum hi ha en el cim que a fer visible 
es plau / el Creador a aquella criatura / que sols veient-lo aconsegueix la pau. / Llum 
que es distén en circular figura, / i tal volada el cercle va prenent / que al sol fóra massa 
ample per cintura». La traducció de Joan Francesc Mira, també citada, fa en canvi: «Hi 
ha una llum allà dalt que fa visible / el creador a aquelles criatures / que només troben la 
pau veient-lo a ell. / Ella s’estén en forma circular, / tan lluny que el seu perímetre seria 
/ un cinturó massa ample per al sol».  
37 Els versos citats són ací, respectivament: «Flors oblidades / escampen perfums de 
primavera / en els àmbits glaçats, càlida neu / d’efímeres flors blanques. Amb tristesa / 
les recordo a l’hivern / que en una sola nit les va glaçar» i «Vulgars i plens de gent quan 
ve l’estiu, / dignes i desolats durant l’hivern, / aquests afores són talment l’amor». 
38 En essència, aquest tipus de citació podria correspondre’s amb el que ací hem deno-
minat citació aval.  
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amb segell fundador: el pòsit grecollatí, els textos bíblics, etc.) i la citació 
cultura (citacions de grans autors, molt difoses i conegudes, signe de cul-
tura). Doncs bé: atenent les posicions d’Alonso envers el fet literari i la 
concepció de la literatura que se’n desprén, qualsevol discurs literari re-
portat amb les característiques d’una citació cultura hi assumeix també les 
que Maingueneau reservaria per al tipus la citació relíquia. Dit d’una altra 
manera: una citació cultura qualsevol té, en el discurs d’Alonso, el mateix 
valor que en un discurs convencional podria adquirir una citació greco-
llatina o bíblica; la literatura citada —la literatura de pes que s’hi cita— 
hi assumeix valors vertaders, autèntics, fonamentals, fundacionals. Amb 
una intensitat que —fonamentalismes al marge— ben podria ser homo-
logable a la que pot adquirir un referent clàssic en un discurs filosòfic, o 
un passatge bíblic en una discussió teològica. Podem concloure, en 
conseqüència, que les grans obres de la història literària —grans obres als 
ulls d’Alonso—, quan són citades en Trajecte circular, hi exerceixen les 
seues funcions com a signe de cultura i disposen (pel mateix fet de ser 
bona literatura) d’un ple reconeixement quant a la veracitat, l’autenticitat 
i la transcendència. Esdevenen així, citacions relíquia o citacions cultura. 

j) L’autocitació. Al marge que l’autor, naturalment, pot citar-se a si 
mateix com pot citar qualsevol altra veu, l’autocitació en l’assaig pot ser 
una estratègia per a validar, en el discurs, la incorporació d’un text propi 
amb una procedència qualsevol. Tenint en compte el caràcter miscel·lànic 
i fragmentari del gènere, és lògic que, en la confecció d’un volum unitari, 
l’autor adesiara sucumbisca a la temptació de rescatar i recuperar —redi-
mir i habilitar en el nou discurs— textos propis d’origen divers o, fins i 
tot, amb aventura editorial prèvia: ressenyes ja publicades en revistes, 
fragments d’articles acadèmics, textos embastats per a conferències, 
apunts per a una taula redona o la presentació d’un llibre, anotacions o 
poemes aïllats, passatges lluïts d’una carta, una col·laboració en premsa, 
etc. Cal suposar que aquests textos dispersos poden ser directament 
incorporats al volum, sense cap tipus d’acotació: com una peça més en el 
mosaic resultant. Tanmateix, hi ha l’alternativa de reconéixer-ne la 
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procedència distinta i d’assumir-los en el discurs per la via de 
l’autocitació: 

 
Un bon amic em suggereix que podríem escriure a dues mans un llibre sobre el 
silenci i la poesia [...]. M’ho proposa precisament ara que més o menys fa un any 
de la mort de José Ángel Valente. Em diu que no coneix l’article que aleshores 
vaig publicar al Levante i li he promés enviar-lil. Ara el transcric, tot seguit, sense 
cometes (2004, 184).39 
 
k) Citació epítom. En el joc de la interdiscursivitat a què és propens 

l’assaig no resulta tampoc infreqüent el gust per la citació amb valor 
d’epítom: l’estratègia de retallar i presentar al lector un fragment textual 
que, d’una manera o una altra, es considera valuós com a compendi, 
síntesi o emblema que —òptim, per tant, per a finalitats divulgatives— 
condensa les nocions elementals del contingut més rellevant en el discurs 
amb què proposa diàleg. És el cas dels sis versos de Claudio Rodríguez 
citats en «”Sin adiós”»:  

 
He mirat aquests dies l’Obra poètica (1953-1991) de Claudio Rodríguez [...]. I 
m’abelleix escriure que si Rodríguez només fóra l’autor d’aquest poema, el que 
tanca la quarta part d’El vuelo de la celebración, també hauria de ser considerat un 
dels gran poetes castellans de tots els temps. [...] «Sin adiós» és un poema 
compacte, tot hi és al servei de tot i ni una sola paraula podria encetar cap vol 
solitari. A pesar d’això, hi ha sis versos que contenen tots els elements, 
significativament poderosos: 

                                                 
39 És després d’aquesta estratègica introducció que apareix reproduïda l’extensa autoci-
tació, amb el cos de l’article al·ludit estenent-se fins a la pàgina 186. Vegeu-ne un exem-
ple alternatiu, del tot bo, en l’entrada «Coitus interruptus» (2004, 134-136). La 
fórmula per a habilitar-hi el discurs autocitat s’entremescla ací amb la narració 
d’elements quotidians en estil segmentat: «Fa un matí esplèndid. Des de l’estudi, obser-
ve el vol enjogassat dels ocells. Van i tornen des dels pins a l’herba en acrobàcies sorpre-
nents. No tarde a abandonar l’estudi. Sota els pins em pose a regirar una carpeta de 
papers diversos. Vull recuperar-ne alguns que s’han quedat perduts pel camí. Aquell, 
per exemple, en què parlava de relacions amb els francesos. L’he trobat sense problemes. 
Fa temps que el vaig escriure. Els ocells han fugit cap a racons del jardí sense presència 
humana. Em mire els fulls. Un peixet de plata es deixa veure un instant i desapareix en-
tre la resta de papers de la carpeta. Comence a llegir». I és després d’aquesta introducció 
que trobem reproduït, com una extensa autocitació, l’assaig sobre les relacions de l’autor 
amb la literatura francesa.  
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Y ahora, frente al mar, 
qué urdimbre la del trigo, 
la del oleaje, 
qué hilatura, qué plena cosecha 
encavan, sueldan, curvan 
mi amor. 

Escriure’ls ara és una manera de reclamar el lloc que el tot mereix dins la meua 
memòria (2004, 295-296). 
 
I és també la funció que exerceix —per posar un segon exemple— 

la citació que clou l’apartat «Contra l’oblit» (i, de retruc, el conjunt de 
textos que corresponen a «Primavera»): 

 
Si he d’escriure sobre Microcosmos, ho faré utilitzant aquesta magnífica reflexió: 
«Viatjar també és una guerrilla perdedora contra l’oblit, un camí de rereguarda; 
aturar-se a observar la figura d’un tronc dissolt, però que encara no ha 
desaparegut del tot, el perfil d’una duna que es desfà, les traces de la vida en una 
casa vella» (2004, 171). 
 
l) Citació conclusiva. Resulta fàcil constatar que molts dels assajos 

que integren un volum com Trajecte circular conclouen —com el que 
acabem de reproduir—  amb una citació. De la tantes voltes al·ludida 
fragmentarietat del gènere deriva la necessitat de resoldre satisfactòria-
ment el final de cadascun dels 195 apartats autònoms en què s’estructura. 
El temperament sentenciós —resolutiu— que sovint s’hi percaça pot ser 
proveït per la contundència d’un enunciat manllevat. Dit sense circum-
loquis: hi ha citacions que s’incorporen al discurs amb la finalitat 
d’aportar el desenllaç perfet —una mena de remat, amb el resplendor 
mínim necessari— al text assagístic: 

 
la relació amb la mort hauria de ser simplement el marc on tot —la poesia, 
també— té algun sentit. I fer del marc l’únic motiu és oblidar la vida mateixa, la 
que té lloc dins dels límits que aquell ens mostra. Potser per això, Max Aub se 
sent obligat a fer-hi una precisió: «Entendámonos: la poesía es la relación del 
hombre con la muerte, en la vida y en las letras» (2004, 65).40 

                                                 
40 Se’n poden documentar exemples alternatius, de citacions conclusives, en els apartats 
«Subratllats» (2004, 46-52), «Pensió completa» (2004, 82-85), «Copsar la vida, el 
clarobscur» (2004, 95-96), «Mechthild de Magdeburg i un apòcrif» (2004, 102-107), 
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La citació conclusiva no necessàriament tanca i talla —en termes 

absoluts— el fil del discurs. Vull dir: hi pot haver, encara, després de la 
citació conclusiva, unes poques paraules per a l’encaix últim de la citació 
(2004, 143), per a reforçar-ne el sentit (2004, 293), per a encara 
introduir-hi un matís darrer (2004, 236) o per a reblar-hi el clau d’un 
desenllaç:  

 
Però ha estat Josep Piera qui ha presentat l’argumentació més insospitada a 
favor de l’espontaneïtat i en contra de l’aprenentatge. El poble —ha dit que li va 
dir a una «eminència filològica»— construeix decasíl·labs quan parla diàriament. 
I ens n’ha posat un exemple: «Me cague en Déu i en l’hòstia consagrà». Com 
que era jo qui moderava, m’ha semblat que un exemple així, pronunciat 
sonorament per la veu inconfusible de Piera a l’Aula Magna, mereixia que l’acte 
acabara en aquell precís moment, de manera tan contundent com el decasíl·lab 
ausiasmarquià suggeria (2004, 61). 
 
També jo posaré fi a aquest paper, però no sense abans insinuar, 

com Alonso, un trajecte circular —el nostre, potser pegant-li voltes a la 
sénia: com fa l’ase que s’hi estaca— que ens retorne al debat de l’inici: 
diari?; dietari?; diari sense dates?; dissolució gènèrica?; cànon?; vàlua 
literària?; representativitat? Piera ho tindria clar claret i ho sabria dir 
ausiasmarquianament. Decasíl·lab clàssic, quatre versos més sis: «Me 
cague en...». Jo no gose exhibir tanta expressivitat. Però tampoc no puc 
estar-me de brandir un somriure contra segons quins tipus de vel·leïtats 
canòniques: perquè mai no sabem com d’efímera o dilatada serà la 
posteritat d’un llibre. I al final —em sembla— les dèries classificatòries 

                                                                                                               
«Machado Dotze» (2004, 110-111), «Els plaers de la digressió» (2004, 126-128), 
«Ideals» (2004, 141-143), «Els trucs de la intimitat» (2004, 152-154), «Bram van 
Velde» (2004, 154-155), «Contra l’oblit» (2004, 171), «Crepuscles» (2004, 181-183), 
«Silencis» (2004, 184-186), «Calma» (2004, 192-193), «Cultures i literatura» (2004, 
196-198), «Sintonies» (2004, 218-219), «Nostàlgies» (2004, 231), «Abans de ser rot, 
ja és agre!» (2004, 235-236), «Sentència cent seixanta-tres» (2004, 252-253), «El plaer 
de la lectura» (2004, 260), «Les tragèdies i el llenguatge» (2004, 278-280), «Una 
qüestió de mètode» (2004, 280-282), «Espais» (2004, 291-293), «Formes del 
coneixement» (2004, 293-294), «La síndrome de Bartleby» (2004, 306-308) i 
«“Conducta de los velorios”» (2004, 308). 
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de crítics i filòlegs només tenen sentit si permeten parlar de literatura: si 
ens faciliten, com el llibre de Vicent, una propina en la felicitat de les 
paraules. 
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JOSEP VALLVERDÚ, UN ESCRIPTOR DE DIETARIS? 
Roser Calvo Mayor 

Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra 
 

Com arriba l’aspecte de la vellesa?... Arriba 
per si mateix, sense que se’l noti, sense que 

se’l registri, sense que se l’amidi? O el cerques 
i li poses hams i trampes i el vigiles com el 
coloret marró que li va sortint a una pipa 

d’escuma de mar, i el fas parar quan 
apareix,... i li dones les gràcies a diari? O el 

prohibeixes i el combats i et resisteixes a ell i, 
amb tot, el sents afermar-se i fer-se més 

profund en tu, tan irresistible com el destí? 
Henry JAMES 

 
l novembre del 2007 sortia a la llum Quasi nou llunes, de 
Josep Vallverdú, amb un to i una estructura molt semblants 
al seu llibre Hora nona que havia publicat al mes de 
novembre de 2005 i en la mateixa línia que havia encetat 
amb Les vuit estacions el 1991. Totes tres obres impliquen 

una continuació de Vallverdú en el camp de la literatura del jo que inicia 
passats els seus 45 anys,41 però representen l’entrada de l’autor al món 
dels dietaris,42 i correspon també a l’entrada de l’autor en una nova etapa 
personal: la vellesa.  

Els títols dels tres volums de dietaris evoquen aquesta nova etapa 
personal de Vallverdú: Les vuit estacions, referides a les etapes vitals de 
l’home; Hora nona, la darrera de les quatre parts iguals en què els romans 
dividien el dia, la darrera hora de la vida, i Quasi nou llunes, «les meves 
vuit dècades de vida conscient» (2007, 13). Tots tres, doncs, estaran 

                                                 
41 Proses de ponent (1970). 
42 Segons la distinció entre diari i dietari d’ A. Girard, en el cas de Vallverdú ens troba-
ríem, més aviat, davant un dietari, pel pes més important de l’element intel·lectual, que 
d’un diari, amb un pes més important de l’element emocional i personal; a més a més, el 
mateix Vallverdú qualifica els seus volums de dietaris. De tota manera, es farà referència 
a la doble nomenclatura de dietari/diari. 

A 
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marcats per aquest pes del anys i, en certa manera, es converteixen en un 
exercici de catarsi, de purificació alliberadora davant la proximitat de la 
mort i amb una forta presència del pessimisme davant les poques 
esperances aconseguides. I què millor que un dietari on dia sí, dia no, 
anar narrant les sensacions i deixar-ne constància escrita? 

 
De passada, els anys són molts i les debilitats sotgen, qui sap si a la primera 
cantonada, qui sap si ja en vaig carregat i no me n’adono, se n’adonen els altres i 
de moment servent pietós el silenci. La memòria, la vista, la locomoció, 
s’afebleixen i juguen males passades. La consciència és encara activa, per bé que 
l’atenció no se sosté amb l’energia d’abans. Sempre he dormit malament, i ara 
dormo menys, i consegüentment em sento un poc més irritable i despacientat. 
Abans que perdi facultats mentals, he decidit adreçar-te aquest llibre en forma 
de cartes. Hi repasso situacions, conflictes, sentiments, actituds, militàncies, 
desigs, desil·lusions (VALLVERDÚ: 2005, 10). 
 
En aquest sentit, Vallverdú és molt conscient de les caracterís-

tiques d’aquest gènere. En el pròleg a Hora nona. Llibre de capvespres, 
Vallverdú ja ens anticipa què ens hi trobarem: «Durant uns mesos, quasi 
un any, he escrit aquest dietari» (2005, 9). I, pel que fa a Les vuit 
estacions. Dietari 1988-1989 i Quasi nou llunes. Dietari, IX-06 · VI-07, ja 
ho explicita en el subtítol de cada volum. 

Les vuit estacions és la primera temptativa dietarística de Vallverdú, 
que torna a provar catorze anys més tard amb Hora nona, on ja es troba 
molt més còmode i en sap treure partit, com demostra en Quasi nou 
llunes, amb una estructura i un estil més perfeccionats. De fet, Hora nona 
i Quasi nou llunes són molt similars i gairebé correlatius, ja que els distan-
cien únicament dos anys que conformen com un sol bloc inspirat segons 
el mateix autor en la lectura d’un dietari: 

 
Tinc present un llibre de Santiago Ramon i Cajal, El mundo visto a los ochenta 
años (1934). Una relectura que n’he fet, m’ha fet identificar en alguns punts 
bàsics amb les apreciacions que el científic fa sobre la vellesa, particularment al 
començament del volum; més endavant l’il·lustre home de ciència es perd un xic 
en digressions crítiques i esbiaixades entorn la política d’aquell moment —repú-
blica, estatut, català—, i es mostra declamatòriament espanyolista. Volia dir-te, 
només que el punt de partida de Ramón i Cajal i el meu és idèntic, contemplar 
l’entorn des de la perspectiva un xic cansada dels vuitanta anys.  
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En l’únic que no voldria assemblar-me és en el fet que Don Santiago va morir el 
mateix any de publicar el llibre. (VALLVERDÚ: 2005, 10) 

 
Centrarem aquest estudi en Quasi nou llunes, ja que pot servir-nos 

de punt de partida per a intentar establir la poètica del diari, no perquè 
sigui un diari exemplar sinó ben al contrari: té una sèrie de caracterís-
tiques estructurals i estilístiques que a primera vista semblaria més d’un 
llibre de confessions amb forma de diari. És a dir, que Vallverdú utilitza 
la carcassa del diari per a expressar una sèrie d’idees en veu alta.  

Per una altra part, i després de l’anàlisi de Quasi nou llunes —que 
en principi semblaria ser el que més s’allunya del concepte de diari—, 
veiem trets i elements que ens fan pensar que ens podríem trobar davant 
una tipologia de diari diferent al que podia generar l’època de la Guerra 
Civil i l’exili (o uns altres esdeveniments generalment traumàtics de la 
nostra història) o, si més no, davant una nova tipologia d’escriptor de 
diaris. 

 
1. 

Quasi nou llunes recull la crònica més o menys regular, no diària, de 
vuit mesos: del novembre de 2006 al juny de 2007. És a dir, durant nou 
llunes, com ens indica el títol i l’autor: 

 
D’aquí ve el títol del volum que teniu a les mans, i que desitjaria que us fos útil 
en alguna mesura: Quasi nou llunes, perquè la marxa temporal del llibre arriba 
ran d’una lluna nova després d’haver arrencat de vora una de vella, vuit llargs 
mesos abans (VALLVERDÚ: 2007, 13). 

 
El dietari està estructurat per mesos amb anotacions temporal-

ment irregulars, que van d’un mínim de dos anotacions al mes de 
desembre a un màxim de nou als mesos de març i maig. Cada anotació 
segueix un mateixa estructura: la data de l’anotació més el nom del sant 
del dia, i una mena d’eslògan que funciona com a títol i que refereix el 
tema sobre el qual debatrà o exposarà les seves reflexions. Aquesta 
estructura és la que ja havia iniciat en Hora Nona, però amb matisos.  
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En Hora nona encapçala l’anotació amb el nom del sant del dia en 
comptes de datar-la. És com un joc per al lector a qui adreça el dietari, 
l’Amic Niçó: 43 

 
Encapçalo les entrades d’aquest dietari amb l’esment del sant del dia. No sempre 
és el sant que figura en els calendaris en primer lloc aquell dia sinó que agafo el 
sant que més comentari té, que és menys conegut o resulta més impactant i 
pintoresc. De vegades, amb tots els respectes, hi ha sants d’una absoluta grisor 
(VALLVERDÚ: 2005, 19). 

 
En Quasi nou llunes, en desaparèixer el seu amic Niço com a 

destinatari directe, introdueix la data però continua mantenint el nom 
del sant del dia, malgrat que a partir de mitjans del mes de març el nom 
del sant desapareix, a excepció del 2 de juny, que apareix encapçalat per 
Sant Marcel·lí (2007, 185).  

El nom del sant que encapçala cada anotació al costat de la data 
serveix alhora per a marcar l’estructura del text, ja que aquest s’inicia, com 
en Hora Nona, amb l’explicació de la vida del sant: 

 
Som al segle III. L’emperador Marc Aureli, que ha passat a la història com un 
gran pensador, un home capaç de dictar màximes morals i elevades, a l’hora de 
fer atenció als cristians era com tots els manaires romans: els feia caçar com 
conills. El seu governador a Andalusia, Olibri, vivia entestat a fer abjurar els 
cristians de la llur fe, sots pena de tortura i mort. Abundi, un bon home 
d’Úbeda, va veure un dia com era turmentat un cristià de nom Just, i no pogué 
estar-se de recriminar a Olibri la seva crueltat i brutalitat: el pobre Just es rostia 
dins un forn encès. El governador, no s’ho pensà gens a fer llençar també 
Abundi al foc. Al cap de poc es va fer evident que aquells dos cristians 
sobrevivien a les flames. Llavors foren decapitats. Muts per sempre més. Potser 
per això hi ha tanta gent al món que davant les injustícies calla. Ja ho diu el 
refrany: muts i a la gàbia. És a dir, fent-ho més clar: callem i conformem-nos a 
no assaborir l’autèntica llibertat de consciència (VALLVERDÚ: 2007, 39). 

 
O l’etimologia del nom del sant: 
 

                                                 
43 Es tracta d’Anicet Casañas, amic de Vallverdú i autor de l’autobiografia novel·lada 
Donem la cara i cinc col·loquis (2006). 
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M’agraden aquest sants que queden dins una nebulosa: la gent ha de tenir 
sempre un escut protector. Modesta prové del verb llatí moderor,que ha donat 
avui el significat de mantenir-se dins la mesura, no depassar els límits. En sentit 
físic, en llatí, moderor era mantenir refrenats els cavalls, i en sentit espiritual era 
dirigir, guiar l’esperit o dominar la ira; els moderadors dels col·loquis o taules 
rodones miren, entre altres coses, que cap cavall es desboqui. Per aquí anàvem, 
xiquets (VALLVERDÚ: 2007, 17). 

 
Quan el nom del sant no encapçala el capítol, el títol és el nom 

d’una publicació de la qual aquell mateix dia se’n celebra l’aniversari; 
publicacions com La Humanitat, Cu-Cut, Patufet o Lo Pare Arcàngel: 

 
El 25 d’abril de 1841 sortia per primera vegada aquest modest setmanari de vuit 
fulls, que té la importància de ser el primer escrit en català. Va treure tres 
números, i el text central, a la manera d’un editorial, oferia el programa que no 
era altre que a) la defensa de la llengua, i b) l’exaltació de les virtuts del treball, 
enaltiment de la indústria catalana, «enfront dels set pecats capitals de la corona 
de la vila» que és com qualifica Madrid, on, a diferència dels tallers i les 
fàbriques d’aquí, «hi ha la pastera ministerial on tot se pasta i se forja» 
(VALLVERDÚ: 2007, 151). 

 
O l’aniversari, més o menys exacte, d’un esdeveniment històric, que 

pot anar des de fets tan importants com la República o la Guerra Civil a 
d’altres més anecdòtics o si més no més aïllats, com l’esclat d’una bomba 
al Liceu el 1893 o la vaga de telègrafs el 1922. Funcionen, els uns i els 
altres, com petites lliçons d’història dels Països Catalans: 

 
Tal dia com avui, el 1922, els treballadors de Telègrafs de Madrid van realitzar 
una vaga de braços caiguts, és a dir, que ocuparen els corresponents llocs de 
treball sense fer la feina corresponent. El motiu no era cap desacord per 
qüestions de remuneració, sinó perquè els serveis de telègrafs de Catalunya 
havien estat traspassats a la Mancomunitat. Aquest traspàs ells el consideraven, 
segons conta Josep Maria Cadena, anti-legal, antieconòmic i antipatriòtic 
(VALLVERDÚ: 2007, 163).  

 
A partir d’aquesta estructura fixa encetarà tota una sèrie de 

reflexions que giraran entorn d’una única idea: la reivindicació del 
catalanisme i de l’independentisme, que segons Vallverdú està en un estat 
de profunda crisi. Aquesta idea ja marca la dedicatòria del llibre, a la 
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memòria del pare: «A la memòria de Josep Vallverdú i Solà (1896-1955) 
que visqué i morí fidel a Catalunya» (2007, 7). A més a més, apareix com 
a objectiu directe en el pròleg: «Hi desplego una sèrie de rumiaments 
sobre el meu país, el seu actual encaminament i el sempre inconegut 
esdevenidor, i hi exposo, amb les lliçons de la Història, les noves 
conviccions i ideologia» (2007, 13). I, indirectament, al llarg del les seves 
anotacions: «Jo els he ofert [a les editorials] una col·lecció d’articles de 
premsa de to nacionalista i civil, com aspiro que sigui també aquest 
dietari, reproduïts de diaris de Lleida i d’altres llocs, eixits els anys 
noranta» (2007, 194).  

Totes les reflexions que apareixen al llibre giraran entorn 
d’aquesta idea i seran la manifestació del seu rosari ideològic: home 
d’esquerres, l’Estatut, l’independentisme, el centralisme madrileny, 
l’artificialitat de l’estat de les autonomies... I la queixa constant del 
tarannà català que ens ha fet perdre les diferents batalles de reivindicació 
d’una nació independent: 

 
Són detalls, anècdotes, per a molts potser excentricitats; aquelles accions, aquells 
gestos, que durant la resistència antifranquista ens donaven ànims, ara deixen 
indiferents molts ciutadans. Ja ens ho trobarem, ho vinc dient de fa temps, i em 
certifico en la temença que al capdavall a l’hora d’ensacar no tinguem gra o no 
tinguem sac, o cap de les dues coses (VALLVERDÚ: 2007, 157).  

 
A banda d’aquest «particular memorial de greuges» (2007, 162), hi 

són exposades tota una sèrie de reflexions sobre la pròpia professió 
d’escriptor al voltant de dues idees: el món editorial i el mateix fet 
d’escriure. El món editorial cada cop més comercial perd l’interès per 
autors com Vallverdú, i Vallverdú perd l’interès relatiu pel món editorial: 

 
He deixat passar Sant Jordi sense fer per aquell dia cap comentari. Han sortit 
dos llibres meus casualment i no he anat a signar enlloc. L’aparent indiferència 
amb què darrerament se m’ha vist prendre’m la festa deu haver desanimat 
llibreters i editors. D’altra banda, i enguany ha estat una coincidència de dates, 
és infreqüent que jo tregui cap llibre per Sant Jordi: és una festa supersaturada 
de llibres on costa molt de fer visible el teu, i m’he acostumat a editar els meus 
volums en altres moments de l’any, fidel a la meva condició d’escriptor degotant, 
d’escriptor de tasca constant, que pot editar quan li sembli bé i no vol estar 
pendent de la signatura d’exemplars, que és tasca que no m’agrada. Quan he anat 
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a signar a Barcelona, me n’he tornat a casa havent dedicat mitja dotzena de 
llibres al llarg d’un dia esgotador (VALLVERDÚ: 2007, 151). 

 
Juntament amb les reflexions sobre el món editorial, i estretament 

vinculada a aquestes, apareix una sèrie de reflexions sobre l’ofici 
d’escriptor i sobre la seva pròpia poètica, sobretot entorn del canvi 
personal en el procés creatiu: «Tornar-hi de tant en tant és quasi un 
miracle, perquè per regla general ara se m’acudeixen temes i maneres 
narratives per a consum de gent de més edat» (2007, 92).  

Com a bon dietari, és un mesclum de tot el que vol encabir-hi 
l’autor, des d’obra pròpia, com són fragments d’articles de premsa, fins a 
una narració curta inèdita (2007, 39-40); o bé obra d’altres autors, que va 
des d’un poema de Joan Maragall (2007, 195), o un fragment d’un 
discurs de Menéndez Pelayo (2007, 173), a paràgrafs del llibre de Ramon 
Arrufat sobre Francesc Macià (2007, 195). 

 
2.  

Les paraules de Pere Gimferrer en el pròleg del seu Dietari (1979-
1980) reflecteixen la dificultat de destriar el que és un dietari del que no 
ho és: «Dietari fals, dietari ver? Extern o bé intern? Els que escrivim un 
dietari sabem que això té tant de risc i tanta d’ambigüitat i tanta de 
seducció i tantes de fallences com tota la literatura. O com la vida» 
(GIMFERRER: 1991, 9).  

L’estructura regular que Vallverdú dóna a les seves anotacions, que 
ell anomena cartes, amb la data, el nom del sant i la seva història o etimo-
logia per a introduir la reflexió del dia, té evidentment una clara 
intencionalitat literària: intencionalitat que no és nova si recordem, per 
exemple, Diari íntim de Ferran Canyameres en què l’autor es lliura a 
divagacions suggerides a partir de citacions literàries (CANYAMERES: 
1972). A més, cal no oblidar que Vallverdú és un escriptor ja consagrat i 
no utilitza el diari com a exercici de pràctica literària. I tampoc hem 
d’oblidar que coneix i és lector d’altres diaris o dietaris, com el ja citat El 
mundo visto a los ochenta años de Ramon y Cajal, i d’autors que conreen el 
gènere del diari com Gaziel (2007, 80, 127) o el mateix «amic Niço». 
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En principi, Quasi nou llunes compleix amb les primeres premisses 
del que seria un diari: es tracta d’un llibre en què Vallverdú escriu 
observacions i reflexions dia rere dia, amb més o menys regularitat. 
Aquestes observacions i reflexions giren entorn eixos comuns com són el 
món professional de l’autor, la crònica de fets històrics i socials i escenes 
de la pròpia intimitat. En el cas de Quasi nou llunes, les reflexions a 
propòsit de l’àmbit professional de Vallverdú són habituals, sobretot pel 
que fa a la narració de totes les activitats de l’autor relacionades amb la 
seva tasca d’escriptor, com són la relació amb les editorials, la participació 
com a jurat en premis literaris, l’assistència a actes de caire cultural i/o 
polític... I la conseqüent relació amb personatges d’anomenada, tot això 
amb un cert to de narcisisme que comporta la narració d’aquests tipus 
d’actes en què ell és el centre. 

Un altre eix comú és la narració de fets històrics i socials, sobretot 
referits al passat, per a posar èmfasi en el seu efecte en el present o —mi-
llor dit— per a lamentar-ne el no-efecte sobre el present: 

 
Una política de barreges i descrèdit de la tradició identificativa s’està implantant. 
Ens estem despersonalitzant, la immigració ajudant-hi, i la política de masses i 
de vol ras també. El perill és massa visible. Se sent la remor d’un exèrcit de 
tèrmits que ni tan sols treballa envans endins, sinó que ha sortit enfora i va 
destruint l’edifici a vista de tothom i satisfacció dels qui sempre es fregaran les 
mans de gust davant qualsevol debilitació de la nostra personalitat gràcies a les 
successives fiblades de desgast. No ens dolgui de proclamar aquest penós 
diagnòstic, ens trobem davant l’abisme que ens pot fer desaparèixer. És una 
qüestió de supervivència (VALLVERDÚ: 2007, 42). 

 
L’eix menys comú és el de la intimitat; el diari no ens permet saber 

directament res de la intimitat de l’autor; únicament algun detall sobre la 
seva dificultat per a dormir, molt present per una altra part en Hora nona 
(2005, 82), o la seva obsessió d’organitzar els seus llibres per dècades 
(2007, 121). Tot això faria que, en paraules de Pere Gimferrer, el 
considerem més un dietari o diari extern que intern. 

Tota aquesta diversitat d’anotacions, d’apunts, barrejada amb un 
format característic dels dietaris fa que Quasi nou llunes es converteixi en 
un calaix de sastre on cap tot: fragments d’obra pròpia, fragments d’obra 
d’altres autors, discursos fets en ocasió d’algun premi, col·laboracions 
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periodístiques, etc. Calaix de sastre relligat amb un to d’espontaneïtat, 
d’anar per casa, incrementat pels bruscos passos d’un tema a l’altre, 
habitual en l’estil dels dietaris, si bé és cert que en el cas del seu dietari 
anterior, Hora nona, és molt més freqüent o molt més caòtic, i per tant, 
en aquest segon volum hi ha una intencionalitat de l’autor per a millorar-
ne l’estructura. A més a més, són habituals les referències temporals o les 
referències als errors de la memòria, com «he perdut la referència 
exacta...» (2007, 71) o «no ho puc precisar» (2007, 49). 

Tots aquests elements fan pensar que ens trobem davant un 
dietari, com el mateix autor ens diu en el pròleg, però en aquest mateix 
pròleg i en altres referències al llarg del dietari es veu una clara intenció 
de l’autor: la publicació posterior, però segura. «Avui acabo el dietari. 
Quan el vaig començar érem als voltants de la lluna plena, i avui és 
noviluni, nou mesos més tard. Quan es publicarà deuran haver passat 
grapats de coses...» (2007, 199). Ho confirmen també les constants 
referències al lector, del tipus: «Ho deixo per un altre dia. Espero que no 
t’hauré cansat, pacient lector» (2007, 22). 

Aquesta clara intencionalitat de publicar el dietari implica la 
negació de la característica principal dels diaris, i el diferencia d’aquests i 
de la resta de gèneres de la literatura autobiogràfica. Aquesta intencio-
nalitat pressuposa una revisió del dietari i, per tant, no hi veurem una 
evolució en els seus pensaments, com podria passar en altres dietaris 
producte del pas del temps i de l’evolució dels pensaments de l’autor. De 
tota manera, aquesta revisió no és del tot acurada, ja que trobem repetició 
d’idees exposades i errors de memòria que l’autor expressa en veu alta: 
«no ho puc precisar» (2007, 49), «he perdut la referència exacta del 
l’article» (2007, 71), etc. Inexactituds que contraresta amb una voluntat 
gairebé obsessiva: escriure un dietari amb un clar «to nacionalista i civil» 
(2007, 194). 

 
3.  

Queda clar que Quasi nou llunes i, per extensió, Hora nona, no 
tenen la mateixa essència del dietaris que començaren a veure la llum 
pública a partir dels anys 60. Aquests tenien com a objectiu deixar 
constància d’uns fets i d’una època i, en principi, no hi havia la finalitat de 
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publicar-los. Si, per diferents motius, eren editats, els respectius autors 
n’expressaven a manera de pròleg les motivacions, molt en la línia de, per 
exemple, les paraules d’Artur Bladé (2006, 11) en el seu Dietari de l’exili:  

 
La primera idea d’escriure un dietari vaig tenir-la pocs dies després del 18 de 
juliol de 1936, és a dir, tan aviat com vaig comprendre que els esdeveniments 
havien fet entrar el país en un tombant crític del qual, temps a venir, tots els 
testimoniatges serien útils i recercats. 
 
Aquests dietaris són valorats, a banda de la seva qualitat literària, 

per la seva qualitat, precisament, de testimoni històric. Si recordem les 
valoracions, per exemple, de Josep Murgades entorn una sèrie de 
memòries i dietaris publicats entre 1969 i 1973, acaba donant la màxima 
puntuació al document històric millor: 

 
El dietari de Maurici Serrahima és, per contra, tota una altra cosa i resulta, de 
bon tros, el més madurat de tots, una de les obres més significatives de tot el 
conjunt. [...] Del passat quan era present constitueix sens dubte un dels millors 
testimonis de què disposem actualment sobre la represa de la cultura catalana en 
els anys més negres de la postguerra (MURGADES: 1974, 116). 

 
Tanmateix, no és Quasi nou llunes el testimoni d’una època? No 

són un testimoni de l’estat actual d’una llengua i una cultura «els rumia-
ments sobre el meu país, el seu actual encaminament i el sempre incone-
gut esdevenidor» (VALLVERDÚ: 2007, 13)?  

Un altre punt que distancia aquests tipus de dietaris amb els de 
Vallverdú és la intenció prèvia d’aquest últim de fer-los públics i, per 
tant, amb un futur lector com a destinatari. De tota manera, fins a quin 
punt és diferent el resultat d’un dietari com, per exemple, El quadern gris 
de Josep Pla, en què hi ha una revisió posterior o, fins i tot, en alguns 
casos una nova reescriptura per tal de publicar-lo, com ens reconeix 
Rovira i Virgili (1999, 5-6)? 

 
No presento una sèrie d’anotacions preses quotidianament sinó un text escrit 
amb posterioritat. L’he escrit, però, al cap de poques setmanes dels fets, els quals 
resten ben vius en la meva memòria i ensems hi apareixen destriats i aclarits 
segons la perspectiva del temps. Així he pogut narrar-los amb fidel i serena 
precisió. [...] El text primitiu del present llibre va ésser redactat el mes de març 
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de 1939. I aquell text, molt pròxim, i per tant influït per la hiperestèsia del 
drama, ha estat revisat i llimat per mi mateix al cap de mig any, amb un esperit 
reposat i objectiu. 
 
Evidentment, no podem posar dins el mateix sac o sota la mateixa 

etiqueta els diaris o dietaris fruit de les experiències viscudes a partir dels 
anys 30 amb els diaris o dietaris del tipus d’Hora nona i Quasi nou llunes, 
que apareixen sobretot a partir del nou segle XXI. Però així com és veritat 
que el resultat del silenci de 40 anys de dictadura motiva la publicació 
d’aquests primers diaris, també és veritat que la societat moderna i 
l’aclaparament de la globalització produeixen una negació de la individua-
litat: i una manera de manifestar aquesta individualitat són els diaris, o 
qualsevol manifestació de la literatura del jo que cada cop prolifera més. 
Una explicació de caire sociològic podria obrir un nou punt de vista que 
ens aclareixi la poètica dels nous dietaris del segle XXI. I defugir, com ens 
proposa Pere Gimferrer (1999, 9), el dilema «Dietari fals, dietari ver». 
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APUNTS PER A UNA LECTURA DEL DIARI ÍNTIM DE FERRAN 
CANYAMERES 

Josep Camps i Arbós 
Universitat Oberta de Catalunya 

 
1. 

l 1972 la benemèrita Editorial Pòrtic publicava, pòstuma-
ment, el Diari íntim de Ferran Canyameres (Terrassa, 1898 
— Barcelona, 1964), un autèntic homme de lettres —poeta, 
narrador, dramaturg, memorialista, assagista, traductor i 
editor són alguns dels qualificatius que poden aplicar-se a la 

seva figura—, però que, probablement, encara no ha estat valorat com es 
mereix. Entre la seva dilatada producció, el Diari íntim ha gaudit del fa-
vor gairebé unànime de la crítica, sobretot arran de la seva reedició el 
1994 en el volum quart de l’Obra completa: segons Albert Manent, es 
tracta «d’un dels millors dietaris de la nostra literatura moderna» (1988, 
165); per a Joan Triadú és «un dels millors que hi ha en català» (1994, 
XI); Jaume Aulet el considera «la peça més important de Canyameres» 
(1998, 14); per últim, Xavier Pla afirma que ens trobem davant d’un text 
«impressionant» i «d’un dels millors dietaris escrits mai en català» (2007, 
23).44 Val a dir que el Diari íntim no és l’única obra de l’autor que podem 
adscriure al que es coneix com a literatura del jo: hi pertanyen també les 
tres parts de la seva autobiografia, Quan els sentits s’afinen (1954), De Pa-
rís, el fel i la mel (1965) i Una vida en pseudònim (1965); el pamflet —tot 
i que també se’l podria considerar com una novel·la, una biografia o un 
llibre de memòries— contra Joan Puig i Ferreter, El gran sapastre 
(redactat el 1941, però publicat el 1977); i una sèrie d’escrits dispersos 
aplegats amb el títol de Semblances, facècies i anècdotes i que es van donar a 
conèixer per primera vegada en el volum cinquè de l’Obra completa 
(1995).  

                                                 
44 L’única valoració parcialment negativa del llibre, que hem localitzat, és la de Gustau 
Erill: «en el Diari íntim, Ferran Canyameres és un escriptor que sovint no escriu com 
podria i sabria, senzillament, perquè està cansat, en alguns moments fins i tot fastiguejat 
per un entorn desfavorable» (1994, 54). 

E 
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Abans de comentar els trets principals del Diari íntim és del tot 
necessària una succinta contextualització, que ens permetrà entendre 
millor els motius que n’expliquen la seva escriptura.45 D’antuvi, cal consi-
derar el text com una peça important de la trajectòria de Canyameres a 
l’exili francès: creua la frontera a finals de gener de 1939, acompanyat del 
seu fill Jaume, de deu anys d’edat, després de deixar a Terrassa la seva 
muller, Enriqueta, i la seva filla petita, Montserrat, ja que tenia ben 
present la problemàtica que havia de comportar el complicat estil de vida 
dels exiliats.46 El destí triat va ser París, que coneixia des dels divuit anys; 
«la ciutat havia estat des de sempre el seu punt de referència, l’espai on 
projectava de ben jove els seus ideals vitalistes» (AULET: 1998: 15). Els 
primers mesos a la capital francesa van ser molt durs, sense feina ni resi-
dència fixes; tanmateix Canyameres els aprofità per a reprendre els 
contactes amb els catalans que hi residien, com Emili Grau Sala, Pere 
Vigués i, sobretot, Joan Puig i Ferreter, amb qui mantenia una relació 
d’amistat —i d’admiració— forjada a la Catalunya d’entreguerres. Amb 
l’escriptor de la Selva del Camp i els germans egarencs Isidre i Marian 
Ballbé, va associar-se en la creació d’una empresa, Innovations textiles, 
amb la intenció de fabricar teixits i, alhora, construir i vendre telers sense 
llançadora (inventats per Marian Ballbé). L’empresa, però, no reeixí, i 
Puig i Ferreter va voler abandonar el negoci i recuperar els diners 
aportats per a endegar-lo, cosa que Canyameres i els germans Ballbé no li 
van permetre ja que tot el capital estava invertit en la maquinària. De fet, 
la desconfiança mútua entre Canyamares i Puig i Ferreter s’havia iniciat 
arran de la sospita del primer que el segon malgastava uns fons de la 
Generalitat a l’exili, vivint com un sibarita; uns diners que havien de 
servir per atendre les necessitats de la institució i dels catalans que es 
trobaven en una situació problemàtica. D’aquest episodi tan tèrbol, i que 
la creença popular va complicar amb un afer sentimental (segons es deia, 
compartien la mateixa amant), n’existeixen les versions contraposades 
                                                 
45 Per a dur a terme aquesta contextualització ens hem basat, fonamentalment, en la do-
cumentada biografia de Gustau Erill i Pinyot, Ferran Canyameres. Entre la memòria i 
l’oblit (1999). 
46 Per tal de resseguir la trajectòria de Canyameres a l’exili francès, és de gran utilitat, a 
banda del Diari íntim, la correspondència aplegada en el volum VI de l’Obra completa. 
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dels dos interessats: l’esmentat El gran sapastre, de Ferran Canyameres; i 
La traïció de Llavaneres (1961), de Joan Puig i Ferreter, publicada 
pòstumament, i que constitueix el volum novè del magne cicle narratiu El 
pelegrí apassionat. Finalment, Puig i Ferreter va poder recobrar els diners 
invertits en l’empresa, que quedà en propietat dels germans Ballbé, 
mentre que l’intel·lectual egarenc es desvinculà, del tot, del negoci.  

Canyameres, arran de la violenta ruptura amb Puig i Ferreter, i, tal 
vegada perquè la vida parisenca —condicionada per l’ocupació de les 
tropes alemanyes— no li semblava la més adient per a la vida cultural que 
desitjava, a l’agost de 1940 s’instal·la a Bouglainval, un petit poble a uns 
seixanta quilòmetres de la capital i a quinze de Chartres. Allí feia un any 
que residia el seu fill, a casa d’un amic cuiner, Joan Pedret, ja que una 
ordre del govern francès obligava els nens en edat escolar a allunyar-se 
dels grans nuclis urbans. Hi llogarà una casa i, enmig d’una vida més o 
menys plàcida, abocat a la lectura i a l’escriptura, redactarà El gran 
sapastre i iniciarà, el 2 de gener de 1942, el Diari íntim que, en un primer 
moment, duia el títol de Vida a part.47 No sabem si atribuir-ho a la 
casualitat, però el mateix any que Canyameres, Puig i Ferreter iniciarà a 
Saint-Martin-le-Beau, un altre petit poble francès, el seu diari íntim, 
Ressonàncies. 

  
2. 

Les pàgines del Diari íntim es divideixen, cronològicament, en dos 
grans blocs. El primer inclou els anys 1942-1945 i van ser redactades, 
fonamentalment, a Bouglainval i a París. De cadascun dels anys 
indiquem, a continuació, l’abast temporal de les entrades i el nombre de 
pàgines que ocupen en el conjunt de l’obra, cosa que ens permet deduir la 
periodicitat de les anotacions i la diversitat en el ritme d’escriptura. Ho 
fem a partir de l’edició del diari que reprodueix el volum quart de l’Obra 
completa: 

1942: 2 de gener al 31 de desembre. 182 pàgines. 
1943: 1 de gener al 31 de desembre. 79 pàgines. 

                                                 
47 Aquest és el títol del diari que consta en la primera edició del recull de poemes Mig-
temps (1950). 
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1944: 1 de gener al 16 d’agost. 65 pàgines. 
1945: 1 de gener al 6 d’abril. 58 pàgines. 
El segon bloc és, en canvi, molt més breu. Redactat a Barcelona, 

conté només les anotacions de dos anys:  
1954: 12 de juny al 16 de setembre, acompanyat d’unes notes 

datades al gener i al juny de 1955 i al juny de 1956. 10 pàgines.48 
1958: 14 al 19 de gener. 18 pàgines.  
El contingut se centra en la dramàtica experiència de l’escriptor a la 

presó Model i, segons Josep Murgades, «és més il·lustratiu de la peripècia 
individual que de la situació global que la provoca i queda totalment 
deslligat de la resta de l’obra» (MURGADES: 1974, 116).  

El diari de Canyameres segueix els patrons clàssics del gènere: una 
estructuració cronològica gairebé diària (sobretot, els dos primers anys) i 
explícita; la redacció en primera persona; i un efecte d’immediatesa que li 
permet donar compte de les vicissituds diàries i del seu món personal.49 
En aquest sentit, ens trobem molt més a prop d’un diari que no pas d’un 
dietari: «caldria diferenciar entre els diaris, on predomina allò afectiu i on 
l’autor parla de la vida quotidiana, dels dietaris, on destaca allò 
intel·lectual i un tipus de reflexió més intemporal» (BALAGUER: 1997, 
40). Ara bé, tot i que es tracta d’un diari vital, la voluntat de l’autor no és, 
únicament, la de construir un relat intimista sinó que cerca un equilibri 
entre la vida interior —que ens apropa al seu pensament cultural— i el 
retrat del món dels exiliats, per la qual cosa esdevé, igualment, una font 
històrica i documental de primer ordre: «No sé si serà possible de conti-
nuar aquest diari. Sentiria que hagués d’interrompre’l. Són molts els que 
he començat sense continuar durant llarg temps per manca de vida 
interior. Aquest potser l’hauré d’interrompre per excés» (CANYAMERES: 
1994, 327). És, per aquest motiu, que condueix a l’exaltació del jo i a un 
patètic egocentrisme, que Canyameres es distancia del model que li podia 
proporcionar un dels escriptors que llegia amb més fruïció en l’exili, 
Henri-Fredéric Amiel, autor d’un cèlebre Diario intime:  

                                                 
48 Les pàgines datades el 1954, 1955 i 1956 no van ser publicades en la primera edició 
del Diari íntim. La causa, sens dubte, va ser la fèrria censura franquista. 
49 Per a una caracterització del gènere del diari, vegeu Bou (1993, 87-98). 
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Més que una monografia, el seu diari és un acte: l’escapolida d’Amiel davant la 
vida i la seva desfeta diària. És per això que molt sovint la seva lectura deixa una 
amarga impressió, decebedora, àdhuc insuportable.  
Paul Bourget té raó quan constata que ens trobem davant d’un narcisisme 
psicològic irritant, sobretot si es considera que ocupa deu mil pàgines. 
(CANYAMERES: 1994, 307).  
 
Com hem apuntat, el Diari íntim se cenyeix a una experiència 

concreta: la del primer exili a França. Sense ànim d’exhaustivitat podem 
fer esment d’altres diaris i dietaris, escrits en aquell mateix període, 
malgrat les ulteriors reelaboracions, en què també es dóna notícia dels 
esdeveniments ocorreguts durant els anys inicials de la diàspora i que, 
alhora, posseeixen un notable interès literari: Els darrers dies de la 
Catalunya republicana, d’Antoni Rovira i Virgili; L’exiliada (Dietari de 
l’exili 1939-1940), d’Artur Bladé i Desumvila; Diari del primer any d’exili 
a França, de Joan Baptista Xuriguera; Dietaris de l’exili i del retorn, de 
Ferran Soldevila; o Etapes d’una nova vida. Diari d’un exili, de Sebastià 
Gasch.50  

 
3. 

El diari ressegueix minuciosament l’estada de Canyameres a 
Bouglainval. Sovint la presència del llogarret actua com a bàlsam tera-
pèutic contra les adversitats de l’entorn per a un intel·lectual que encara 
conservava la imatge idealitzada de la capital francesa que havia conegut 
de jove:  

 
Demà havia d’anar a París. Quan haig d’abandonar aquest racó de món, 
m’entren tots els mals i ajorno sempre el viatge. Com més trigo a anar-hi, menys 
ganes tinc de reveure els parisencs que, segons Henri Heine, són els comediants 
ordinaris de Déu. París em plaïa abans, quan del meu país hi feia un viatge de 
tant en tant. Així que hom se n’ha embafat és la cosa més insípida del món. 
(CANYAMERES: 1994, 266).  
 

                                                 
50 Per a un inventari i valoració d’aquests i uns altres diaris i dietaris del mateix període, 
vegeu Camps (2007). 
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En una entrada posterior, insisteix en aquesta mateixa idea, la 
impossibilitat d’identificar-se amb una ciutat hostil i ocupada, sine die, 
per l’exèrcit alemany:  

 
Per fi tornem a Bouglainval. Respiro. Adéu, París! Tant de bo no em veiessis 
més. Tot el que em podies ensenyar ja m’ho sé de memòria. Potser et tornaré a 
cobejar quan retrobaràs el teu aspecte, quan no pul·lularà pels teus carrers la 
gent àvida de guanyar diners en detriment dels resignats, dels qui sofreixen de la 
situació. (CANYAMERES: 1994, 305).  
 
Malgrat el desencís que palesen les afirmacions, Canyameres 

continuarà desplaçant-se contínuament a París i hi durà a terme 
nombroses activitats. En aquest sentit, «Bouglainval facilita el recolliment 
per a la lectura o l’escriptura i París és el complement necessari a l’hora de 
l’activisme cultural. I un complement irrenunciable» (AULET: 1998, 15).  

Reduït a la vida privada, l’autor repassa, en el moment d’escriure, 
les qüestions que per a ell tenen més importància. Un dels temes 
recurrents, mentre viu a Bouglainval, és el del possible retorn a 
Catalunya. No en va enyorava la terra, la família, i, tal vegada, l’ambient 
cultural del país, malgrat l’opressió franquista. Tot podia ser suportable 
davant la perspectiva d’un exili que semblava no tenir final: 

 
Avui faig quaranta-set anys. Aquest aniversari fou celebrat ahir amb l’arròs 
suculent que la dona va guisar. També el vam celebrar amb un xic més de 
melangia que els dos anys darrers. La situació és cada any més precària, l’exili es 
fa interminable i comencen a en avoir marre d’aquesta vida restringida que ens 
veiem obligats a portar. (CANYAMERES: 1994, 589).51 
 
Les pàgines del Diari íntim sovint es converteixen en la crònica de 

la difícil existència per què travessaven els escriptors i artistes catalans 
exiliats. Les anades a París servien a Canyameres per a ajudar els amics; 
sempre hi arribava carregat de menjar, sense treure’n, sovint, cap mena de 

                                                 
51 Una nova mostra d’aquesta visió dramàtica de l’exili la trobem en l’entrada següent: 
«Abans d’anar a dormir, en Jaume, amb les seves brusques contestes, incisives, ha fet 
plorar la seva mare. Després de resar, ella s’ha ficat al llit plorant. He procurat consolar-
la. M’he ficat al llit per a donar-li calor, car hauria escrit fins tard. Quan s’acabarà aquest 
llarg exili?» (CANYAMERES: 1994, 578). 
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guany: «El que els porto de tant en tant ho faig pagar a preu normal de 
cost, o sigui un setanta-cinc per cent més barat de tot el que ells troben. 
No els compto ni el transport, ni el risc, ni les molèsties» 
(CANYAMERES: 1994, 282). A més, era l’aglutinador de bona part de les 
activitats culturals que els exiliats duien a terme, encara que el diari 
ofereix escassa informació d’aquest tema. L’autor, emprant tècniques 
pròpies de la narrativa breu com la intensitat i el sintetisme, ens propor-
ciona un agut retrat d’alguns d’aquests exiliats. Vegem-ne un parell de 
mostres. Del dramaturg i narrador Josep M. Millàs-Raurell, en destaca el 
caràcter bonhomiós:  

 
És un bon amic. Me n’ha donat proves. Decididament, la bona amistat és una 
bonança d’esperit que ens condueix a recercar la companyia d’un home remarcat 
per nosaltres entre els altres que ens són indiferents, d’un home del qual no 
esperem cap mal, bo i desitjant-li el bé i anhelant de tot cor que es presenti 
l’oportunitat de palesar-li el valor inestimable que donem a la seva amistat. 
(CANYAMERES: 1994, 291).  
 
En canvi, presenta Sebastià Gasch com un individu indecís i feble, 

a qui ajuda a sortir de la difícil situació econòmica en què es trobava: «En 
Gasch ha dinat amb mi a casa. Famolenc com sempre, tot i que segons 
sembla porta alguns bitllets de mil a la butxaca, que guarda per un cas 
d’extrema necessitat, com si el seu cas no ho fos ja en extrem, de 
necessitat!» (CANYAMERES: 1994, 361). I en una nova anotació, 
redactada poc abans que Gasch retorni a Barcelona l’octubre de 1942, es 
referma en aquesta imatge:  

 
Tornant cap a casa he vist d’un tros lluny l’amic Gasch travessant la plaça de 
Rennes per entre els claus reglamentaris. Tot i fer pocs dies que l’havia vist de 
prop, mai com avui m’he adonat del seu aire decaigut. Pàl·lid, amb la pipa 
apagada a la boca, el pas incert, la vista també apagada i un paquetet sota el braç, 
segurament els dos-cents grams de pa que compra cada dia a un forner que li fa 
una bona pesada, abans d’anar a menjar un simulacre de dinar al refugi François 
Villon del bulevard de Vaugirard. (CANYAMERES: 1994, 371).52  

                                                 
52 En París, 1940, Gasch destaca l’ajut i l’amistat que li va dispensar Canyameres en tot 
moment: «Des d’aleshores, i durant molts mesos, En Madriguera [Canyameres] i jo 
sortíem plegats. D’aquella època també recordo amb delectança els tiberis amb els quals 
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No insistirem en aquesta qüestió. Tanmateix ens limitarem a 

apuntar el nom d’altres exiliats que desfilen per les pàgines del diari de 
Canyameres: entre d’altres, Just Cabot, Rafael Tasis, Ramon Xuriguera, 
Pere Guilanyà, Melcior Font, Jaume Agelet i Garriga, Antoni Clavé, Joan 
Rebull, Josep Quero, Daniel Cardona...53 El Diari íntim també inclou 
referències escadusseres a Joan Puig i Ferreter. D’una banda, l’acusa de 
ser el causant del seu trasllat a Bouglainval: «Fa tres anys que dura la 
guerra i en fa dos que la guerra sorda que em féu un examic em decidí a 
viure en aquest poble. No sé si he perdut el temps. És precisament el 
temps qui ha de dir-ho» (CANYAMERES: 1994, 383). De l’altra, ens 
dibuixa el seu caràcter arran de la ruptura de la societat tèxtil: «Al 
despatx m’he assabentat que ahir hi va anar Puig i Ferreter acompanyat 
de la seva filla petita. Es mostrà tan violent en les seves exigències com 
amb les seves amenaces, però esdevingué pusil·làmine quan va compren-
dre que jo no cediria. Ara allò que li interessa és cobrar el capital que va 
aportar a la societat» (CANYAMERES: 1994, 435). 

A partir de 1944 la naturalesa del Diari íntim canvia radicalment i 
es converteix en un diari de guerra, circumscrit, això sí, als efectes de 
l’experiència bèl·lica en la vida quotidiana que, per exemple, convertiran 
les visites de Canyameres a París en una autèntica odissea. O els bombar-
deigs i els metrallaments constants de teló de fons, les habituals anades i 
vingudes als refugis o l’obligada col·laboració a l’hora d’obrir trinxeres per 
tal de refugiar-s’hi en cas de necessitat. El contingut de les entrades 
recorda el d’altres textos d’escriptors catalans exiliats a França, alguns 
convenientment passats pel sedàs literari, com el cèlebre conte de Mercè 
Rodoreda «Orleans, 3 quilòmetres». Ho podem observar en aquesta 

                                                                                                               
m’obsequiava. Que el lector no s’estranyi d’aquesta insistència a esmentar el menjar. És 
que aleshores no es parlava d’altra cosa. En parlava tothom. Pertot arreu. És que passava 
fam. Una fam canina que no aconseguien d’apaivagar les pastanagues i el rutabagà, que 
eren les úniques coses que hi havia en abundància.» (2001, 86-87). 
53 És de doldre que cap de les dues edicions publicades del Diari íntim de Ferran Ca-
nyameres contingui un índex onomàstic, imprescindible en aquesta mena de publicaci-
ons. 
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descripció en què explicita les conseqüències d’un atac de l’aviació aliada a 
l’estació de ferrocarrils de Maintenon, una vila propera a Bouglainval:  

 
En arribar a dalt d’un repetjó de la carretera, des del qual es dominava l’immens 
pla de Trappes, se’ns ha encongit el cor. Davant els nostres ulls s’estenia un 
paisatge espantós de locomotores, vagons, grues, edificis i arbres destrossats, 
amb grans clots en forma d’embut, com cràters, i movent-se per entremig de tot 
això collades d’obrers que intentaven relligar les vies, dreçar pals a les línies 
telefòniques, suports de ferro, i jo què sé més! Sense adonar-me’n en 
Deauvilliers ha pujat a la seva bicicleta i ha tirat carretera enllà com empès per 
un mal vent, per fugir de pressa, segurament, d’aquest encreuament de línies 
ferroviàries que és blanc continu dels atacs aeris. (CANYAMERES: 1994, 528).  
 
Canyameres també pretén deixar constància del moment històric 

viscut. Per aquesta raó trobem en el diari la impressió que li causen 
episodis cabdals dels darrers mesos de guerra, com el desembarcament de 
les tropes aliades a Normandia:  

 
Del desembarcament, poques coses precises se’n sap. Sembla que els aliats 
sofreixen nombroses pèrdues, que avancen molt lentament, i que el mar, molt 
agitat, no els ha estat gaire favorable. Arreu de França grups de la resistència 
hostilitzen a fons les tropes d’ocupació i el vol d’avions anglesos i americans no 
cessa d’abocar foc i metralla. D’això n’estem ben convençuts perquè per aquests 
verals no han parat en tot el dia, contra els combois i la gent que treballa pels 
camps. (CANYAMERES: 1994, 518).  
 
No és cap casualitat que la darrera de les entrades de 1944 estigui 

datada el 16 d’agost, dia en què l’exèrcit nord-americà va ocupar 
Bouglainval amb relativa tranquil·litat. Aquest mateix mes tornarà a fixar 
la residència a París, després que els aliats l’alliberessin de les tropes 
alemanyes. És, per tot plegat, que no podem estar d’acord amb Josep 
Murgades, per a qui el diari no és «gens exponent de quin fou el drama 
dels espanyols exiliats durant la guerra mundial.» (MURGADES: 1974, 
116). 

 
4. 

El Diari íntim dóna notícia de les activitats culturals i literàries de 
Canyameres. Així ens assabentem de la seva gran afecció pel cinema i pel 
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teatre. Sovint les entrades contenen opinions sobre obres i escriptors, 
tant del seu temps com del passat, fins al punt de convertir el text en un 
catàleg de lectures. Fonamentalment es tracta d’autors francesos, citats 
gairebé sempre en la llengua original: la tradició autobiogràfica 
encapçalada per Henri-Fredéric Amiel, les Confessions d’Arsène Houssa-
ye, el Diari de Jules Renard i Un hiver à Majorque, de George Sand (unes 
lectures que, de ben segur, el devien esperonar a endisar-se en el món de 
la literatura del jo); o els narradors Honoré de Balzac i Víctor Hugo. 
Altres textos que llegeix són, a tall d’exemple, les Converses amb Goethe, 
de Hans Peter Eckermann; una selecció de poemes de Walth Withman; 
contes diversos d’Anton Txèhkov o El criterio, de Jaume Balmes. Contrà-
riament, els comentaris sobre literatura catalana són escassos; podem 
esmentar, però, la crítica a L’home bo de Josep Pous i Pagès: «L’he trobat 
molt pueril. Quin efecte més diferent m’ha fet de quan el vaig llegir fa 
potser trenta anys en castellà!» (CANYAMERES: 1994, 480).  

Com a complement a les lectures trobem, en el Diari íntim, 
reflexions al voltant de l’essència del gènere autobiogràfic: «Em considero 
únicament ric de records, amb els quals en tindria prou per a omplir la 
resta de la meva vida transposant-los al paper.» (CANYAMERES: 1994, 
271). O sobre la pròpia creació: «Cada dia em llevo amb l’esperança de 
reprendre la meva tasca literària, però cada dia em fico al llit amb la pena 
d’haver perdut un altre dia estúpidament.» (CANYAMERES: 1994, 350). I 
és que Canyameres estava obsessionat a forjar una producció ambiciosa: 

 
Escric per distreure’m, com aquell qui fa el solitari, però acabo per encaparrar-
me encara més, dubtant de tot el que surt de la meva ploma, de la mateixa 
manera que vacil·lo sempre abans de donar la meva opinió sobre qualsevol cosa. 
D’altra banda tinc por també de deixar-me emportar per la violència. Adés no 
era així. Dubtava de les meves condicions literàries però mai del meu esperit 
emprenedor, amb el qual havia aconseguit tot allò que m’havia proposat. 
Descontent de la meva labor escrita, m’ha restat sempre el recurs de cremar, en 
un moment de fúria, el fruit eixarreït de molts dies de recolliment. Després en 
tinc un sentiment no exempt de malsana satisfacció, com aquell pare que ha 
preferit de veure morir el seu fill raquític i que va tot seguit a engendrar-ne un 
altre, amb la il·lusió que serà més robust, tal com ell el concep, tal com saben fer-
ne els altres. (CANYAMERES: 1994, 248). 
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El diari ens proporciona, a més, exemples del procés d’escriptura 
d’obres com la novel·la breu L’home que volia patir; la narració Claror de 
nit; les evocacions que integren Barcelona a vol d’infant, acomboiades amb 
litografies d’Emili Grau Sala; o la biografia Josep Oller i la seva època, 
dedicada a l’egarenc que va fundar el Moulin Rouge; aquest darrer text, 
publicat en francès el 1946, va permetre a Canyameres obtenir el 1959 el 
Premi de la Crítica amb la versió catalana. Com bé afirma Lluís 
Serrasolses, «per a Ferran Canyameres, la literatura és un complement de 
la vida: una acció de temperament.» (1998, 33). 

Canyameres fundarà a París el 1943 l’Editorial Albor, que es 
convertí en l’activitat cultural més important que desenvolupà a l’exili. 
Tot i que no era la intenció inicial, es tractava d’unes edicions de bibliòfil 
—i, per tant, amb un tiratge escàs, de 50 a 250 exemplars— que van 
resistir les dificultats que comportava publicar en català fora del país 
gràcies al voluntarisme, malgrat els escassos mitjans amb què comptaven. 
Entre els volums programats hi havia, entre d’altres, El comte Arnau, de 
Joan Maragall, amb il·lustracions de Joan Rebull; Tot l’any, de Rafael 
Tasis; l’esmentat Barcelona a vol d’infant; o Ofrena a París, una 
miscel·lània d’escrits i dibuixos, que tenia la capital francesa com a comú 
denominador, i amb un frontispici de Pablo Picasso. Finalment, paga la 
pena remarcar la iniciativa de publicar les traduccions del novel·lista belga 
Georges Simenon; una operació que no va arribar a esdevenir una realitat 
fins que Canyameres retornà a Barcelona.54  

  
5. 

Com es dedueix del títol del diari, i seguint el precepte d’Amiel —
«un paisatge és un estat de l’ànima» (CANYAMERES: 1994, 258)—, 
l’esfera privada de l’autor ocupa una part important del contingut de les 
entrades. La imatge de Canyameres que es desprèn —o que ens intenta 
transmetre— en l’àmbit personal és la d’un individu solitari: «L’estufa, la 
pipa, el llum i el gos han constituït durant l’hivern que s’acaba, els 
elements complementaris de llargues hores en la solitud de la cambra.» 

                                                 
54 Sobre aquest tema vegeu l’excel·lent assaig de Xavier Pla (2007).  
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(CANYAMERES: 1994, 293). I incomprès per part de les persones que té 
més a prop i, concretament, per la seva dona:  

 
Cridant, mordaç, però sense expressar el que porto a dintre i que si ho 
exterioritzés, l’ofendria com ella sap ofendre’m en el més profund dels meus 
sentiments, l’he feta callar, car no hi ha res que em faci tant de mal com sentir-
me mal interpretat, mal comprès, per egoisme, perquè no es fa càrrec de la lluita 
que sostinc, de tot el que faig perquè no els manqui res, de tot el que sofreixo 
pels problemes que em compliquen la vida, dels quals sols és possible evadir-me 
escrivint, recollint-me en mi mateix, però sempre conscient dels meus deures 
envers la dona i els fills, claudicant per ella i per ells, a cada moment, d’allò que 
constitueix l’essència de la meva vida, aquesta essència que ells no saben respirar 
perquè surt del meu fons. (CANYAMERES: 1994, 359). 
 
En efecte, l’arribada de la muller Enriqueta i la filla Montserrat a 

Bouglainval, a l’abril de 1942, no va servir per a millorar la situació 
personal de Canyameres, ans al contrari, ja que, a la inadaptació de la 
dona, s’hi va ajuntar la sospita que tenia una amant: «No sé per què, 
potser perquè al matí he sortit dejorn i la dona ha pensat que anava a 
visitar alguna de les misterioses amants que el seu cervell ha creat, però el 
cas és que la dona s’ha llevat amb cara de funeral.» (CANYAMERES: 1994, 
325). El diari traspua una ironia sobre aquesta gelosia fins al punt que 
l’autor es va veure obligat a prescindir de la minyona que havia tingut des 
de l’arribada al poble en tant que la muller els acusava d’haver-se entès 
perquè diversos indicis li ho revelaven. I la va substituir per una altra 
minyona que reunia característiques ben distintes: «Per sort, aquesta 
tarda s’ha presentat aquella dona d’Almeria. Sembla que farem el fet. 
Una de les condicions que reuneix és la d’ésser lletja i coixa. Això no té 
preu per a la dona.» (CANYAMERES: 1994, 344).55 El Diari íntim 
reflecteix, per tant, els dies en què la convivència familiar va arribar a 
esdevenir un infern: «voldria que jo fos el que ella vol, que pensés el que 
no vull, i sense adonar-me’n, cada dia va sortir-se’n amb la seva. Tot i això 
no està prou satisfeta. La gelosia no la deixa viure tranquil·la i a mi, 

                                                 
55 Sobre aquesta qüestió Erill (1999, 178) apunta el següent: «La gelosia de l’Enriqueta, 
de la qual tan protestava sovint el seu marit, no era infundada ni fruit de la seva imagi-
nació, sinó provocada per infidelitats ben reals, segons pot testimoniar la mateixa Mon-
tserrat [Canyameres], entre d’altres persones.» 
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tampoc.» (CANYAMERES: 1994, 410). La situació, finalment, es va anar 
atemperant i la muller de Canyameres va acabar acostumant-se, malgré 
lui, a la vida a França. D’altra banda, les relacions amb els fills tampoc van 
ser en cap moment fàcils, especialment amb Jaume, el primogènit:  

 
Estic descontent de mi. Aquest migdia he pegat en Jaume. Com sempre, ho he 
fet massa fort. En asseure’ns a taula ha fet el joglar amb el tub de píndoles que 
prenc per a la diabetis. Li he dit dues o tres vegades que estigués quiet, que 
caurien a terra i que mengés. Ha continuat sense fer cas de les meves 
observacions fins que el tub ha caigut, i ha fet tombar el got ple de reforçant que 
pren a cada hora de l’àpat, quan no se n’oblida. Li he clavat un seguit de cops 
amb la mà plana a l’esquena fins a fer-lo plorar. Li he fet mal, n’estic segur 
perquè jo també me n’he fet. La serventa ha deixat caure dues llàgrimes dintre el 
plat. (CANYAMERES: 1994, 275).  
 

6. 
Ferran Canyameres no va tornar a Catalunya fins a l’agost de 1949. 

Les circumstàncies havien canviat —el règim franquista s’havia 
emmotllat a la nova situació derivada de la Segona Guerra Mundial— i 
considerava que era en terres catalanes on podria desenvolupar millor les 
activitats culturals que tenia projectades. Cal tenir present també que 
alguns dels seus interlocutors en terres franceses, com Amadeu Hurtado, 
Ferran Cuito, Joan Baptista Xuriguera o, sobretot, Rafael Tasis, ja havien 
deixat enrere l’exili, fet que de ben segur el degué influir a l’hora de 
prendre l’opció del retorn.  

El segon bloc de notes del Diari íntim, com hem indicat, reflecteix 
l’estada de Canyameres a la presó. Va ser detingut el 12 de juny de 1954 i 
fins al 20 de juliol va romandre als calabossos de la Prefectura de Policia 
de Via Laietana. Posteriorment, va ser traslladat a la Model, d’on va 
sortir un any i quatre dies més tard. Tenia cinquanta-sis anys, patia de 
reuma i diabetis i tenia problemes amb la tensió arterial. Va ser acusat 
d’haver recollit diners a París —el viatge, el justificava pel fet de tenir els 
drets de publicació de les obres de Simenon— per tal de proporcionar-
los a la dona del dirigent comunista Joan Comorera, perseguit per la 
dictadura franquista i marginat pels companys de partit a causa de la seva 
ideologia obertament nacionalista. Les notes breus sobre l’estada a la 
presó ens permeten conèixer les activitats que hi duia a terme: les sessions 
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de cinema, l’escriptura de poemes, l’elaboració d’un lèxic i d’un recull de 
cançons d’ambient carcerari o les lliçons de francès impartides als oficials 
de guàrdia. Durant el captiveri sabem que va arribar a escriure un 
minuciós diari, però només uns escassos fragments van ser aplegats —i 
encara en l’edició de 1994— dins del Diari íntim.56  

El judici contra Canyameres per haver ajudat Comorera se celebrà 
a l’agost de 1957. La sentència obligava l’autor a reingressar a la presó per 
a complir el que li restava de la pena: sis mesos i sis dies dels dos anys a 
què va ser condemnat. Ingressà, de nou, a la Model el 14 de gener de 
1958. Les activitats que hi desenvolupà són similars a les de la primera 
etapa: la lectura i escriptura de cartes, la continuació del vocabulari, i les 
traduccions. Sortí en llibertat provisional el 8 de març, tot i que la 
derogació de la condemna no es va fer efectiva fins al 19 de juliol. Les 
pàgines més aconseguides d’aquesta segona estada són aquelles en què 
retrata els companys de cel·la, amb qui aprofita per a comentar qüestions 
d’un inequívoc signe catalanista (com el conflicte secular entre Castella i 
Catalunya). Igualment, hi inclou unes interessants reflexions de caire 
sociològic sobre aquest món:  

 
La població carcerària actual oscil·la entre mil quatre-cents i mil sis-cents 
reclusos, compresa la de les dones, que no arriben a dues-centes actualment. La 
capacitat màxima està calculada per dues mil cinc-centes ànimes, de càntir, 
deixades de la mà de Déu, o simplement animetes. Uns vint-i-cinc anys enrere 
mai no passaven de quatre-centes perquè només hi havia un pres a cada cel·la. 
D’aquí ve que se’n digui «Presó Cel·lular». (CANYAMERES: 1994, 661). 
 

7. 
Acabarem els apunts amb unes breus referències a l’exquisida 

qualitat de la prosa de Canyameres, una qüestió en què la bibliografia 
existent posa un cert èmfasi. Rafael Tasis escrivia poc després de la seva 
mort que, en la seva producció, «la riquesa de vocabulari voreja, sense mai 
caure-hi, el barroc» (TASIS: 1964, 88) mentre que Albert Manent, 

                                                 
56 El catàleg del fons Canyameres, conservat a l’Arxiu Històric Comarcal de Terrassa, 
indica que es tracta d’un «Diari escrit a mà a la presó Model durant l’any 1954 en un 
quadern de comptabilitat, amb citacions, notes, pensaments, definicions, extrets de lec-
tures, sobretot tipus de personatges. Anècdotes diverses sobre gent». 
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circumscrivint-se al Diari íntim, parla de les «impressions vives, 
acolorides», que denoten «el seu bon estil» (MANENT: 1988, 165). N’és 
una excel·lent mostra el passatge següent en què fusiona una descripció 
paisatgística amb elements propis de la imatgeria religiosa:  

 
Clarianes al cel. La terra convertida en relliscall, les fonts carameloses, les basses 
solidificades, les superfícies, planes o inclinades, fetes una hòstia de blancor. Els 
arbres porten roquet, dels ràfecs de les teulades pengen ciris i allà baix, a les 
tovalles de l’altar dels camps, una capa de sol de color de patena d’or. 
(CANYAMERES: 1994, 252).  
 
Un altre element que cal destacar és l’aplicació de les tècniques 

cinematogràfiques al discurs narratiu; no en va, com hem apuntat, 
Canyameres era un gran afeccionat al cinema. Ho podem observar en 
aquest paràgraf, en què descriu l’ambient d’una estació de ferrocarrils, 
gràcies a recursos com l’estructuració, a manera de breus seqüències; la 
significació dels objectes i dels signes lluminosos i acústics; els elements 
vaporosos —el fum de les locomotores— o el contrast entre immobilis-
me i moviment: 

 
Avui els altaveus anunciaven en francès i alemany la sortida dels trens. Andanes 
en penombra. Claror de guerra. Abraçades. Carretons plens de bagatges. 
Locomotores que esbufeguen i xiulen. Finestrelles amb cortines baixes. Parpelles 
closes. Filets de llum groguenca. Soldats alemanys. Més soldats. Infermeres. 
Més infermeres. La llengua germànica en to major. Viatges per necessitat. El 
turisme, a la reserva. Ombres fuents. Llumets sota un cel baix. Temple de neguit 
en l’hora de la sincera i concentrada oració de partença. (CANYAMERES: 1994, 
283).  
 
Una darrera consideració: al llarg de les pàgines del Diari íntim es 

troben escampats nombrosos aforismes. A tall d’exemple, oferim algunes 
mostres d’aquestes sentències breus i reflexives, producte de les lectures 
efectuades —sense anar més lluny, les d’Amiel— i que no desmereixen 
els que va escriure Joan Fuster: «Són sempre els més egoistes aquells qui 
abusen dels pròdigs»; «La joventut no és egoista perquè és rica 
d’esperances i d’il·lusions»; «Són molts aquells que per fugir de malde-
caps se’n creen contínuament de nous.» (CANYAMERES: 1994, 444).  
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8. 
Al llarg de la nostra lectura hem intentat fer explícit que el Diari 

íntim constitueix un material de primera mà per a poder apropar-nos a la 
polièdrica i singular personalitat de Ferran Canyameres, un «autèntic 
homenot» (MANENT: 1988, 168), i, en conseqüència, a les seves obses-
sions —sense espai per a la frivolitat i l’exhibicionisme— tant familiars 
com, sobretot, culturals, sempre en defensa de la llengua i la identitat 
catalanes. Però també el text ens permet veure com l’autor se serveix del 
gènere del diari per a construir el retaule d’una experiència vital colpi-
dora: la d’aquells que van travessar la frontera, fugint de la dictadura 
franquista, per endinsar-se en terres franceses i iniciar un llarg exili. En 
definitiva: una obra que, pel seu innegable interès i qualitat literària, 
mereix ocupar, sens dubte, una posició de privilegi en un futur cànon de 
la literatura autobiogràfica catalana.  
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«DECIR YO ES ANONADARSE»: LOS DIARIOS (EX)TIMOS DE 
ALEJANDRA PIZARNIK 
Núria Calafell Sala 

Universitat Autònoma de Barcelona 
 

1. UNA GENEALOGÍA DEL SUJETO FEMENINO 
 

«Vivirá entre nosotros ochenta años, 
pero siempre será como si llega, 

 hablando lengua que jadea y gime 
 y que le entienden sólo bestezuelas» 

GABRIELA MISTRAL: «La extranjera» 
 

e puede ser extranjero de muchas maneras: por hablar una 
lengua distinta, por tener un lugar de origen diferente al 
espacio que se habita o simplemente por poseer un sistema 
cultural otro; pero en cualquier caso por la huella de una 

alteridad amenazante y peligrosa que quedará gravada en el cuerpo como 
seña de identidad. En un simulacro de diálogo, la voz poética de este 
breve texto de la chilena Gabriela Mistral —del que aquí sólo reproduzco 
algunos versos— relata la historia de un extrañamiento múltiple: el que 
ella misma experimenta con respecto a la recién llegada —«Habla con 
dejo de sus mares bárbaros, / con no sé qué algas y no sé qué arenas» (v. 
1-2; en MISTRAL: 2005, 177) nos dice nada más comenzar—; el que 
transforma un territorio que se cree propio en algo desconocido —«En 
huerto nuestro que nos hizo extraño / ha puesto cactus y zarpadas 
hierbas» (v. 5-6; en Mistral, 2005: 177)—; y el que sufre la protagonista, 
encarcelada en ese «siempre» que pretende inmovilizar el acontecer 
temporal en una suerte de repetición unívoca y que, paradójicamente, 
acaba convirtiéndolo en la única línea de fuga para su individualidad. 

En su ya clásico estudio sobre Leibniz y el Barroco, Gilles Deleuze 
adivinaba el poder del pliegue como representación de un período abierto 
a las posibilidades del infinito: siendo la imagen que mejor sabía captar el 
movimiento de apertura propio de la estética del momento —pues es 
entonces cuando «[e]l arte, en su totalidad, deviene Socius, espacio social 
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público» (DELEUZE: 2004, 157 y 159)—, su ambigüedad le permitía 
adquirir una nueva significación, a partir de la cual reivindicar «una 
unidad de las artes como performance, y atrapar al espectador en esa 
misma performance» (DELEUZE: 2004, 159). En otras palabras: el 
pliegue, en su doble juego de devenir-determinar, contraer-dilatar, 
comprimir-explotar, se revela como el mecanismo que mejor expresa la 
unión paradójica de dos elementos separados entre sí por esta «línea de 
inflexión» que, continuando con el filósofo, «es una virtualidad que no 
cesa de diferenciarse: se actualiza en el alma, pero se realiza en la materia, 
cada cosa en su lado» (2004, 50). Alma y materia, sujeto y lenguaje, vida 
y literatura, la conjunción que separa también diferencia, pero lo hace 
instalada en una continuidad que niega el retroceso y afirma, en cambio, 
la repetición de lo diferente. 

Llegados a este punto, no quisiera avanzar sin detenerme en el 
subrayado, puesto que no se trata de reproducir la oposición binaria que 
tradicionalmente enfrenta la afirmación a la negación, sino de ver cómo la 
negatividad que se desborda en el exterior de la página en blanco no es 
más que la representación de lo que se insinúa en su interior: la 
afirmación. El eco kristeviano resuena con fuerza, aunque con un 
importante matiz: mientras para la búlgara la expresión de un excedente 
de rechazos (el geno-texto) en la estructura superficial del texto (el feno-
texto) tiene que ver con un ejercicio dialéctico de enfrentamiento con la 
propia heterogeneidad y de definición externa de una contradicción 
(CALAFELL: 2008, 23-34), para el francés se relaciona más bien con el 
descubrimiento de la negatividad en el antes y el después de lo positivo. 
En este sentido, cuando reconoce en el pliegue el motor de la diferencia, 
lo hace pensando una vez más en el concepto nietzscheano del eterno 
retorno que «“acerca al máximo” el devenir y el ser, afirma lo uno del 
otro» (DELEUZE: 1998, 261): 

 
Afirmar sigue siendo valorar, pero valorar desde el punto de vista de una 
voluntad que goza de su propia diferencia en la vida, en lugar de sufrir los 
dolores de la oposición que ella misma inspira a la vida. Afirmar no es tomar 
como carga, asumir lo que es, sino liberar, descargar lo que vive. Afirmar es aligerar; 
no cargar la vida con el peso de los valores superiores, sino crear valores nuevos 
que sean los de la vida, que hagan de la vida la ligera y la activa. Hablando con 
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propiedad, sólo hay creación en la medida en que, lejos de separar la vida de lo que 
puede, utilizamos el excedente para inventar nuevas formas de vida (DELEUZE: 
1998, 258; el último subrayado es mío). 
 
Se crea en la diferencia y en el exceso, pero también en el límite de 

un poder que reclama al cuerpo como eje de actuación: ¿no fue acaso la 
pregunta de Spinoza acerca de lo que podía el cuerpo lo que hizo avanzar 
a las ciencias y a la filosofía? De hecho: ¿no es el interés por ver de qué es 
capaz un cuerpo y cuáles son sus fuerzas el tema central de toda la filoso-
fía nietzscheana? Entendido como un elemento fruto del azar, su 
naturaleza múltiple —entre la biología y la química, entre lo social y lo 
político, entre lo cultural y lo lingüístico— hará de él el espacio adecuado 
para la confluencia de dos fuerzas desiguales que chirriarán en su puesta 
en contacto. 

A la luz de esta idea, pienso que puede entenderse mejor por qué al 
analizar el poema de la chilena aposté por una línea de interpretación 
paradójica que dejara al descubierto la brecha hacia una lectura afirma-
tiva. Si bien el objetivo último de la voz poética parece ser el rechazo de la 
extranjera, abandonada así en un lugar de marginación no deseado, lo 
cierto es que la mención a ese instante temporal —excesivo en su 
reiteración— dará lugar a una apertura por la cual el cuerpo, el lenguaje y 
la propia figura subjetiva experimentarán un importante repliegue: el 
lenguaje se desbordará en un primer pliegue corporal que lo desterritoria-
lizará, y al mismo tiempo el cuerpo insinuará en su interior el estrecho 
nexo con el mundo animal, a raíz del cual el sujeto será reterritorializado 
en una esfera distinta. 

Todo ello favorecerá una trascendencia del imaginario que será 
preciso no descuidar, en tanto que resemantizará al significante desde 
una doble perspectiva igualmente paradójica: en primer lugar, porque a 
través de una valoración meta-literaria, la extranjera del poema podrá 
verse como el símbolo de todo un colectivo de mujeres que pugnan por 
salir del encorsetamiento al que son sometidas por querer dedicarse a la 
escritura —obligadas a caminar por el lado opuesto, ni muy cerca ni muy 
lejos del centro canónico, sino rodeándolo, siempre en la frontera pero 
sin pensar en franquearla—; en segundo lugar, porque su potencia como 
máscara acaba convirtiéndose en un arma de doble filo que las escuda y al 
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mismo tiempo las encarcela. Como extranjeras que se enorgullecen de 
serlo —pues es a través de esta andadura aparte que muchas de ellas 
encuentran el camino hacia una creación novedosa—, al final acaban 
experimentando en sus propias carnes la suspensión de su vida literaria o 
artística en una biografía tormentosa y rara. 

En este sentido, acierta Sonia Mattalía cuando señala el papel que 
en ello habrían de jugar los organismos de poder: 

 
La institución cultural las presentó como «casos» y, si las incluyó en su canon, 
fue usando sus biografías «defectuosas» para explicar el sentido de sus obras y 
colocarlas en un espacio institucional excéntrico. Rarezas que difuminaron la 
potencia disidente de sus escrituras (2003, 147). 
 
Si a ello se añade que América Latina nace, como explica Carmen 

Perilli, de la violencia colonizadora y del deseo hegemónico de fijar una 
sola imagen (PERILLI: 1998, 9-10), el problema se complica.  

En efecto, a principios del siglo XX se produce el ingreso definitivo 
de la mujer en el campo social e intelectual latinoamericano.57 Lo que en 
el siglo anterior se había manifestado en pequeñas incursiones —Juana 
Manuela Gorriti, Getrudis Gómez de Avellaneda, por citar dos de los 
ejemplos más conocidos—, ahora se amplía a medida que aumenta el 
número de escritoras y sus obras se comercializan. Se trata de un lento y 

                                                 
57 Carmen Perilli, en cambio, entiende que la consolidación no se produce hasta la se-
gunda mitad del siglo XX: «las mujeres se reconocen protagonistas de la república de los 
sueños que es la literatura; anudan familias y naciones; valoran la letra mínima, firme y 
sutil tejido de una historia que, escondida, se desliza en los bordes de las cartas; la musi-
calidad de las canciones; la letanía de recetas y fórmulas; la sabiduría del rumor y el su-
surro; los saberes del cuerpo. Estrategias de la prolongada guerra por la posesión de las 
palabras; ‘tretas del débil’ las llama Josefina Ludmer; juegos entre el decir y el no decir; 
el saber y el no saber, que corroen las relaciones de poder desde los intersticios» (PERI-
LLI: 1998, 11). Si bien me adscribo al análisis que propone, no olvido las trampas que 
esconde una lectura de este tipo: ¿qué significa caminar por el borde? ¿dónde situarlo: 
en relación al sujeto, al lenguaje, al cuerpo, a la propia historia socioeconómica y cultu-
ral? ¿marginal implica singular?; y retomando las ideas de Perilli: ¿no es la lectura al 
margen una nueva estrategia en esta «prolongada guerra por la posesión de las palabras» 
y, como tal, una nueva forma de caer en el centralismo del que tanto pretende desvincu-
larse?  
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progresivo movimiento gracias al cual la mujer va avanzando posiciones 
como sujeto social, consumidor y lector, al tiempo que va penetrando con 
mayor o menor fortuna en ciertas esferas de profesionalización para, 
desde las mismas, generar sus propios sistemas de producción: «Se 
reúnen en el combate contra los discursos homogeneizadores, fracturán-
dolos, para iluminar el valor de la diferencia y la resistencia de la 
alteridad» (PERILLI: 1998, 11). 

Inscritas en el instante crucial de la modernidad, las mujeres toman 
la palabra e, instrumentalizándola, empiezan a construir sus propias 
identidades al margen, provocando así un doble movimiento de apertura 
y clausura: apertura, porque, más allá de la problemática que el gesto 
conlleva, consiguen adentrarse en el mundo literario y configurarse un 
lugar; clausura, porque esto las conduce a una tensión tan fuerte entre su 
ser y los distintos espacios de su individualidad —quién quieren ser, 
quién piensan que deben ser— que los límites se desdibujan. Así, pese a 
la gran heterogeneidad que existe entorno a su construcción como nuevo 
colectivo sociocultural, desde la clase dominante sufren una desviación 
que las polariza en seres dentro o fuera, al tiempo que las inmoviliza en 
una esfera de anormalidad «que anula, o por lo menos matiza, las 
divisiones de clase en sentido tradicional, en aras de una misma imposibi-
lidad que las unifica: la de no poder trascender en ninguna de las órdenes 
jerárquicas de la sociedad» (RUSSOTTO: 1993, 26). 

En el caso literario, esto adquiere especial relevancia cuando la 
focalización se desliza hacia la biografía y, más aún, hacia lo que hay en 
ella de extraño, produciéndose así lo que Eleonora Cróquer ha definido 
como 

 
una especie de economía textual en la cual escritura y biografía ocupan lugares no 
tanto intercambiables cuanto simbióticos, y una actitud entre mitificante y 
suspicaz que no permite siquiera establecer esa, aunque falsa, convención de la 
«objetividad» crítica (2000, 15). 
 
Alfonsina Storni y su suicidio, Delmira Agustini y el asesinato a 

manos de su marido, Gabriela Mistral y su androginia, Alejandra 
Pizarnik y su vida atormentada o Rosario Castellanos y su muerte 
electrocutada, la conjunción que une y separa establece una diferencia en 
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negativo que es preciso bombardear. ¿Cómo? Destejiendo todos y cada 
uno de los hilos que construyen su historia: desde los que marcan una 
andadura escritural o artística hasta los que se refieren a un cuerpo 
puesto en escena como lenguaje de expresión y reivindicación. 

Por todo ello, en las páginas siguientes analizaré la escritura 
diarística de la argentina Alejandra Pizarnik (Avellaneda, 1936 — 
Buenos Aires, 1972), partiendo de una hipótesis que enlace con lo dicho 
hasta ahora: si, como decía Eleonora Cróquer, en el caso de mujeres 
artistas y escritoras la simbiosis entre escritura y biografía desvía la 
objetividad y la suspende en una suerte de empobrecimiento crítico, 
propongo participar del proceso añadiendo un tercer elemento, no menos 
problemático que los anteriores: el diario, entendido no ya como género 
menor y femenino sino como concepto polisémico y poliédrico, es decir, 
como elemento que adquiere diferentes significaciones y que, al mismo 
tiempo, puede ser abordado desde distintas perspectivas. 

 
2. LA CONJURA DE LA INTIMIDAD: EL DIARIO (EX)TIMO 

 
«Escribimos para salvar la escritura, para 
salvar nuestra vida mediante la escritura, 

para salvar nuestro pequeño yo […] o para 
salvar nuestro gran yo aireándolo, y entonces 
escribimos para no perdernos en la pobreza 
de los días o […] para no perdernos en esa 
experiencia que es el arte, la exigencia sin 

límite del arte». 
MAURICE BLANCHOT: El libro por venir 

 
En su ensayo sobre El porvenir de la revuelta, Julia Kristeva resumía 

algunos de los postulados que, desde 1972 aproximadamente, la habían 
conducido a una nueva interpretación de ciertos textos y de ciertas 
subjetividades. Partiendo de una visión encadenada del concepto de 
revuelta —«vuelta-retorno-desplazamiento-cambio» (KRISTEVA: 1999, 
16)—, la búlgara proponía ir más allá de la noción de texto y reintroducir 
la de una experiencia enfrentada al límite: del escritor consigo mismo, 
con respecto al mundo que lo rodea y, en especial, en relación a su 
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instrumento de trabajo, el lenguaje. De esta manera, no sólo era posible 
volver a significar las textualidades heredadas, sino que, además, permitía 
introducir en el ámbito de la escritura un elemento fundamental: la idea 
de que es necesario activar y fomentar una cultura de la revuelta que 
contemple tanto al sujeto puesto en movimiento, como a sus medios de 
comunicación, sean estos lingüísticos o corporales. 

Como ella misma señala en un determinado momento, antes de 
que Heidegger se preguntara acerca del significado de la metafísica, 
Freud ya había establecido los dos tipos de negación que fundamentan la 
vida psíquica del individuo —«el rechazo propio de la pulsión 
(Ausstossung o Verwerfung) y la negación interna al juicio» (KRISTEVA, 
1999: 22)— y las había puesto en relación de continuidad, siendo la 
segunda de ellas una mera transformación de la primera. Su propuesta, 
ubicada en el espacio intermedio entre la biología y el estudio del 
inconsciente, no sólo habría despertado múltiples preguntas, sino que, lo 
que es más interesante, habría ayudado a la focalización del 
cuestionamiento retrospectivo alrededor de un único elemento: la 
psicosis, «esta región fronteriza del ser hablante» (KRISTEVA, 1999: 23), 
que tendrá en la escritura otro espacio de proyección. Desde aquí: «la 
práctica de la escritura, al desplegar el sentido hasta las sensaciones y las 
pulsiones, alcanza el sinsentido y hace manifiesta su palpitación en un 
orden ya no “simbólico”, sino “semiótico”» (KRISTEVA, 1999: 23). 

Al situar a un mismo nivel la filosofía, el psicoanálisis y la escritura 
no sólo aludía a la necesidad de una lectura retroalimentada, sino que 
otorgaba al oficio escritural el poder de toda ciencia de intervenir sobre la 
realidad. En sus propias palabras: 

 
A través del lenguaje, y gracias a una sobrecompetencia lingüística, se obtiene 
una aparente regresión, un «estado infantil del lenguaje». La chora semiótica, 
esta musicalidad infralingüística que apunta a todo el lenguaje poético, deviene 
la finalidad principal de la poesía moderna, una «psicosis experimental». Quiero 
decir que se trata de la obra de un sujeto —pero de un sujeto en proceso—; ella 
logra alcanzar regiones peligrosas en las que la unidad se ve aniquilada a través 
del retorno a la arqueología de su unidad con el propio material de la lengua y 
del pensamiento (KRISTEVA: 1999, 23). 
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Un exceso del lenguaje pero también un despertar a la 
«musicalidad infralingüística», entre uno y otro la experiencia de una 
psicosis que reclama su lugar en el conflicto de la página en blanco: por 
ser objeto —hacia ella tiende el lenguaje poético y, por extensión, el 
literario—, pero muy especialmente por ser el punto de partida de un yo 
enfrentado a sus propios límites. Una vez más, la estructura del pliegue se 
abre y nos desvela que detrás de toda unidad no hay más que una 
multiplicidad, de igual forma que en el revés de cualquier ley late la 
necesidad de una trasgresión. Es este un apunte importante para 
comprender el papel de la psicosis en la formación de las nuevas 
subjetividades, y más específicamente de la que aquí me propongo 
trabajar: no se trata sólo de estudiar la enfermedad en su sentido más 
analítico —aunque no es casual que ésta se caracterice, entre otras 
muchas cosas, por una carencia de forclusión que a nivel simbólico se 
traduce en una falta del significante paterno, esto es, del Nombre-del-
Padre—, sino de tener en cuenta la profunda contradicción que la 
determina, y que hace de ella la imagen de lo que Julia Kristeva definió 
como «esta confrontación del hombre con la unidad o con el límite de la 
ley, del ser y del ello, a la que el hombre accede a través del goce» (1999, 
24). 

Siguiendo el resaltado de la autora, quisiera detenerme en una 
cuestión que considero fundamental para abarcar todo su pensamiento, y 
es que más allá del aspecto pulsional que el concepto de goce encierra, su 
propia naturaleza le permite redefinirse como travesía, esto es, como 
aquello que conecta directamente la vida psíquica del individuo con una 
conflictividad que se manifiesta a distintos niveles. Por este motivo, 
concluirá Julia Kristeva: «en la medida en que este goce es pensado-
escrito-representado, deviene travesía del mal y, por ende, tal vez, la 
manera más profunda de evitar un mal radical, la interrupción de la 
representación y del cuestionamiento» (1999, 24; el subrayado es mío). 
Como pivote de la tradición de la revuelta, su presencia determinará el 
ritual conjurador de la práctica literaria. 

A todo ello parece referirse Alejandra Pizarnik cuando, 
desprendiéndose de la naturaleza íntima que todo diario parece 
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contener,58 reclama el papel de patria para sus anotaciones personales, y 
descubre que ello sólo es posible a través de una fricción: «[e]ste cua-
derno, tan confortable y por fin extranjero, puede ayudarme a reanudar 
mi vínculo con las obras literarias, las propias y, sobre todo, las ajenas» 
(443). Ubicada en un entredós en el que el diario es morada —da sensa-
ción de comodidad— y pérdida —pues no deja de ser ese lugar extraño 
donde lo privado se hace público y la identidad queda desplazada por la 
identificación—,59 el sujeto asume el carácter paradójico de estos textos, 
al mismo tiempo que los resignifica en una esfera de utilidad que no sólo 
le permita acortar distancias con el entorno —poblado por esos otros en 
los que se refleja y que son su infierno particular (139 y 141)—,60 sino 

                                                 
58 Así se lamenta en 1962: «¿Es que voy a volver a mi diario de horas del 55, cuando es-
cribía mis importantes acontecimientos en una maldita prosa contemporánea a ellos? 
En esa época me levantaba y me ponía la ropa y mi diario íntimo (una especie de ‘prenda 
íntima’) y antes de acostarme me desnudaba del diario y de la ropa. Ahora esos cuader-
nos serían ilegibles. Aunque tal vez no. Pero lo que no deseo es recomenzar el juego an-
tiguo del diario-prenda-íntima» (PIZARNIK: 2003, 243). De hecho, un repaso por los 
textos pertenecientes a este año revela reflexiones del tipo: «Puede ser también, que, da-
da mi escasa facilidad de expresión oral, apele al papel para no atragantarme, para escu-
pir el fuego de mis angustias. Por eso, quizá, amo tanto estos cuadernos de quejas, cuyo 
valor es exclusivamente psicológico, pero nunca literario» (65; el subrayado es mío). Dado 
que todas las citas proceden de esta edición, sólo señalaré el número de página corres-
pondiente. 
59 Su adscripción al género autobiográfico es lo que marcará esta rueda de deslizamien-
tos, y más si tenemos en cuenta que, tal como explicó Jacques Derrida en su momento, 
«[e]n su concepción corriente, la anamnesis autobiográfica presupone la identificación. 
No la identidad, justamente. Una identidad nunca es dada, recibida o alcanzada; no, só-
lo se sufre el proceso interminable, indefinidamente fantasmático de la identificación 
[…], de cualquier manera que se fabule una constitución del sí mismo [soi], del autos, del 
ipse, uno siempre se figura que aquel o aquella que escribe debe saber ya decir yo [je]. En 
todo caso, ya, o en lo sucesivo, tiene que estar asegurada la modalidad identificadora: se-
gura de la lengua y en la lengua» (1997, 45-46). 
60 De manera explícita se confesará: «Una sola cosa sé: mi problema esencial es con la 
gente, con los otros. Y todo es muy sencillo: si los otros me sonríen soy feliz. Si me mi-
ran con hostilidad sufro como un personaje de tragedia griega. Pero no es tan simple: 
también hay una que soy yo a la que le importa absolutamente nada los otros, hay al-
guien que se encoge de hombros ante los otros y lo que puedan pensar o hacer» (181). 
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también, y sobre todo, poner de manifiesto la dolorosa tensión que 
mantiene consigo mismo y con la palabra escrita: 

 
Y he sufrido con las palabras de hierro, con las palabras de madera, con las 
palabras de una materia excepcionalmente dura e imposible. Con mis ojos 
lúbricos he pulsado las distancias para que mi boca y las palabras se unieran 
furiosamente (189). 
 
Sin cuidarse del estilo ni de sus posibilidades, estas anotaciones 

obedecerán más bien a la imperiosa necesidad de una ex-pulsión: mostrar 
en carne viva lo desconocido de ese yo interior que se retoma y se malea, 
se despoja y se revuelve para constatar, en última instancia, que tras la 
máscara subjetiva no hay más que un inmenso vacío. Proyectándose, 
pues, en el límite vertiginoso que precipita su ser sujeto hacia la nada más 
absoluta, la obra pizarnikiana traza un penoso recorrido de 
enajenaciones, frustraciones y fracasos que giran alrededor de un solo eje: 
esa falta lingüística, amorosa y personal que sólo la escritura —único 
medio de conjura y exorcismo— puede convocar y, por una especie de 
parábola subversiva, desviar. Esto explicará que en varias ocasiones aluda 
a una suerte de sacrificio mistérico que la situará en una esfera mortal de 
misticismo erótico: «Mi sangre, mi sexo, mi sagrada manía de creerme 
yo, mi porvenir inmutable, mi pasado que viene, mi atrio donde muero 
cada noche» (240); y más adelante: 

 
Pero yo no comprendo esta noche del alma. No sé con quién me deseo unir, a 
quién contemplar. 
No eran nadie y sin embargo me expulsaron, me echaron. ¿Quién me ayudará a 
comprender mi búsqueda? Hablar, yo ya no puedo hablar. Decir qué. Sobre 
qué. Lo temido llegó y aún lo temes. 
[…] 
Quién está ausente. Quién se esconde. Quién se hace humo y presencia 
imposible. Quién me envenena con un amor oscuro y sin vida. Quién anida 
detrás de mis deseos. 
[…] 
Lo repito: quién me eligió para encarnar la alegoría del amor imposible. Lo 
repito: quién me designó a mí para que sólo yo vislumbre las posibilidades del 
amor imposible (252). 
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En un ejercicio que amputa el prefijo de interiorización del adjetivo 
in-timo y lo sustituye por el neológico ex-timo,61 Alejandra Pizarnik 
utiliza la dinámica del excedente —esa repetición constante del 
interrogativo, las frases cortas, el ritmo entrecortado— para comprobar, 
definitivamente, que la imposibilidad es la condición de posibilidad de su 
trabajo escritural: construido a partir de una frustración,62 es hacia este 
estado que se orienta, hasta el punto de poder afirmar que toda su 
poética no es más que lo que ella misma llamó «[e]l miedo a desear y su 
contrario: el deseo absoluto imposible de satisfacer en este mundo» 
(175).63 No en vano, la anotación a la cual pertenece este fragmento, de 
extensión más que considerable, será reducida a una sola y significativa 
frase: «Alguien muere de sed y no bebe porque no le viene la idea de unir el 
acto de beber al ceñimiento de la sed» (252).64 

Como metáfora de una carencia absoluta —«Nada es sino la sed. 
La sed o la carencia» (116) había afirmado taxativamente—, será su 
experiencia la que conducirá al sujeto pizarnikiano a un último gesto que 
retomará el cuerpo y lo reterritorializará en los márgenes de la página en 
blanco: así, tras un primer movimiento de enajenación —«Pensar en la 
columna vertebral: nunca, nunca vas a poder pensarla en su totalidad, 
porque apenas comenzaba los dolores me impedían seguir, los hacía 

                                                 
61 Aun tratándose de un término surgido en el seno del psicoanálisis lacaniano y mille-
riano, pienso que su aplicación en este ensayo es adecuada, y más si se tiene en cuenta 
que tanto uno como otro aluden, ya desde sus respectivas procedencias, bien a lo más 
profundo y familiar (intimus), bien a lo más extremo y desconocido (extimus).  
62 «Una vez más el lenguaje se me resiste —había reflexionado pocos días antes—. No 
el lenguaje propiamente dicho si no mi deseo de conjurar mis deseos por medio de una 
detallada descripción de lo que deseo ver en alguna realidad hecha del material que quie-
ran con tal de que no sea de palabras ni sobre el blanco temible de una hoja de papel» 
(240). 
63 Téngase en cuenta que una de las cuestiones que llevaron a Jacques Lacan a acuñar el 
término propuesto para reinterpretar aquí los Diarios pizarnikianos fue la constatación 
de que el núcleo existencial era inaccesible para el sujeto: «Éste permanece expropiado 
de su intimidad y por eso Lacan habla de su ‘extimidad’, de un afuera que está en el cen-
tro mismo del sujeto» (SOLDEVILLA PÉREZ: 2007, 99). 
64 La cursiva es de la edición. De esta forma, Ana Becciu separa la primera versión del 
texto (en redonda) de una segunda corregida, ampliada o depurada por la propia autora. 
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reaparecer pero aparecían» (202), escribe en 1961—, el cuerpo se 
fragmenta —«Desencuentro, las piernas, las manos, el lado izquierdo y el 
derecho, los senos, las caderas, la espalda, la nariz, sobre todo el lado 
derecho de la nariz. Abuso y deterioro de la derecha» (347)— y se 
ofrenda, pero no para desaparecer sino al revés, para renacer 
transformado en el último vestigio de un lenguaje otro que, ante todo, 
deberá representarlo como imagen del diálogo chirriante al que toda 
escritura parece tender. 

De naturaleza contradictoria, su articulación será la única capaz de 
contener en su interior el dolor más extremo —«Luego pensé en mi 
cuerpo, pensé en mis piernas, en mis brazos, en mi penosa manera de 
respirar, en mi dolor fantasma debajo de cada hueso, muy en lo hondo, 
muy en lo oculto» (208)—, y hacerlo convivir con una exterioridad de 
incomprensión conflictiva, sin que ambas partes se pierdan en el proceso. 
Por eso, en uno de sus textos más significativos, concluirá: «Aun mis 
instantes de éxtasis poético se refieren al cuerpo. Instantes báquicos, 
inatención. Ni fuera de mí ni dentro sino las dos cosas» (284). Siguiendo 
la huella del culto dionysíaco que, en el instante de interiorizar el dolor, 
lo afirma en una exterioridad orgiástica y revulsiva, de esta manera la 
argentina puede sobrevivir un breve instante al agujero que el lenguaje 
encubre. 
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EL RELLOTGE DE BERNA: APUNTS SOBRE L’OBRA DIETARÍSTICA DE 
TOMÀS GARCÉS 

Enric Falguera Garcia 
Universitat de Lleida 

 
uan Tomàs Garcés publica El temps que fuig el 1984 és ja un 
consolidat i reconegut poeta d’un altre temps. De fet, Garcés 
emmudeix com a poeta des de primers de la dècada dels 
setanta65, i en deu anys tan sols publica dos volums 

miscel·lanis: el recull d’articles de crítica literària Sobre Salvat-Papasseit i 
altres escrits (1972) i l’antologia Vers i prosa (1981). Així, quan Garcés 
publica el dietari posa fi a un silenci de tretze anys des de la seva darrera 
publicació original i ho fa, precisament, amb un text en prosa que posa en 
relleu i, en bona part, reivindica la seva tasca com a escriptor, com a crític 
literari, traductor i home de cultura. 

En realitat, l’obra darrera de l’autor barceloní se centra majoritària-
ment en el conreu de la prosa. Dels sis llibres que publica entre 1961 i 
1985, només dos són íntegrament poemaris. A més, en la dècada dels 
setanta, Garcés col·labora amb articles en les pàgines de Serra d’Or. 
Sembla com si el poeta, culminat el seu itinerari poètic,66 vulgui atènyer 
també la seva narrativa: una producció que inicia als anys vint i trenta 
amb els volums Lectures i paisatges (1926) i Notes sobre poesia (1933), 
obres que recullen impressions de paisatge i els comentaris sobre crítica 
literària que havia publicat a La Publicitat, elements aquestos que es 
mantenen en El temps que fuig.  

Durant aquells anys, Garcés prepara un altre recull en prosa, tal 
com ell mateix confessa anys a venir en la nota d’autor de Quadern de la 
Selva: «Fullejant per atzar el meu Paisatges i lectures veig les obres que 
aleshores “preparava” i em torna a la memòria que en 1926 pensava 
efectivament en un recull que s’havia de dir “Beutat del món”» (GARCÉS: 

                                                 
65 El darrer llibre de poesia que havia publicat és Plec de poemes, de 1971. 
66 La poesia de Tomàs Garcés parteix dels postulats neopopulars per anar-se concretant 
en la descripció impressionista, suggestiva, del paisatge i el món del somni com a eixos 
centrals, tot incloent-hi el dolor i l’elegia pel temps perdut.  

Q 
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1988, 11). Amb el temps, la dèria d’escriure un nou volum de prosa es 
materialitza i aquell títol es converteix en Quadern de la Selva, publicat el 
1962, la primera part del qual conserva el títol original. Amb tot, Garcés 
sent que la seva obra en prosa resta incompleta i que li cal un darrer 
esglaó per arribar a port.  

Tal com ens explica Sam Abrams, El temps que fuig pren forma 
gràcies a l’amistat i empenta de Marià Manent i a la iniciativa i el coratge 
de l’editor Àlex Susanna.67 Garcés, empès, segurament, per la febre 
dietarística que viuen les lletres catalanes durant la dècada dels setanta, 
assaja l’escriptura d’un dietari que reculli la seva història personal i 
literària i que esdevingui el colofó de la seva producció.68 Les primeres 
mostres d’aquest apareixen publicades en el número d’octubre de 1971 de 
la revista Serra d’Or sota el títol de «D’un dietari tardà» (GARCÉS: 
1971).69 

La publicació del volum revaloritza, de nou, la figura de Garcés. En 
efecte, el poeta guanya el premi Crítica Serra d’Or, el Ciutat de Barcelona 
i el premi de creació literària de la Generalitat de Catalunya per El temps 
que fuig, i les gestions d’Àlex Susanna possibiliten la publicació poc 
després dels volums de poesia i prosa completa. El poeta, doncs, veu 
reeditada tota la seva producció, fet que possibilita l’accés de les noves 
generacions d’escriptors i lectors a l’obra garcesiana, i assolir així una 
major i renovada recepció.70 Una recepció que, en el cas d’El temps que 

                                                 
67 Marià Manent havia entrat a l’òrbita de Columna gràcies a la publicació de L’aroma 
d’arç (1982), també un dietari. Sembla que arran d’aquesta relació, Manent havia acon-
sellat a Susanna que temptegés l’autor barceloní per publicar-li un dietari que estava es-
crivint. El resultat és prou conegut i el 1984 Garcés publica El temps que fuig. Vegeu 
Sam Abrahams (2001).  
68 En efecte, durant els setanta es publiquen diversos dietaris que donen compte d’una 
època de lluita i sacrificis per a la cultura catalana. Pensem, per exemple, en Pedra de toc 
(1970 i 1974), de Maria Aurèlia Capmany; Del passat quan era present (1972 i 1974), de 
Maurici Serrahima; Els ulls (1973), de Blai Bonet; Quan érem capitans (1974), de Tere-
sa Pàmies o El vel de Maià (1975), de Marià Manent. 
69 Es tracta de les notes corresponents al 22 d’octubre de 1961, tres notes sense data de 
1962, la del 23 de gener de 1971, el 9 d’abril de 1971 i el 19 de juliol de 1971.  
70 Així ho creu també Joan Triadú (1984). 
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fuig, se centra en cinc ressenyes en les pàgines dels diaris Avui, La 
Vanguardia i El País, fetes per seguidors propers de la poètica garcesiana: 
Joan Teixidor (1984), Joan Triadú (1984), Àlex Susanna (1984), Josep 
Faulí (1988) i el periodista Marc Soler. 

El projecte d’un dietari era, però, antic. Ja des dels anys vint Garcés 
té en ment la confecció d’unes proses dietarístiques que mostrin un 
paisatge (el del cap de Creus), i els sentiments que aquest provoca en el jo 
líric. Del paisatge autòcton, el poeta ens trasllada als viatges per França o 
Alemanya, posem per cas, tot amanit amb reflexions sobre poesia i 
poetes, sobre les relacions entre les arts i referències al món de la religió, 
temes que podem llegir tant en Quadern de la Selva com en El temps que 
fuig. La idea d’escriure un diari, doncs, es remunta a abans de la guerra 
civil i es concreta quan publica Quadern de la Selva. Quan vint anys 
després finalitza El temps que fuig, Garcés vol deixar clar que aquest llibre 
està relacionat amb l’anterior i que els motius i les intencions són els 
mateixos: ampliar el seu concepte de poesia a la prosa. Per això, la 
primera anotació d’El temps que fuig és de 1933, just l’època en què 
Garcés també redacta les notes que posteriorment configuren «Beutat del 
món». Però no li interessa repetir-se, parlar de les mateixes coses, tenir 
els mateixos referents temporals, i ràpidament, un cop deixa constància 
de la relació de proximitat entre tots dos llibres, salta en el temps (que 
realment sembla que fuig) i de 1933 passa a 1937 (dues anotacions per 
any), amb una absència més que significativa de la guerra civil, i d’allí a 
1953 (una nota), a 1960 (una nota) i a 1961 (una altra nota). I, 
finalment, arriba a 1962, any de publicació, insistim, de Quadern de la 
Selva, a partir d’on el dietari pren més paciència i més extensió. Així, tots 
dos reculls presenten una clara línia de continuïtat que el darrer volum 
amplia fins a l’actualitat. De fet, com més ens apropem a la data de 
publicació del volum més anotacions contenen els anys, cosa que 
confirma l’empenta final del projecte a causa de les raons donades suara.71 

                                                 
71 Coincideixen plenament els anys de major regularitat i més anotacions d’El temps que 
fuig, entre 1970 i 1975, amb els anys d’auge de la publicació de dietaris a Catalunya. 
També és significativa la coincidència entre l’any amb més anotacions del dietari i la da-
ta en què Marià Manent entra en contacte amb l’editor de Columna: 1982.  
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Tomàs Garcés, doncs, realment tanca amb El temps que fuig un projecte 
literari que li dóna potser inesperadament una nova dimensió, una nova 
actualitat, i que clou tota una vida dedicada a les lletres catalanes.72  

 Sembla clar que en la iniciativa de Manent hi ha la determinació 
de reivindicar Garcés i sembla també evident que el mateix poeta es 
reivindica amb uns textos que són un collage de memòries (que inclouen 
relats de somnis), de notes de viatge, de divulgació de la pròpia obra 
poètica, de comentaris sobre l’actualitat, i d’autoafirmació personal. Tot, 
amb la voluntat de deixar constància d’un temps i una època que cal fixar 
definitivament en la memòria. Per això, El temps que fuig és un dietari 
perfectament planificat, calculat al mil·límetre, que vol dignificar una 
tasca personal i col·lectiva en uns moments en què l’obra de tota una 
generació d’escriptors havia quedat arraconada per les noves tendències 
imperants en la literatura catalana. Aquest és el motiu de la reivindicació 
d’alguns noms: Salvat-Papasseit, Foix, Rosselló-Pòrcel, Jaume Agelet i, 
naturalment, el mateix Garcés. Una planificació que, per exemple, 
s’observa en l’estructura del dietari. Una obra que comença amb l’esclat 
joiós de la natura en plena primavera associada al naixement d’un infant i 
s’acaba amb la posta de sol d’un dia d’estiu en què el poeta ja vell escriu i 
reflexiona. Entre el naixement i la vellesa-mort del paisatge, el relat 
minuciós i impressionista d’una vida i una poètica que és natura i somni a 
la recerca de la veritat del poeta, de la seva manera d’entendre i viure la 
poesia i explorar-ne els límits. Tot plegat amb l’objectiu de construir-se 
una imatge sòlida d’escriptor, d’intel·lectual, a les acaballes de la seva vida, 
posició des de la qual fa balanç i deixa constància del seu pas per les 
lletres catalanes. Una operació amb el temps a favor. El temps de la 
memòria, del record, que evita la seva irreparable fugida.  

Certament, una de les obsessions del poeta en escriure el dietari és 
combatre el pas del temps. Aquest ja és l’objecte de preocupació en el 
títol i ho havia estat sempre. En efecte, el títol original del volum havia de 
ser El rellotge de Berna, que, finalment, Garcés descarta. Un rellotge que 
marca inexorablement l’esdevenir temporal, mentre les figures del rellotge 
surten i s’amaguen immòbils, cosa que fa dir al poeta: «Sempre ens 

                                                 
72 Després del dietari, Garcés encara publica un últim recull poètic: Escrit a terra (1985). 
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estranya el temps que fuig. Però és el temps qui fuig? O som nosaltres? 
En el rellotge de Berna les figuretes apareixen i desapareixen. Les agulles 
de la gran esfera, anaven fent, sense pausa, el seu camí». Certament, som 
nosaltres qui desapareixem, mentre el temps continua i lliurem un dur 
combat en contra seu. Una lluita que vencem gràcies a la fixació del 
record («el vell recorda més que no pas desitja», diu el 23 de gener de 
1971), en la poesia, i, també, és clar, en la dietarística: «El títol del llibre 
evoca el temps que fuig, però més aviat ens duu per un camí de 
meravelles cap al temps que no fuig, que roman, el temps poètic» 
(TEIXIDOR: 1984). Una pugna que Garcés converteix en motiu 
recurrent del seu dietari i, també, de la seva obra poètica: «I molt a la 
vora, en una altra cascada impressionant, invisible, sentim el doll del 
temps que fuig» (Nota del 22 d’octubre de 1961); «El paisatge 
primaveral fa que ens adonem de l’instant únic que fugia» (nota del 23 de 
març de 1933); «D’esquenes a la resclosa, cara al llunyà horitzó, hem vist 
córrer altre cop l’aigua del riu. Amb l’aigua, el temps» (nota del 27 de 
setembre de 1982); «―els meus primers records― s’intercanvien, 
formen un cabdell i un embull, com les paraules que el mestre escrivia, 
lletra sobre lletra, a la pissarra» (nota sense data de 1962).  

Un cabdell que el poeta vol endreçar i fixar. Vet aquí l’afany de 
datar els pensaments, característica constitutiva i convencional del 
gènere. Això explica el subtítol d’El temps que fuig: «Escrits amb data». 
Un combat que finalment acaba guanyant: «I recordarem, ell la llarga 
caminada en bicicleta, i jo sabré els motius de la seva visita. Haurem, per 
dir-ho així, vençut el temps» (nota del 13 de maig de 1982). És 
precisament aquesta lluita contra l’esdevenir temporal el que concentra el 
major nombre de comentaris que es fan al dietari en el moment de la seva 
publicació.73 

El pas del temps és també present en la resta d’obres de Garcés. 
Així en Quadern de la Selva, l’altra obra dietarística de l’autor, afirma: «El 
temps que fuig! [...] La inexorabilitat de la vida que passa».74 O en el 
                                                 
73 Tal com hem vist, els cinc comentaristes de l’obra centren la seva atenció en l’evocació 
de paisatges, records, viatges, llibres i somnis, així com en la prosa elegant i fina i en la 
dispersió del dietari.  
74 Nota «Barda florida» (GARCÉS: 1988, 45). 
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poema «El temps perdut» adreçat a J. V. Foix, un dels pocs personatges 
que tenen presència en el dietari, llegim: «El temps fugia / —ombra 
d’ahir!— / a les aurores / que han de venir».75  

En escriure el dietari, Garcés té molt present quines són les seves 
intencions, quines les convencions del gènere i quins els seus límits:  

 
Aquí el lector no hi trobarà una desfilada de personatges. En surt més d’un, és 
veritat, però gairebé sempre d’una manera anecdòtica, circumstancial. El llibre no 
és una galeria de retrats. Tampoc unes memòries, tot i que hi sovintegin els 
records. Però els records no hi són voluntàriament suscitats. Lliguen amb 
l’actualitat de cada moment, amb insignificants actualitats, de vegades. Grans 
fets, que potser hi tindrien lloc adequat no els hi trobareu. És, doncs, per dir-ho 
amb una paraula, un dietari irregular, escrit a tongades. Un any determinat, força 
pàgines. D’altres menys. De molts, cap. Un dietari que abasta, així i tot, mig 
segle: somnis, lectures, converses, viatges. Records, també, ja ho he dit. I els meus 
passeigs habituals pels voltants de la Selva de Mar. Vet aquí el que nodreix la 
majoria d’aquestes pàgines.  
 
Un llibre, doncs, que vol ser una presentació, una justificació de la 

pròpia personalitat literària: Garcés es presenta com el referent de la seva 
generació. Un autor que vol autoanalitzar-se i que els lectors l’analitzin, el 
coneguin. Per això mostra la seva obra o els seus somnis i el seu 
pensament literari o social i, per això abasta cinquanta anys, des de 1933 
on un jove Garcés és ja un sòlid i reconegut poeta (recordem la primavera 
amb que neix el dietari) fins al 1983, en plena vellesa i oblit literari (en la 
foscor de les golfes, Garcés, cansat, i separat del món —real i literari— 
per la finestra, es reivindica amb l’únic poema que llegim en El temps que 
fuig). És, en definitiva, l’explicació de tota una vida, on poesia i prosa s’en-
trelliguen, oferta al públic. I per això, no hi ha cap referència en el dietari 
a cap aspecte quotidià, personal o familiar. És un dietari que es mostra 
com una experiència de cultura, cosa que explica la seva extrema 
planificació.  

                                                 
75 Del llibre El senyal, de 1935, inclòs en Poesia completa (GARCÉS: 1993, 166). Fixem-
nos que tots dos escrits són coetanis de la redacció dels textos de Quadern de la Selva i 
de les primeres notes d’El temps que fuig.  
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El volum dedica l’atenció a tots els eixos temàtics que tipifiquen el 
gènere en els darrers anys a Catalunya: la dispersió de pensaments i idees 
(les relacions entre les arts), la cura per l’autoimatge (les reflexions 
metapoètiques, les crítiques de llibres o poemes d’altres), les relacions 
entre el jo i el jo a través del temps (el jove Garcés i el vell Garcés) i l’espai 
(els viatges, els canvis en el paisatge de la Barceloneta i el cap de Creus, les 
descripcions líriques de la natura i les viles, veritables proses poètiques 
que permeten unificar en un conjunt homogeni aquest llibre amb l’obra 
poètica i les proses de Quadern de la Selva), la referència a la realitat diària 
i a l’actualitat (les informacions sovint anecdòtiques de la cultura i la 
literatura catalanes dels anys trenta i la postguerra), la voluntat de captar 
l’instant, l’efímer (les reflexions sobre el pas del temps), la datació 
irregular, el traspàs d’informació entre el món privat i públic (la 
reivindicació de Salvat-Papasseit, les relacions amb escriptors coetanis), 
la barreja de vida i literatura en un tot unitari (les exemplificacions de les 
circumstàncies que descriuen els poemes), la presència de la imaginació i 
la ficció (el relat surrealista de somnis), la imperfecció i el fragmentarisme 
(en la datació i en les imprecisions d’algunes informacions).76 Però 
observem-ho pausadament. 

Una bona mostra de síntesi del que és aquest dietari ens l’ofereix la 
nota del 14 de febrer de 1971, on amb gran mestria Garcés enllaça 
diferents temes a partir d’una sola paraula: de la fe cristiana passa a 
explicar una anècdota personal, d’aquí a un dubte lingüístic i a la reflexió 
metaliterària sobre la pròpia obra, per a acabar referint-se a un dels seus 
poemes. Vegem-ne alguns fragments: 

 
Avui, a la missa de quarts de dotze, als Jesuïtes, el P. Colomer ha glossat 
l’Evangeli sobre les benaurances. [...] ¿Podem dir-nos doncs, cristians? ¿Sóc jo 
mateix, cristià? O, ¿en sóc, potser, només, en rigor, tant com puc? Aquest «tant 
com puc» m’ha recordat un episodi que vaig viure fa molts anys, abans de la 
guerra. Una nit, cap al volt de les dotze, era al llit dormint profundament el meu 
primer son, quan va despertar-me el truc insistent del timbre. [...] Un pobre 
amic meu [...] em pregunta ansiós si crec en Déu. [...] Vaig dir-li: «tant com 

                                                 
76 Per exemple, quan en la nota del 3 de novembre de 1973 no recorda un any i es limita 
a escriure: «19?». 
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puc». —«Ah molt bé. Ell va entendre que sí, suposo». «No ell va entendre que 
no.» El P. Colomer quedà sorprès, i pensatiu. 
He escrit pensatiu i m’adono que la paraula no és al Fabra. Què caldria, doncs: 
pensarós? pensívol? pensiu? Cap de les tres paraules no em sembla prou viva i 
planera. En poesia, potser foren viables. En prosa, i encara més en unes notes 
com aquestes, resultarien afectades, em sembla. Afectades, o, si voleu, noucentis-
tes.  
Vet aquí un problema que sovint es planteja a l’escriptor català. ¿El Fabra és tot 
el català? [...] Jo sóc, també, no cal dir-ho, ministerial d’en Fabra. però, 
tanmateix! [...] No, el Fabra no és tot el català. En els meus darrers versos de 
Nadal, em vaig adonar que havia escrit peregrins. [...] Peregrí no és al 
diccionari... 
  
És interessant adonar-se que Garcés fa una clara apologia del 

cristianisme i ataca aquells cristians que ho són a mitges, com reflexiona 
sobre les diferències estilístiques entre la poesia i la prosa, i, finalment, tot 
i confessar-se seguidor de Fabra i de la prosa noucentista, com marca 
distàncies respecte algunes solucions del lingüista i del moviment. Totes 
unes declaracions de principis.  

No és aquesta l’única nota on Garcés parla de temes lingüístics o 
critica els posicionaments intermedis d’alguns cristians. En efecte, el 
poeta té unes vives preocupacions per la forma, probablement una 
herència de la «peça ben feta» noucentista. Aquestes es concreten en 
diferents notes sobre llengua. Per exemple, reflexiona sobre quins dels 
dos adjectius té més importància en una seqüència adversativa: «tendra 
però amarga», o sobre les variacions dialectals en referir-se a un joc 
infantil, o quan compara els discursos sobre la llengua de Pompeu Fabra 
de 1924 a l’Ateneu Barcelonés, amb el de Joaquim Ruyra el 1906 al 
Congrés Internacional de la Llengua Catalana i els troba sorprenentment 
semblants pel que fa al redreçament de la llengua.  

En relació amb el cristianisme hi ha almenys tres notes (del 26 de 
març, 8 d’abril i 9 del mateix mes de 1971) que estan dedicades a 
reflexions en defensa de ferms postulats catòlics i en contra de certes 
llibertats que concedeixen els nous temps. Així, per exemple, critica la 
simplificació de la litúrgia o rebat els arguments del filòsof Aranguren 
sobre la monotonia de les misses: «La missa no és mai, no ha de ser mai 
una rutina». En aquest mateix text defensa el catolicisme de Riba. 
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Garcés, novament, s’erigeix en portaveu d’un grup de poetes, aquest cop 
confessionals, entre els quals hi trobem els dos esmentats i també Marià 
Manent o Sebastià Pons. Aquesta capacitat d’identificar-se amb un grup 
i encapçalar-lo, caracteritza molt l’activitat del poeta barceloní al llarg de 
la postguerra i reapareix de nou en el dietari.77 En aquest, es refereix molt 
poc a escriptors de les generacions posteriors a la seva i, en canvi, molt a 
les generacions anteriors o coetànies. En realitat, dels noms més joves que 
ell, només té paraules per a Gabriel Ferrater, la poesia del qual qualifica 
d’hermètica, contundent, insensible i dura; i per a Xavier Rubert de 
Ventós, a qui descriu amb una fina ironia d’herència noucentista: «És 
curiós de veure un savi com Rubert, amb la seva humanitat desnerida, 
encorbat, galta xuclada, pometes vermelles estriades, vestit amb les gales 
de la gauche divine». 

El dietari és una excel·lent font per a conèixer diversos aspectes 
més o menys anecdòtics dels principals personatges de la literatura 
catalana de la primera meitat del segle XX. Llegim en aquestes pàgines 
opinions sobre Salvat-Papasseit, Josep Carner (que sempre tracta amb 
bonhomia), Josep Maria Capdevila, J. V. Foix (a qui gairebé sempre 
relaciona amb els seus somnis), Josep Pla, Octavi Saltor, Eugeni d’Ors, 
Rossend Llates, Jaume Agelet, Rosselló-Pòrcel, però també sobre 
Federico G. Lorca (de qui explica l’anècdota de com aconsegueix que uns 
poemes seus es publiquin en Quaderns de poesia),78 Ramón María del 
Valle-Inclán (que valora com un gran escriptor), Maurice Maeterlinck (a 
qui també considera magníficament) o poetes gallecs com Aquilino 
Iglesia Alvariño.  

Destaquen els comentaris que Garcés fa a propòsit d’Ors. En una 
nota excel·lent pel que fa a l’estil narratiu que comença a partir d’una 
anècdota (el retard d’una alumna a classe), Garcés desgrana la gran figura 
d’Ors i el seu elevat to intel·lectual com a mestre i escriptor del Glosari, 

                                                 
77 Garcés es presenta com un símbol de la seva generació, de la seva època, com un mo-
del exemplar per a les noves generacions: bon poeta, prosista, cristià, crític i traductor. 
El prototipus d’intel·lectual. Per això, també, li interessa associar-se a Riba.  
78 Garcés explica que aconsegueix els poemes gràcies a una trobada fortuïta en un cafè, 
on Lorca li diu de viva veu els poemes i el poeta català els transcriu en un tovalló de pa-
per.  
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tot i que en critica la seva egolatria, l’excés de triomfalisme i les darreres 
decisions que pren al voltant de la guerra i la postguerra. Al llarg del 
comentari hi desfilen alguns dels principals noms de la cultura catalana 
de l’època. La nota acaba amb una altra anècdota que dóna compte del 
caràcter orsià: 

 
Un dia, devia ser a finals de juny de 1936, l’Eugeni d’Ors fullejava els llibres i 
revistes exposats en un taulell de la llibreria Catalonia. Vaig veure que es fixava, 
amb molt interès, en els darrers números dels «Quaderns de poesia». M’hi vaig 
acostar per preguntar-li si no li plauria d’enviar-nos un treball, vers o prosa, per a 
la revista. Va dir que sí, content: l’endemà sortiria cap a París i, d’allà estant, ens 
remetria l’original. El que va arribar després, tots ho sabem. No hi va haver ni 
versos, ni prosa, ni revista. I l’Ors no devia recordar-se mai més d’aquella ocasió 
perduda de col·laborar en català, en una revista catalana, com en els vells temps. 
  
Un dels personatges que rep un tractament més minuciós és, 

lògicament, Joan Salvat-Papasseit. En destaca els aspectes socials i la seva 
vinculació als moviments d’esquerra, però sobretot el valora com a amic i 
company, com un símbol que associa a la infantesa i als temps passats i 
enyorats. La figura de Salvat es relaciona amb el barri de la Barceloneta, 
amb les transformacions que aquest ha anat sofrint al llarg dels anys, i 
amb l’evocació d’aquells temps que han fugit, però que el poeta recorda i 
fixa en la seva obra. Certament, el tema del retorn al passat a través del 
paisatge és una constant en aquestes pàgines, tant del paisatge urbà del 
barri com del rural de la Selva de Mar: «Què és el que més m’agrada de 
La Selva? Els records», afirma en la nota del 10 d’abril de 1982. La 
Barceloneta, enyorada i recordada, símbol de la infantesa i la joventut, 
queda descrita en diferents ocasions en el dietari, com també ho fa 
Garcés en la seva obra poètica. El poema «Diumenge a la platja», dedicat 
precisament a Salvat, i la nota del 17 de juliol de 1974 són ben significa-
tius en aquest sentit. La descripció del barri que llegim en la nota amb la 
seva gent humil i els seus carrers, com el de l’Alegria i l’Ample, són en el 
poema «Amb el blauet del cel / havien fet les dones la bugada. / Sota la 
roba estesa, penjada a les finestres, / frescos miralls del dia, / passàvem 
lentament pels carrers vora mar». I el port i el seu tràfec esdevé: «I 
fixàvem els límits de la platja del somni: / a la dreta, en els blocs de 
l’escullera, / el bosquet vincladís de les canyes de pesca. / Enfront, el 
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mar». És un exercici interessantíssim, que no podem fer ara i aquí, 
comparar les descripcions en prosa i els poemes que fan referència a un 
mateix motiu. És el cas, per exemple, de «A la porta daurada de Poblet» i 
la nota del 7 de setembre de 1973, o de la narració del viatge a l’Alguer i 
el poema «Record de l’Alguer». Vegem-ne algunes mostres d’aquest 
darrer. En el fragment del dietari llegim:  

 
vèiem onejar a cada pal la púdicament anomenada ací «bandera de la 
Confederació» [...] A cada pas, una mà s’allargava a les nostres i un diàleg 
s’iniciava [...] Quan un pescador o un paleta s’apropaven per demanar-nos els 
noms de les fruites [...] o quan un vell camperol ens feia recitar, per recordar el 
que de petit va aprendre als bancs de la Doctrina, els Parenostre i el Credo, 
noms i pregària tenien en els nostres llavis una plenitud insuperable. 
 
Mentre que en el poema: «L’Alguer, / mans i banderes. / I al pas 

de cada casa / la porta ben oberta. [...] Vessar / en l’ombra del capvespre, 
/ per fer-nos reconèixer, / la mel del Parenostre. // Collir / en una 
pregonesa / del temps, com una flama, / el coral viu de la paraula». 

La unitat de l’obra, tant en prosa com en vers, de Tomàs Garcés és, 
doncs, ben evident i respon a un mateix estímul: la creació d’un univers 
poètic (perquè aquest dietari com la resta d’obra en prosa són autèntics 
poemes), que partint de la realitat en recrea una altra només insinuada, 
de contingut gairebé oníric, que respon als estímuls sentimentals del 
poeta. En aquest sentit, les narracions de viatges, les descripcions 
paisatgístiques, la narració dels somnis, del subconscient, una de les grans 
troballes del volum i l’ús d’alguns símbols com el de l’ocell, les golfes, el 
mar i el port o la finestra, que es repeteixen regularment en les pàgines 
del dietari, configuren un tot que manifesta una pràctica poètica que 
Garcés encara reivindica. Una teoria, d’arrel noucentista, que té en el 
fragmentarisme (propi del gènere dietarístic) un dels trets essencials i que 
vol crear un món paral·lel regit per un ordre moral, material, social i 
estètic, en el qual la realitat anecdòtica es converteix en realitat absoluta, 
en model que sublima les emocions tant del lector com de l’autor. És 
aquest el sentit dels nombrosos relats de viatges i també l’estímul que 
batega darrere els somnis. Vuit són els que Garcés narra magistralment.  
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En la majoria d’ells relaciona somni i poesia, en una equació que ja 
va fer en presentar l’edició de Paradís, i que corrobora comentant els 
propis poemes que tracten aquest tema. Per al poeta el somni és un 
fragment de realitat, talment com la poesia, d’una realitat que un cop 
perduda o oblidada cal recordar, refer. El somnieig serveix per a rescatar 
de l’oblit el record. En conseqüència, per a Garcés la línia que separa el 
record boirós del somni és ben prima. Així, a través d’aquest, capta 
l’instant precís de realitat que el poema fixa i salva definitivament (en una 
funció similar al símbol de l’ocell: dualitat de trànsit i fixació). Natural-
ment, el somni modifica, personalitza, subjectiva la realitat i la fa seva, 
fins i tot planteja una percepció del temps diferent. Això explica l’ús dels 
símbols i de les imatges que tot i tenir un origen ben concret i real es 
transformen per l’acció del jo poètic i prenen significats connotatius: 
«¿Hi ha, doncs, una memòria del somni, distinta de la memòria de quan 
estem desperts? ¿O es tracta, només, d’una més fàcil activitat de la 
memòria en el somni? En tot cas, el somni que ressuscita un record 
extingit li deixa aquella ambigüitat». El somni és, doncs, la poetització del 
record, de la realitat. El mateix Garcés confirma una vegada més la unitat 
de prosa i poesia, tot assenyalant en el seu dietari un poema, «Plaça de 
somni» d’El caçador, que planteja uns termes similars. Amb tot, el somni 
també crea el seu propi món: «El somni crea llacunes i les salta. Elimina 
sil·logismes. Inventa la seva inqüestionable realitat». Un món que té 
paral·lelismes amb la realitat real, però que la recrea i la transcendeix. És 
aquest el sentit que Garcés dóna als somnis i als poemes foixians, com 
afirma en el dietari. Finalment, també hi ha espai per als somnis més 
surrealistes i imaginatius, com el del tren que marxa irremeiablement de 
Londres amb el poeta a dins, i que fuig com el temps, o el somni on Josep 
Maria de Sagarra, mort, fa una conferència, cosa que li permet reflexionar 
sobre la mort i l’esdevenir temporal. No és la primera vegada que en els 
poetes d’aquesta generació s’associa el somni a la son i a la mort.79 

Precisament, la mort és l’eix d’una de les notes en la qual Garcés 
comenta poemes seus que parlen de l’òbit:  

                                                 
79 Pensem en autors com Marià Manent o Jaume Agelet i el tractament que fan del món 
dels somnis i la mort. Per a més informació, vegeu Marrugat (2006) i Falguera (2004). 
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Una colla de poesies meves parlen, d’una manera o altra, de la mort. Jo diria, 
però, que la veuen sobretot com una mena de contrapunt de la vida [...] En 
conjunt la mort hi és negada, vençuda o vista com una altra vida molt humana. 
[...] Fins i tot els morts diríeu que són encara vivents. Sense oblidar que el tema 
de la resurrecció de la carn, implícit en algun d’aquests versos, s’afirma rotund. 
 
En altres notes, el poeta ens parla, analitza o explica la circums-

tància en què neixen els poemes (l’art, episodis bíblics, somnis, escenes 
quotidianes, Montserrat...). En qualsevol cas, les reflexions més 
interessants que llegim són sobre les motivacions d’escriure poesia i la 
teoria poètica, de tall romàntic, passada pel sedàs simbolista, que batega 
al seu darrere. En aquest sentit, Garcés afirma que «és difícil d’inventar» i 
que els ecos i coincidències amb altres autors són inevitables. La seva 
poesia neix de la natura, del paisatge, i és aquesta motivació inicial, 
circumstancial, la que crea el poema i el fa créixer, li atorga força lírica: 
«Carner, i jo hi estic d’acord, creia en la inspiració com a motor inicial del 
poema. La inspiració dóna el primer vers, i a la vegada una mena 
d’atmosfera que facilita la germinació d’aquell vers». Per a Garcés tot 
poema parteix de l’anècdota, però l’ha de transcendir. El poeta li ha de 
donar alguna cosa de la seva intimitat. D’aquest manera es crea un 
univers propi en el poema, un alè misteriós inefable, de màgiques 
correspondències:  

 
Tota la poesia és, doncs, en part almenys, poesia de circumstàncies. [...] Però cap 
poema no mereix aquest nom si, a través de l’anècdota, no assoleix la veritat 
íntima de qui l’ha escrit. [...] L’important és que els versos siguin vàlids, un cop 
tallats del seu cordó umbilical. Si el fet d’on arrenquen és massa aparent, diríeu, 
però, que s’esbrava la màgia.  

 
Així, l’autor barceloní critica aquells poetes contemporanis que 

volen destruir l’anècdota, desfigurar-la i deconstruir-la.  
Un dels aspectes més interessants del dietari és la narració viva, 

impressionista, que el seu autor fa dels viatges que realitza per la 
geografia espanyola, principalment. L’estil d’aquests relats és oriental, 
preciosista, molt poètic, per la qual cosa l’interès i la perfecció de la forma 
adquireixen gran importància, ple d’imatges i metàfores (com la del niu 
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de cigonyes vist com un coixí que descriu en el viatge a Aragó del 24 al 27 
de juny de 1966. Una imatge que també podem llegir en el poema «Cinc 
cançons del port» de Vint cançons).80 Unes narracions que deixen 
entreveure un model de viure ben burgès, però també una visió única del 
fet literari que parteix de la sublimació de la realitat. I és que en el fons hi 
ha sempre una mateixa idea en l’obra de Garcés: la realitat és negativa 
mentre que el somni, el record (especialment el del món infantil o juvenil, 
i per això les contínues referències a Salvat o als escenaris de la seva 
infantesa) són positius. És la idealització romàntica de la realitat que 
només es possible a través de l’art, de la poesia. En aquest punt, un cop 
constatat que es crea un món poètic, el problema no és el temps ni la seva 
fugida. El problema és la realitat canviant que, abans de desaparèixer, el 
poeta ha de fixar en l’instant precís que ell tria i retenir-lo invariable en la 
seva memòria, en el seu poema. Si no ho fa, aleshores es tenyeix de 
melangia, d’enyor, els veritables enemics del poeta.81 És aquest el sentit de 
l’únic poema que llegim en El temps que fuig. Incorporat a la darrera nota 
del dietari (22 de juny de 1983), reflexiona sobre el procés creatiu, 
emmarcat per l’espai de creació (les golfes), amb la voluntat de captar 
l’instant de natura (l’ocellada que canta). Entre el poeta (món interior) i 
el paisatge (món exterior), el vidre, la finestra, la poetització que ha de fer 
possible la comunió de tots els elements, la fixació del moment precís 
transformat en poema. Un poema, però, que és una altra realitat, perquè 
el vidre separa els dos móns i els acoloreix d’una lleu capa d’enyorança. 
Ara bé, en la mesura que es constitueix en realitat poètica, el poema venç 
la nostàlgia i pren sentit: «Llum a les golfes. / A fora, l’ocellada. / Però hi 
ha el vidre.» 

La recerca de la unitat d’obra és també present quan Garcés 
reflexiona sobre les correspondències entre les arts: «La pintura i la 
poesia són dues arts molt sovint aparellades», afirma; i en la mateixa nota 
del 27 de maig de 1933 diu: «Un poeta anglès contemporani, Walter de 
la Mare, que ha reflexionat amb profit sobre temes de creació poètica, en 
                                                 
80 Aquest cop relacionada amb l’aigua: «L’aigua del port és quieta / i tèbia com un coi-
xí».  
81 Aquest és el significat, per exemple, del poema «El pont de Brooklyn» de Plec de poe-
mes. 
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un recull recent de les seves obres conta amb quina facilitat una mateixa 
inspiració perdura i es transforma a través de les arts».82 Òbviament la 
seva producció comptarà amb elements propis de les arts, com ara 
l’impressionisme; o amb poemes inspirats en escultures o en peces 
musicals; o amb les notes del dietari dedicades a la relació entre poesia i 
música, a pintors com Miró o a escultors com Apel·les Fenosa.83  

No voldríem acabar sense fer referència a les poques, però presents 
anotacions, sobre Catalunya. Garcés hi deixa entreveure el seu 
nacionalisme mesurat quan reclama la unitat perduda dels escriptors 
catalans (en clara referència a Acció Catalana), quan enyora des de l’exili 
la pàtria o quan critica un llibre que nega l’autodeterminació per a 
Catalunya.  

En definitiva, Tomàs Garcés, quan escriu El temps que fuig, vol 
deixar constància d’una obra en dos plans, vers i prosa, que posi en relleu 
les seves opinions sobre literatura, la seva tasca de crític i prohom de la 
cultura catalana des dels anys trenta fins el final del franquisme, i la seva 
manera de fer literatura. Una literatura que busca la complicitat amb el 
públic (sovint s’hi adreça a través de la segona personal del plural) i que 
espera que algú li tregui l’espurna de la màgia, el sentit: «Cal només, 
d’això ja no n’estic segur, que hi salti l’espurna». Així, podrà combatre, 
definitivament, el temps, l’enyorança i llegar el seu testament literari.  
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ELS DARRERS DIES DE LA CATALUNYA REPUBLICANA DE ROVIRA I 
VIRGILI 

Xavier Ferré Trill 
Universitat Rovira i Virgili 

 
«Ara ja no podem fer altra cosa sinó 

atenuar els efectes del desastre i preparar 
l’acció futura damunt unes bases millors» 

(ROVIRA I VIRGILI: 1940, 213) 
 

1. OMBRES ENTRE TENEBRES 
ormalisme o substantivisme? Externalitat o internalitat? Cada 
literatura té el seu context: el seu temps històric i ideològic. Pío 
Baroja apel·lava al passat, al context, a la conseqüència del 
determinant fet col·lectiu a l’hora de definir i poder analitzar i 

criticar una obra. Aquest aspecte cal retenir-lo en escatir els nusos, vehicula-
dors, definidors, de la narrativa roviriana: 

 
En la vida todo es recuerdo, recuerdo no sólo individual, sino colectivo, recuerdo 
que se puede decir que es consciente o inconsciente, porque en él va, no sólo los 
datos de nuestra experiencia sino de los de la existencia de nuestros antepasados. 
Somos el resultado de una raza (=cultura), de un ambiente y, por tanto, de un 
clima material y espiritual (BAROJA: 1944, 398) 
 
La referencialitat, com a context, per a Rovira i Virgili (Tarragona, 

1882; Perpinyà, 1949) és la clau determinant d’Els darrers dies de la 
Catalunya republicana. Amb el seu diari polític ―i això cal destacar-ho des 
del primer moment― Rovira plantejava quina havia de ser la funció social 
de la literatura en un cicle històric en què no es podia partir del no-res, ni de 
la forma estètica pura, vàcua. Com a suport ―«infraestructura»― del text 
existeix un món de vida al qual l’autor ha de procurar restar fidel i, en conse-
qüència, intentar-ne l’exposició de la manera més contrastada possible. 
L’observació que es descabdella en el decurs de la detinguda valoració 
psicològica dels fets que constitueix el diari és un pas previ a l’elaboració del 
document que, en casos determinats per la dinàmica política, esdevé punt 
de contrast pel que té d’acarament amb el futur comptant amb allò 
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prèviament assumit de manera radical en la seva causalitat. Els darrers dies... 
exposa la relació sostinguda entre cercle interior i cercle general, entre 
interessos «privats» i interessos «públics», plantejant, així, les limitacions 
―per no dir qüestionament― d’una distinció excloent entre «diari» com a 
literatura íntima i privada, i «dietari» com a literatura pública. Assistim en 
el cas d’aquesta obra de Rovira a una intersecció d’esferes perquè la 
motivació inicial de l’autor era exposar la quotidianitat protagonitzada pels 
exiliats del 39 i els avatars d’aquest grup per lluitar contra l’oblit. És així que, 
quan Lejeune (2000, 11) identifica el diari com a «remei contra l’oblit», 
hom no fa altra cosa que constatar la possibilitat que el record no sigui 
únicament personal, sinó que pot donar lloc a la projecció pública: l’«acte de 
sociabilitat». En aquest sentit, Els darrers dies... és un esplèndid document 
d’antificció perquè com aprecia Lejeune (2007, 13): «m’estime més […] els 
textos que miren de front (que acaren) la impossible veritat […], però amb 
lleialtat i sense inventar res». Encara que Rovira sí que malda per acarar la 
veritat concreta d’una realitat imposada; la crònica (ens) interpel·la 
èticament: Què cal fer? L’autor ―com a «home-relat» (LEJEUNE: 2007, 
13)― opta, doncs, per una autobiografia ―relat en què la trama argumen-
tativa acondueix l’avatar existencial de l’autor. Per aquesta raó, no hi pot 
haver separació/allunyament entre jutge i part. Rovira esdevé el principal 
testimoni dels fets, a través dels quals articula els esdeveniments de la resta 
d’actors: els familiars i els companys parlamentaris més propers. Així, tal 
com valorà la crítica: «Al ser el libro un diario personal, la perspectiva del 
narrador está siempre presente […]. Esa personalización, con la ayuda de 
un sobrio oficio, da a lo narrado una mayor veracidad y coherencia, que 
favorecen en gran manera la tensión del relato» (SULLÀ: 1976, 27). 

És per aquesta raó que Els darrers dies... és susceptible d’explicitar les 
apreciacions de Manuel Alberca (2000, 16) sobre la distinció poc clara del 
diari en àmbits de pertinença delimitats, i la consideració d’Enric Bou 
(1996, 129) pel que fa a la tipologia de diaris externs com a diaris públics. 
Aquestes delimitacions només permeten de situar parcialment el context 
narratiu rovirià perquè els fets que desenvolupa l’intel·lectual comunica 
simultàniament nivells d’explicació de fets personals i col·lectius.  

 I per aquest motiu Els darrers dies... retrotrau l’anàlisi a la concepció 
de la individualitat en l’orientació cohesionadora del fraccionament 
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expositiu (LEJEUNE-BOGAERT: 2006, 123) i planteja l’imperatiu de 
replegament cap a un mateix tot atenent que la manca de compromís no 
pot ser cap fita davant d’un futur que cal plantejar. Rovira perfila una obra 
oberta en què la capacitat de decisió representa un primer moment 
definidor de la reconstrucció de l’escenari viscut. No existeix «carta blanca» 
cap a la ficció, perquè l’escriptor se sentia responsable davant una hipotètica 
posteritat (DIDIER: 1996, 41). Amb aquest afany, Rovira es proposà un pla 
de treball per aixecar acta del que restava vitalment després de la derrota 
militar de gener de 1939. I davant la malenconia, el recurs a la historicitat, el 
moment de superació i l’èxit polític col·lectiu no feien altra cosa que 
potenciar l’exposició detallada ―el diari― perquè cada vivència transcen-
dent pogués ser interioritzada pels compatriotes que emprenien l’exili. El 
diari rovirià era un espill on reflectir-se. 

Els darrers dies... és el primer document publicat sobre la diàspora en 
el context coetani. No es tracta ―i aquí es troba una part del seu valor 
canònic― d’una reproducció a posteriori dilatada en èpoques diferents. En 
qualsevol cas, com veurem, n’hi hagué una reeleboració estilística que no 
n’alterava en absolut el fil conductor. L’edició que en resultà se situava en la 
immediata postguerra (CAMPS: 2007, 100-101) ja que, segons la tipologia 
cronològica fixada per Llorenç Soldevila (2004, 447), Els darrers dies... 
apareix com a obra publicada en solitari el 1940. Precisament, des d’una 
altra estratègia discursiva, l’altra reflexió simultània sobre la «construcció 
social» de la diàspora com a imaginari és la novel·la del periodista Manuel 
Valldeperes, Ombres entre tenebres, editada, com Els darrers dies..., en 
Edicions de la Revista de Catalunya amb el suport de l’agrupació d’Ajut a la 
Cultura Catalana de Buenos Aires.  

Aquest relat, a diferència del de Rovira, tractava sobre l’anada dels 
refugiats, dels combatents, als camps de concentració del Rosselló. I, en 
efecte, hom advertia que Valldeperes oferia amb la definició d’aquest 
ambient un pendant, una complementació a Els darrers dies... «Ambdues 
són memòries viscudes i es complementen com a documents de l’èxode del 
poble català en una de les èpoques més tenebroses de la seva història» 
(VALLDEPERES: 1941, 5). Hipòlit Nadal (1942, 4986), des de 
Ressorgiment, també reconeixia aquest paral·lelisme tot afegint que la 
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«preocupació literària» era secundària, que allò que calia valorar eren els 
«relats vívids de fets presentats i viscuts que, precisament per haver-los 
sofert els mateixos autors dels dos llibres no estan desproveïts d’una certa 
passió». Són, per tant, memòries viscudes perquè Valldeperes i Rovira 
transmeten un semblant estat de mentalitat, d’actitud, a l’hora d’interpretar 
el vessant interior dels protagonistes:  

 
Alguns, esgotats han deixat la vida al límit mateix de la darrera jornada com altres la 
deixaran, damunt la pols del camí, altres nits i altres dies, en lluita entre la vida i la 
mort, amb la vista posada en l’esdevenidor, sobre la ruta misteriosa i incerta de les 
esperances. És la terrible realitat de l’èxode! […]. Camí amunt, amb el rictus amarg 
d’un somriure forçat als llavis, obligat per l’atenció amable del poble francès, el 
pensament se’ns desferma. I acut a la nostra ment el record dels altres dies. I d’altres 
nits. Records que ara, en projectar-se als nostres ulls amb imatges vives del poder de 
l’evocació, ens fan viure les escenes pretèrites amb més intensitat que mai. I ens 
donen compte dels nostres errors, dels nostres encerts, de les nostres obstinacions 
(VALLDEPERES: 1941, 42, 57). 

 
He esmentat Ombres entre tenebres per a plantejar fins a quin punt la 

formalització de la reflexió és determinant, o no, a l’hora d’expressar un 
objectiu. Queda clar que Rovira escollí la forma del diari per a retenir la 
impressió del moment: per a captar-lo amb la més gran fiabilitat.84 Però 
també caldria valorar la utilitat metodològica de la novel·la quan, com 
s’esdevé en el cas de Valldeperes, en tractar un tema de no ficció a través de 
personatges imaginats, l’autor aporta el vessant analític, hermenèutic, a la 
historicitat. Tractar aquest darrer aspecte demanaria pensar sobre el valor 
canònic de la literatura autobiogràfica d’acord amb la proximitat de la 
fixació dels fets socials. Per aquest motiu, també caldria comparar Els 
darrers dies... amb el segon diari coetani publicat als anys quaranta. Em 
refereixo a Diari d’un refugiat català, d’Emili Sabaté Casals. Aquest darrer 
egodocument és semblant, pel que fa a l’objectiu, a la novel·la de Manuel 
Valldeperes, ja que ambdós autors especifiquen la vida dels refugiats de 
base, no pas dels intel·lectuals ni dels polítics. Amb tot, Sabaté i Rovira 
coincideixen a fixar la vida de personatges reals en un espai i temps pròxim. 

                                                 
84 Aquest és el parer de la filla de l’intel·lectual, Teresa Rovira (Barcelona, 31-octubre-
2008). 



Revista de Filologia 

 131 

Roc d’Almenara (pseudònim d’Emili Sabaté) estableix la periodització 
entre setembre de 1939 i agost de 1941. I, malgrat l’extensió més àmplia de 
la seva narració respecte de la de Rovira, també hi exposava aspectes que 
determinaren la trajectòria dels exiliats, com fou la denúncia de la falsa 
«neutralitat» de les democràcies burgeses occidentals davant l’eix nazifeixis-
ta internacional i el front bèl·lic feixista espanyol. 

 
L’exèrcit republicà anava entrant a França, convençut que tota resistència era inútil 
davant la complicitat de les anomenades grans democràcies envers els maneigs del 
feixisme internacional. França, sense diners, disposava d’un material bèl·lic deu 
vegades superior al de l’exèrcit republicà, que tot havia hagut d’ésser pagat amb or. 
L’únic país que hauria hagut d’ajudar incondicionalment Espanya en la seva lluita 
contra la rebel·lió militar-feixista, va supeditar la seva ajuda a unes condicions que 
van determinar el desastre (ALMENARA: 1943, 25). 

 
Valldeperes i Rovira, a través de dues vies expositives paral·leles, 

aconsegueixen un fi prou semblant, és a dir, el que P. Lejeune i C. Bogaert 
(2006, 25-26) atribuïen al diari com a arxiu de la memòria cara al futur: 
«esdevenir el propi destinatari de l’esdevenidor», «guardar la memòria», per 
mitjà de l’associació de records assumits críticament.  

Hi ha, a la fi, un altre aspecte que, en aquest marc de diversitat 
narrativa, fa que el text de Rovira esdevingui un model per a posteriors 
evocacions. Em refereixo al binomi introspecció/projecció. La individualitat 
construïda ―quina concepció del món transmet Rovira a través dels seus 
actors diarístics?― i alhora protagonitzada pel nostre periodista polític 
significa l’assoliment de la consciència per a si a través de l’assumpció de la 
realitat viscuda, assumida primerament com a consciència en si. Els darrers 
dies... constitueix un diari memorialístic autobiogràfic. I determinat exercici 
autobiogràfic, com a reflex de la historicitat, demana una prèvia contextua-
lització per a comprendre des de quina circumstància i disposició ideològica 
―de la qual Rovira organitza el diari― configurà la consciència històrica 
en el període d’entreguerres (1919-1939), quan l’«autonomia artística» es 
debatia tot just entre formalitat i funció social. 
 
2. EXTERNALITAT DE MEDITACIÓ 

El bescantament dels francofalangistes cap a Rovira el definí Juan
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Francisco Bosch (pseudònim de Miguel Utrillo) que, sota l’epígraf «Fantas-
mones Rojos», en publicà un retrat ―«Antonio Rovira y Virgili», en 
Solidaridad Nacional (13-10-1939):  

 
Rovira i Virgili (sic) falseando la historia, desfigurando y adulterando las grandes 
aunque, en ocasiones dolorosas, verdades históricas, contribuyó, como nadie, a 
intensificar ese abominable separatismo ―que es anti-españolismo y anti-
militarismo― considerado para la vida de los pueblos como un maligno epitelioma 
en el cuerpo político social.  

 
Ben lluny de l’esbiaixament ideològic que volia apreciar aquest autor 

en Rovira, el diari de l’intel·lectual polític és un retrat sociològic i psicològic 
dels primers jorns viscuts pels transterrats fora de Barcelona, de la 
Catalunya estricta. De la lectura del diari es pot deduir fàcilment que cada 
represaliat visqué els seus «darrers dies». I que, per cert, també a través de la 
recuperació de diaris parcials del conjunt d’exiliats (fet que sortosament 
s’està produint)85 es poden arribar a reconstruir historicitats ―encara 
pendents― i mapes de coneixement ben diversificats. Les anotacions 
diarístiques de Rovira són «una contribució personal a la història i a la 
psicologia de l’èxode» (ROVIRA I VIRGILI: 1940, 10-11). Ara bé, captació 
psicològica no implica psicologisme, ans el vessant sentimental, aconduït 
per actituds i reaccions, definides des de la realitat viscuda. Té raó, doncs, 
Albert Manent (1976, 159), que ha reflectit ben clarament el contingut i la 
tonalitat del llibre: «Els seus personatges són de carn i ossos, no duen 
coturn i ell no vol ésser un heroi. Els detalls humaníssims, estremidors de 
l’anar d’Herodes a Pilat».  

Un aspecte que ens hem de demanar no és únicament el valor de 
testimoni. Existeix el fet de demanar-nos per les condicions de possibilitat de 
redacció de l’argumentari. Rovira començà d’escriure Els darrers dies... amb 

                                                 
85 La Fundació Carles Pi i Sunyer edita periòdicament epistolaris, diaris i textos memo-
rialístics que permeten de refer l’escaquer de vivències delimitat per Rovira i Virgili. 
També cal destacar en aquesta direcció l’Editorial Afers, que ha publicat els diaris de la 
diàspora de Pous i Pagès, a cura d’Àngels Bosch (2002); i l’edició, per part d’Enric Pu-
jol, dels volums Dietaris de l’exili i el retorn i Els dietaris retrobats en l’editorial valenciana 
3 i 4 (1995, 2000 i 2007).  
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recursos documentals del tot mínims a Rieumes, per bé que el va reescriure 
posteriorment a Montpeller. Deu anys més tard, explicarà en una entrevista 
a Germanor. Revista dels catalans de Xile el març-abril del 1949: 

 
Com que jo no tenia aleshores periòdics on publicar articles, ni bibliografia per a 
tractar de temes doctrinals o històrics, vaig posar-me tot seguit a redactar les 
memòries personals de l’èxode. En la primera versió, filla directe de les impressions 
recents, el text era cru i dur [...]. Dos mesos més tard érem a Montpeller, on acabava 
de crear-se la Residència d’intel·lectuals catalans [...]. Allí vaig refer les memòries de 
l’èxode, atenuant amb matisos literaris la cruesa i duresa del text primitiu. El llibre 
amb el títol Els darrers dies fou publicat per la revista Catalunya, a Buenos Aires, 
l’any 1940 (amb un esbós biogràfic no publicat a l’edició del 1976). La invasió de 
França va interrompre les comunicacions amb Amèrica, i no vaig veure el llibre 
imprès fins més tard.  
 
De la situació, pel que fa a la disposició de mitjans en què va redactar 

l’obra, en tenim notícia al·legòrica en una targeta postal que Rovira adreçà al 
doctor occità Ismaël Girard, des de Rieumes mateix, el 18 de febrer de 
1939: «Us resto agraïdíssim de la vostra ofrena de llibres i periòdics. El 
doble present de filologia i història és per a mi la millor menja espiritual» 
(FERRÉ: 1999, 21). Passats més de quatre mesos (14-7-1939), l’autor, des 
de Montpeller, comenta a Francesc Trabal: «jo ara repasso el meu original 
Els darrers dies (memòries de l’èxode català) […]. Em queda una cosa 
político-històrico-literària» (CAPDEVILA: 2002, 57). Rovira escriu, també 
des de Montpeller (12-8-1939), al polític Josep Conangla i Fontanilles 
assabentant-lo d’Els darrers dies com a «llibre de memòries personals sobre 
l’èxode, que vaig viure, amb la meva família, durant uns dies aspríssims i 
inoblidables» (CAPDEVILA: 2002, 45). És a dir, aquestes notícies ens diuen 
que Rovira processava l’«espontaneïtat» de la primera redacció en una 
reelaboració posterior atès que allò fonamental no era estrictament 
confirmar la tesi de la literatura per la literatura, sinó emmotllar el text final 
a la reflexió sobre el present d’aleshores i l’esdevenidor immediat.  

Dit això, ¿hauríem de plantejar-nos una tipologia determinada per 
a avaluar els diaris redactats en una circumstància vital en què hi havia poc 
lloc per a la privacitat i on el context extern condicionava certament el 
decurs de la biografia? Sí, sempre que tinguem present la lògica interna del 
text, del significat i de la relació entre text i context. Caldria apel·lar, doncs, 
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a l’aproximació substantivista: a la relació entre literatura i història. Per 
aquesta raó, resulta difícil de reduir Els darrers dies... a acords classificatoris a 
posteriori motivats ideològicament ―arran, per exemple, d’una suposada 
crisi del metadiscurs a partir de les tesis sobre la postmodernitat de François 
Lyotard (1979)― pel pas genèric de l’esfera pública d’intervenció a l’esfera 
privada (BALAGUER: 1997, 50). Ben al contrari ―i el «Jurament de 
l’exiliat» n’és un exemple significatiu― Rovira aposta per atorgar un 
significat transformador al text: el seu metadiscurs era la fe en la condició 
humana.  

 
2.1 RECEPCIÓ CRÍTICA. EL SENTIT D’UN DIARI 

Una de les primeres referències de la redacció d’Els darrers dies..., la 
dóna el crític Domènec Guansé en l’article «Catalans a Tolosa» publicat en 
Catalunya el mateix 1939: «Sabem que Rovira i Virgili, que sojorna en un 
poblet veí (Rieumes), ha escrit un reportatge sobre els darrers moments de 
Catalunya, en el qual moltes personalitats hi són severament judicades». 
Quan l’obra feia quatre anys que era publicada, encara no en tenia cap 
exemplar. En una lletra des de Montpeller (5-1-1944) a Joan Alavedra, 
Rovira esmentava treballs i recerques enllestides, entre les quals feia constar 
Els darrers dies..., tot afirmant que era «publicat a Amèrica l’any 1940 i que 
jo encara no he vist imprès». Gairebé dos anys més tard es pot concretar la 
publicació del text en una primera lletra de Rovira a Manuel Serra i Moret 
(Montpeller, 27-12-1945):  

 
Per cert que he passat molt de temps sense saber si el meu llibre «Els darrers dies de 
la Catalunya Republicana» s’havia publicat o no. Veig que sí. Jo no n’he rebut cap 
exemplar, ni cap retribució ―n’hi havia una de fixada―, ni cap explicació de 
l’Editorial que s’havia constituït a Buenos Aires. Si us fos possible de fer-me’n 
trametre un exemplar, us ho agrairia molt. No vaig conservar tan sols còpia de 
l’obra. Tinc entès que aquesta editorial ―com tantes altres― no va anar bé. Però 
em sembla que al menys que puc demanar-los és que m’enviïn un exemplar. 

 
Tres mesos després, Rovira, des de Montpeller, es tornava a adreçar a 

Manuel Serra i Moret (8-3-1946): 
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Acabo de rebre una amical lletra d’en R. Girona Ribera (director de Catalunya) en 
la qual m’explica el que ha succeït en la qüestió del meu llibre. Podeu creure que el 
meu veritable interès era poder tenir algun exemplar del llibre més que percebre’n la 
retribució. No vull dir que els francs em sobrin ―al contrari―; però se’n necessiten 
tants ara, per comprar qualsevol cosa!. Segurament us dec a vós que hagi pogut 
posar-me novament en comunicació amb els amics de «Catalunya», on em serà 
plaent de tornar a col·laborar. 

 
Malgrat aquesta vicissitud, que no costa d’entendre a causa de 

l’evolució política de l’exili, l’obra de Rovira es va rebre amb expectació entre 
els medis polítics de la diàspora americana. La publicitat que se’n féu des del 
portaveu de la colònia de catalans a Buenos Aires, Catalunya, era ben 
explícita. En el número de la revista el setembre de 1940 es constatava:  

 
A tots els sectors de catalans esparsos pel món, segons les impressions que ens 
arriben de diversos indrets, ha causat l’obra del nostre màxim escriptor polític un 
efecte pregon. És el fruit d’un gran patriota i ensems un alliçonament exemplar i un 
tros d’història viscuda en els moments més tràgics de l’ensulsida nacional. Cap 
català no pot ignorar el contingut de les seves pàgines.  

 
Aquest ressò s’evidencià en una divulgació popular de paràgrafs 

significatius de l’obra entre aquestes colònies de catalans exiliats. La revista 
Ressorgiment, també de Buenos Aires, en donà testimoniatge fidel ―a 
través de la reproducció de fragments― al setembre de 1940: «hem 
subratllat alguns fragments que reputem d’un interès extraordinari i que 
ajuden a aclarir moltes coses». Des de Xile, Germanor (agost-octubre de 
1940) s’unia a la difusió del llibre perquè «és un reportatge viu i apassionat 
de l’èxode que seguí l’esfondrada militar i política de la República 
Espanyola, narrat amb veracitat absoluta».  

La realitat de la crònica era refermada pel comentari del crític 
Domènec Guansé quan afirmava des de Germanor (desembre de 1940): 

 
Ell (Rovira) ha dit sovint que la Història de Catalunya no necessitava l’afegidura de 
mites per a la seva grandesa. La teoria és portada en aquest llibre fins a les darreres 
conseqüències. «Els darrers dies de la Catalunya Republicana» no solament no 
ofereix cap idea mítica d’aquest èxodo, ans hi és gairebé negligida la part autèntica 
de grandesa que tingué [...]. Constitueix un document de primer ordre. El primer 
document de l’èxode publicat en l’exili.  
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En to semblant, Rovira es referia a l’orientació realista del text en una 

conversa amb Artur Bladé i Desumvila (1-7-1939):  
 
Tinc ja enllestit un llibre sobre memòries sobre l’èxode català. Ja sé que no plaurà a 
tothom perquè allò que reflecteix no és precisament molt gloriós quan a les 
persones. Hi ha capítols crus i al·lusions directes que difícilment em seran 
perdonades, però cal dir la veritat, prescindint dels homes, de cara a Catalunya 
(BLADÉ I DESUMVILA: 1976, 246-247).  

 
En Els darrers dies... Rovira centrà alguns aspectes de l’actuació de la 

República espanyola envers el país a partir de 1937 ―el capgirament 
originari de la contesa bèl·lica―, especialment pel que feia al nacionalisme 
espanyol del govern del cap de l’Estat, Juan Negrín (ROVIRA I VIRGILI: 
1940, 208-211). Tot amb tot, allò que millor caracteritza l’obra és el fet de 
deixar ben establert com tot un ambient, un cicle històric, s’havia acabat i 
com en alguns sentits s’iniciava una ruptura. Tot plegat queda reflectit en 
una concepció ben concreta de Rovira envers els catalanistes republicans:  

 
Es clou tot un període de catalanisme [...] La meva generació, que ha viscut sota el 
signe cabdal del catalanisme renaixent, és cruelment colpida per aquesta immensa 
decepció que li ha estat reservada. Ens havíem il·lusionat massa. Crèiem massa en la 
força pròpia i en el respecte aliè (ROVIRA I VIRGILI: 1940, 74-75).  
 

Reconegudes aquestes limitacions, Rovira ―i el conjunt de la 
diàspora republicana― decidí continuar treballant per l’establiment d’una 
estructura de poder que oscil·lava entre la restauració de la Generalitat 
Republicana i la vindicació del dret a l’autodeterminació, com explicità en 
Els darrers dies... : «Treballar en tot allò que jo pugui, perquè ressorgeixi 
―més sòlida, més pròspera i més noble encara que abans― la pàtria 
caiguda». D’altra banda, en el cas que analitzem, les circumstàncies 
històriques que envoltaren la redacció del text tenien un doble component. 
En primer lloc ―i com a «epíleg» simultani― la reflexió sobre les conse-
qüències de l’ensulsiada de gener del 1939. Segonament, la proposta d’uns 
referents ideològics bàsics, que al llarg dels deu anys d’exili anà aprofundint 
en contextos internacionals diferents per a continuar el treball polític i que, 
d’altra banda, foren exposats en el diari.  
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Així, pel juny del 1939 escrivia en Catalunya. Revista d’informació i 
expansió catalana el que havia de ser el seu primer article a l’exili, «Terra de 
Silenci», on reconeixia que el «Silenci» era «d’angoixa i de dolor, però no 
pas silenci sepulcral», car «la vida nacional continua. S’ha refugiat dins les 
llars, dins els cors, dins la gleva». I afegia: 

 
els uns l’han volguda deshonorar (Catalunya) amb la insinuació de crims els altres 
l’han volguda avergonyir amb la insinuació de defallences [...]. Més ens estimem una 
Catalunya caiguda que una Catalunya decaiguda [...]. Una nació que ha caigut, si 
manté dretes les columnes del seu esperit [...] és ben superior a una nació que ha 
decaigut. L’ajupiment per feblesa interna és molt pitjor que l’esclafament per la 
pressió externa.  
 
Tot amb tot, Rovira preveia amb un optimisme malaurat que 

«només en el cas d’un triomf general del feixisme en el món es faria llarg el 
silenci de Catalunya». I continuava sostenint: «Cada dia, però, estem més 
esperançats que aquest triomf no arribarà a produir-se. I en un món on 
persisteix la consciència liberal, el nou règim d’Espanya no podrà subsistir. 
La part més trencadissa d’aquest règim serà el seu aparell ferotgement 
unitari».  

La segona conseqüència de la consciència real sobre l’exili era el fet 
d’establir ―com definí Rovira en Catalunya, en l’article «Els exiliats 
Catalans» (juliol de 1939)―86 el que suposava nacionalment que el primer 
exili dels compatriotes s’establís a terres occitanes. Rovira tracta ambdós 
aspectes en aquest text:  

 
I qui són els exiliats? Són principalment homes, i sobretot joves. La part més grossa 
de la xifra està constituïda pels soldats de l’exèrcit republicà que romanen als camps 
de concentració. Una tercera part de la joventut catalana viu en l’exili. Amb els 
morts de la guerra ni els que va fent la duríssima repressió, el jovent català queda 
reduït a una meitat. Un altre detall: entre els exilats civils, abunden les famílies 
sortides col·lectivament les unes, reagrupades unes altres després de tristes 
peripècies. No es tracta sols d’un èxode d’individus, sinó també èxode de grups 
familiars, trossos vius d’un poble temporalment desfet. I les famílies exilades han 

                                                 
86 Aquest article fou reproduït, per la seva orientació occitanocatalana, en Calendau. Revista 
felibrenco. mesadiero (setembre-octubre de 1939). 
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hagut d’abandonar les llars, les propietats, el treball, les arrels profundes en terrer 
propi.  
 
Unes arrels que, entre sectors d’intel·lectuals catalans, revivien altra 

vegada l’exili dels anys vint també compartit amb el poble occità ―situació 
experimentada per Rovira al gener de 1924 en el seu primer exili a Tolosa de 
Llenguadoc, gràcies al suport del doctor Ismael Girard―, car  

 
els nuclis més nombrosos de catalans exiliats es troben a les diverses regions de la 
Gàl·lia del Sud, l’Occitània, segons la denominació del vell origen lingüístic. En 
general, han estat ben acollits i són ben tractats pels occitans, més que més, per 
aquells que coneixen l’esperit, la història i els sentiments de Catalunya.  
 
Més enllà, tanmateix, d’una introspecció del que havia estat el 

daltabaix falangista, Rovira cerca el que fou el seu fil conductor ideològic i 
intel·lectual de preguerra: la construcció de la voluntat política com a 
determinant de la construcció nacional. 

Aquest lloc comú és reflectit en l’article «Catalunya i Espanya» 
(Catalunya, agost del 1939), on centra quatre qüestions bàsiques. Primer, 
que «la lliçó de primera importància per als catalans és aquesta: les crisis 
constitucionals espanyoles, qualsevol que sigui llur origen i llur direcció, es 
resolen contra les llibertats catalanes». S’hi indica, segonament, que la 
solució del «problema» català dintre d’Espanya és, si no impossible, 
almenys extremadament difícil. En tercer lloc ―i com a etern retorn de la 
doctrina exposada en El nacionalisme i nacionalisme i federalisme―, Rovira 
afirma que «en aquests temps de meditació (arran de l’exili) els catalans han 
d’adquirir definitivament i plenament, la consciència de llur dret nacional», 
ja que «sense ella no serveixen de res, al capdavall, la sang dels herois ni els 
esforços dels polítics». Finalment, aquesta crida exhorta l’aprofundiment de 
consideracions sobre l’expectativa d’opcions polítiques obertes envers el 
panorama internacional ―una altra constant establerta a partir de la 
Història dels moviments nacionalistes (1912-1914): 

 
La meditació d’ara servirà per a preparar una magna acció [...]. Els horitzons d’ara, 
tempestuosos i tot, són amples. Les perspectives apareixen dilatades en el temps i en 
l’espai, davant l’enderrocament o l’esberlament de la societat vella i de certs Estats. 
Per l’oposició de forces radicalment contràries, el món ha entrat en un període de 
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reconstrucció, del qual pot sortir, per a cada poble el bé o el mal, la segura llibertat o 
la llarga esclavitud. Catalunya es troba en un nou moment crucial.  
 
Aquest marc genèric, el concretà Rovira poc després en Catalunya 

(maig de 1940), en l’article «Dues concepcions sobre el problema Ibèric»:  
 
La reconstrucció nacional i democràtica de la Península Ibèrica pot fer-se de dues 
maneres: primera, per un canvi de règim que no modifiqui el mapa polític, és a dir, 
que deixi en peu els dos estats independents, Espanya i Portugal, i, segona, per una 
modificació d’aquell mapa de conformitat amb l’existència positiva de les quatre 
nacions peninsulars.  
 
Es requeria un esforç de represa per a recobrar la personalitat 

col·lectiva. Aquesta idea era un lloc comú, tant a l’exili com a l’interior del 
país, defensat per historiadors com Ferran Soldevila, el qual, sis anys més 
tard (juny de 1946), observa en la conferència El caràcter i la història que «és 
la vida col·lectiva el que ens pot donar el caràcter col·lectiu, que no és, com 
es creu sovint, una suma de caràcters individuals».  

Miquel Ferrer, en l’avinentesa del trentè aniversari del traspàs de 
Rovira, recordava molt positivament el sentit del diari en la revista Xaloc 
(gener-febrer de 1979): «en el seu llibre de viatge, exposa dia per dia com 
anaven les coses i com es comportaven els homes que el voltaven. És un film 
realista a més no poder del nostre èxode polític i social». Aquest dietari, 
titulat Els darrers dies de la Catalunya republicana, acaba amb una afirmació 
de la seva voluntat nacional i de la seva fe en el futur del nostre poble. És a 
dir, Rovira hi aconseguí d’exposar la tensió a què aboca l’ideal perdurable que 
aconduí ―segons El Poble Català de Mèxic (31-1-1950) en un editorial 
necrològic sobre l’obra del periodista polític― «tota una vida a la millor 
coneixença de la raó d’existir d’una pàtria lliure».  

I aquesta fita és la que restava i resta com a projecte. Així, ho expressà 
Rovira mateix en La Nostra Revista (octubre-novembre de 1949):  

 
El màxim perfil fóra el de renunciar, per fluixedat espiritual, a la reconquesta d’allò 
que s’ha perdut i a la consolidació d’allò que presenta clivelles. Pitjor que l’opressió 
és el renunciament. L’espectacle d’un poble ajupit és molt més trist que el d’un 
poble oprimit. Quan s’ha anunciat, l’opressió cessa, perquè no hi ha res a oprimir. 
El motllo ja no oprimeix l’argila quan aquesta s’ha emmotllat. Viure oprimit és una 
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dolorosa manera de viure. Renunciar, emmollar-se, adaptar-se és una vergonyosa 
manera de morir. 
  

3. CARACTERITZACIÓ INTERNA 
La literatura per a Rovira havia de ser ―juntament amb la funció del 

polític― un mitjà de primer ordre per a transmetre l’espiritualitat d’un 
poble. La literatura (els recursos estilístics) representava un corretja de 
transmissió indirecta per a un objectiu metaliterari constant rovirià: la 
nacionalització cultural i política. En un article publicat en La Publicitat (9-
9-1926), el periodista concretava la funció social de l’escriptor: 

 
Els pobles millors, i especialment els petits pobles, han sentit en els nostres 
temps tota la importància de l’obra dels escriptors en la vida col⋅lectiva i en el 
propi destí. Els escriptors ―i ací donem al mot una significació molt ampla, on 
entren prosistes i poetes, literats i tractadistes― són els qui han format 
directament la cultura d’un poble, la qual és la part més viva, més forta i més 
duradora de la personalitat. Els polítics són, en certa manera, els creadors i 
mantenidors de l’estructura dels pobles, els constructors o els restauradors del 
gran edifici col⋅lectiu, i sense ells no hi hauria Estats, ni pobles, ni nacions amb 
figura definida. Però el contingent d’aquest edifici és obra dels escriptors, dels 
qui l’han enriquit amb obres de pensament, d’imaginació o de lirisme. [...] Un 
poble que compta amb una plèiade de bons escriptors i de bons artistes, no 
solament justifica la seva existència i la seva persistència, ans encara es troba ben 
armat per al combat espiritual de totes les hores, que és el distintiu de la cultura 
moderna.87  

 
Aquesta idealitat estètica serveix de rerefons per a comprendre què hi 

havia dessota d’Els darrers dies...: quin codi s’hi explicitava.  
La forma diari, en Els darreres dies..., obeeix una estratègia expositiva 

que, a través de la fragmentació temporal, vol fixar, en clau de projecció, els 
trets que condicionen la identitat individual i de grup. Aquest aspecte, 
palesat també en els diaris de ficció i de no ficció, recobra un valor afegit en 
els diaris basats en fets viscuts. Per aquesta raó, l’edició original del text 
remarcava que en aquestes «memòries personals» l’ambient elaborat era 

                                                 
87 El pensament literari de Rovira ha estat ben contextualitzat per Montserrat Corretger 
(2008). 
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«patriòtic i verídic» (ROVIRA I VIRGILI: 1940, 8). Segons Joaquim Molas 
(1999, 12), caldria parlar, en les observacions de Rovira, de «realisme aspre i 
tallant». 

Quan ens enfrontem a unes reflexions fixades per les circumstàncies 
historicopolítiques, és a dir, quan el diari forma part de la biografia de 
l’autor, tot emmarcant-se en la identitat col·lectiva, és quan l’elaboració 
textual cobra un sentit més enllà de l’intrínsec valor estilístic i estètic. 
Aleshores és quan hom pot pensar si el diari pot esdevenir part d’unes 
memòries autobiogràfiques; si el text pot arribar a formar part d’un relat 
identitari que al·ludeixi a les anàlisis retrospectives i prospectives. Dic això 
perquè aquest darrer extrem és el que caracteritza Els darrers dies... que, com 
he dit, no es pot aïllar del seu context de redacció i de recepció. I, 
precisament, el fet que Rovira pensés el diari com a derivació del previ 
treball observacional, etnogràfic ―descripció sobre el terreny― hi 
incorpora un sentit de valoració de la recepció coetània. Aquest aspecte 
recorda l’apreciació de «film realista» que en feia Miquel Ferrer. D’altra 
banda, Joaquim Ventalló (1976, 40) havia observat anteriorment 
l’apreciació realista del diari de Rovira: «Porque si hay a menudo un real 
valor dramático en la vida y en la muerte, no es preciso acudir a la leyenda 
para encontrar el dramatismo». 

Per què Rovira va escollir el diari com a canal de formalització 
expressiva? A la introducció de l’obra, l’autor afirma que va redactar originà-
riament el text al març de 1939 i el va enllestir definitivament pel juliol del 
mateix any. És a dir, un mes després del cinc de febrer, que és quan clou la 
periodització iniciada el 22 de gener d’aquell any. També ens diu que 
procedí d’aquesta manera per establir una certa distància entre allò observat 
de primera mà i allò meditat. L’experiència havia de deixar un ròssec, una 
impressió que actuava de referent per al contrast de l’abans i el després. 
Com Rovira (1940, 9-10) comenta en l’introit de l’obra, l’exercici d’escriure, 
l’obra literària, era conseqüència del solatge del que, a la fi, restava com a 
essencial de tot allò presenciat: «Les anotacions quotidianes cauen sovint en 
una minuciositat inútil, perquè les impressions i les visions del dia són 
massa fortes en l’esperit i es fa difícil de situar-les en una adequada 
perspectiva que les destriï i valori».  
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Possiblement, Rovira, un cop assumí els fets polítics determinants 
esdevinguts, intentà d’objectivar-los críticament. I tot just la crítica exercida 
no únicament sobre els avatars del pas de la Jonquera entre els mesos de 
gener i febrer, sinó sobre els comentaris dels fets decisoris de la política de la 
reraguarda per part de l’estat espanyol, dota d’un doble valor la narració 
roviriana. Com organitzar, doncs, la informació perquè, com ha suggerit 
Enric Balaguer ―en comparació amb L’Exiliada d’Artur Bladé (2007)―, 
Els darrers dies... sigui una pel·lícula, mentre que l’acumulació informativa de 
l’autor ebrenc suposi un reportatge? Per a contestar aquesta pregunta potser 
haurem de plantejar-nos la finalitat d’Els darrers dies... 

Rovira es proposa d’antuvi quatre objectius. De primer, situar el 
moment personal i les vicissituds del conjunt dels polítics i intel·lectuals dels 
quals té notícia. En segon lloc, constatar l’esdevenidor quotidià del grup 
d’exiliats, per bé que aquest objectiu comprèn la definició del món vital. 
Com Rovira (1940, 205-206) detalla el dia 3 de febrer de 1939 quan es 
trobava a Perpinyà en l’epígraf significativament titulat «fisiologia de la 
fam»: 

 
D’ençà que hem passat la frontera i especialment d’ençà que som a Perpinyà, 
remarco l’accentuada diferència fisiològica entre els habitants del Rosselló i els 
forasters que han patit les privacions alimentàries. Oh, no costa pas gaire de 
descobrir els refugiats! Encara que no duguin maletes o farcells, encara que no vagin 
espellifats, els delata el rostre, aquest rostre magre i groc, amb les galtes xuclades i els 
ossos en relleu sota la pell arrugada. A l’expressió espiritual del desconhort s’afegeix 
la marca de la depauperació corporal. Els grups de refugiats semblen una processó 
de fantasmes, una colla de malalts febrosencs de l’hospital. Els efectes del flagell són 
més vistents en els homes madurs que en els joves i les dones. 
¡Amb quina resignació, plana d’esperit cívic, els catalans hem aguantat un any i mig 
de fam autèntica i progressiva! Dubto que cap altre poble s’hi hagués avingut amb 
tant de coratge i amb tant d’humor. La fam, que per a moltes generacions de 
catalans ha estat una cosa desconeguda, llunyana, mítica, de la qual només tenien 
una idea literària, diguem-ho així, s’ha fet conèixer directament i cruelment a la 
Catalunya dels darrers mesos. Els catalans d’ara hem sabut, per experiència pròpia, 
què és això de tenir fam, quin és el turment de no poder menjar segons la gana. 
Aquesta fam no és literatura, no és una hipèrbole retòrica; hem sentit les seves 
urpes clavades a les entranyes nostres, i en portem els senyals al cos i sobretot a la 
cara. 
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Copsar totes les dimensions possibles sobre l’existència dels transter-
rats, els «detalls humaníssims» als quals es refereix Albert Manent (1976, 
157), era una finalitat central de l’obra. Per aquesta raó, Rovira adoptà 
també la forma de diari: per concretar, de la manera més fiable possible, els 
dies claus que marcaven la fi de la república i l’inici de la diàspora: «Aquesta 
obra és la narració verídica d’uns dies dramàtics per mi quan entrà en la fase 
culminant l’ofensiva final de Franco contra Catalunya. Narració de 
l’angoixa, la desfeta i l’èxode dels catalans, que han estat les principals 
víctimes de la guerra encesa a Espanya per l’alçament militar de l’any 1936» 
(ROVIRA I VIRGILI: 1940, 9). 

D’altra banda, existeix una tercera finalitat en la rememoració 
roviriana: la simultaneïtat present/passat. Rovira es planteja l’anàlisi de 
l’exili com a quadre historiogràfic que retrotreu imatges paral·leles 
comparatives. Així s’esdevé en la síntesi d’episodis que feien de Barcelona la 
capital política del Principat entre l’edat mitjana i l’edat moderna, i la 
comparació entre la significació del contingent feixista espanyol el 26 de 
gener i la contraposició amb la victòria catalana davant l’exèrcit de Felip IV 
el mateix dia de 1641 a Montjuïc. L’alteritat de plànols i de registres 
transporta el lector al marge de tres-cents anys d’història per recordar el fil 
de l’opressió nacional i testimoniar el senyal del darrer esforç abans de 
l’entrada de l’exèrcit d’ocupació quan, per exemple, Rovira (1949, 23-24) 
apel·lava metafòricament a la data referida per remarcar el susdit 
paral·lelisme. Els valors literaris i el rigor narratiu del diari són determinats, 
doncs, per l’afany de compendiar el moment viscut ―un moment no gens 
harmònic― exterioritzat a través de lluites internes, perplexitats i 
contrarietats per part del grup d’exiliats. Existeix, però, la rellevància 
d’exposició i de lectura: el que transmet en primera instància l’autor, 
carregat, inevitablement, d’èpica, de subjectivitat. Aquella èpica que volia 
perpetuar la dignitat resistent de les classes populars, únic bastió 
d’esperança, reflectit en l’ignasià epígraf «El cor del poble» (ROVIRA I 
VIRGILI: 1940, 38-40),88 i la funció de resistència de Barcelona malgrat les 
oposicions del govern republicà espanyol:  

                                                 
88 «Avui he vist a Barcelona (22-1-1939) la infinita tristesa dels uns, la sorda alegria dels 
altres. Allò que no hi he vist ―ni avui ni cap dia― és l’esfereïment del pànic o el conta-
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A desgrat de les falles que hom pugui assenyalar, trobo admirable el capteniment de 
Barcelona durant la guerra. Barcelona ha resistit gairebé més enllà de les forces 
humanes. Ha aguantat dos anys seguits els reiterats bombardeigs, les alarmes 
contínues, les incomoditats creixents, la constant insuficiència i la freqüent 
paralització dels mitjans de locomoció i transport, l’escassetat extrema dels 
queviures. Ha treballat, ha mantingut la vida quotidiana, ha donat un gros 
percentatge de combatents als exèrcits de Catalunya i de la República. Ha acollit 
amb dolor, però amb enteresa, tota la pluja d’adversitats de la lluita. S’ha empobrit, 
s’ha amagrit, s’ha decandit. Ha ajudat més que no ha estat ajudada. I com a paga, ha 
rebut més recriminacions que lloances. Per a d’altres ciutats, corones heroiques, per 
a Barcelona, càrregues i insults (ROVIRA I VIRGILI: 1940, 29). 

 
Un quart factor final a destacar d’Els darrers dies... és el sentit 

existencial ―materialitzat com a voluntat de poder― i l’exercici continuat 
d’examen de consciència. Com he dit, era condició necessària però no pas 
suficient descriure fets; calia, fonamentalment, aprehendre’ls, interioritzar-
los. Sotmetre l’empíria a la transcendència era un motiu bàsic per a establir 
que un diari no es reduís estrictament a explicitar el fet emergent, sinó a 
inferir-ne el fet latent. I la latència no era altra cosa que efectuar un balanç 
davant el present; però alhora, novament, que el recompte final servís de 
testimoniatge, com a exercici de capteniment, adreçat a una hipotètica 
recepció del missatge general del diari. Per a concretar aquest fi, Rovira 
planteja el dilema entre objectivitat i subjectivitat, l’harmonització del 
binomi perspectiva/imbricació en els fets comentats (ESPINET: 1997, 11). 
De fet, aquest és l’interrogant metodològic fonamental a l’hora de 
comprendre fets dels quals hom participa. El que preocupava Rovira era la 
capacitat de superació individual davant el fet ―en forma d’imperatiu 
kantià― d’obrar segons el convenciment de no obstruir el bé de la 
comunitat:  

 
Qualsevol mala acció que jo cometés conscientment, em deixaria un neguit que em 
fóra un càstig màxim […]. Tal és el mecanisme psicològic de la meva consciència 
moral. La comparació, sobretot en les hores dramàtiques de la vida, de la meva 

                                                                                                               
gi de la desmoralització. Els catalans dignes tenen l’ànima esqueixada, sagnant» (ROVI-
RA I VIRGILI: 1940, 39). 
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conducta amb la de molts altres, em dóna incomparable conhort. Sento aquell plaer 
d’ésser sever i dur amb si mateix, de què ha parlar Nietzsche (ROVIRA I VIRGILI: 
1940, 53). 

 
Però l’esfera de compromís individual, que ha d’operar d’alçaprem 

transformador del context, esdevé angoixa com a conseqüència del cicle 
polític (republicà) que fineix. És així que Els darrers dies... és una metonímia 
de l’opressió nacional emergent que, com a dada essencial, serveix per a 
superar la contingència política i expressar l’essencialitat dominants en els 
exiliats: les conseqüències de l’ensulsiada en les condicions de possibilitat de 
continuïtat com a poble: 

 
He deixat de pensar en el meu cas individual i familiar, en els vaixells de la costa, en 
els avions del cel, i penso insistentment en Catalunya, en la seva tràgica situació 
[…]. Hi ha una pila de coses, d’institucions i d’homes que es troben a l’acabament 
[…]. Aquesta vegada el cop no és solament militar, polític i administratiu. No va 
contra la clofolla de l’organització legal, sinó contra l’esperit, la idea, la cultura, la 
força i la vida de Catalunya […]. Soldats, obrers, pagesos menestrals, funcionaris, 
polítics, tècnics, intel·lectuals: de tot hi ha en la barreja confusa (ROVIRA I VIRGILI, 
1940: 73-74, 78). 

 
La meditació, però, s’extrapola a àmbits com la distinció entre 

política i intel·lecte, entre immediatesa i transcendència. El pas cap a l’exili 
mostrava la cruesa de la realitat quan molts creien veure en l’ofici de polític 
un modus vivendi etern. Aquest és un altre registre que cal considerar en 
l’obra, perquè Rovira se situa als antípodes de les concepcions de Benda 
sobre la traïció dels intel·lectuals en requerir, tot just, la intervenció i no pas 
l’objectivisme: 

 
Els intel·lectuals tenen la creença […] d’ésser un valor positiu i permanent, que en 
una banda o altra, més aviat o més tard, tornarà a ésser reconegut i cotitzat. Els 
polítics, els que només són polítics, tenen la sensació que llur eclipsi pot ésser 
definitiu. I si aquesta sensació és suportada amb enteresa per les primeres figures, 
que posseeixen també, en la majoria dels casos, un valor personal, es fa aplanadora 
en algunes figures de segon rengle en avall […]. Es pot fer ara més bé que mai, pel 
simple examen dels rostres, la distinció entre els polítics idealistes i els arribistes o 
els aprofitadors […]. Els idealistes, deprimits i tot, mantenen encesa la flama 
espiritual […]. En temps normal, els qui manifesten sincerament llurs opinions o 
sentiments per lleialtat o per ingenuïtat, semblen de vegades més neguitosos o més 
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porucs que els qui fan la comèdia quotidiana de presentar-se com a homes segurs i 
forts. Però en circumstàncies extraordinàries es clivellen les qualitats fingides, els 
ressorts de la tibantor artificial es trenquen, i la veritable fesomia i el veritable 
caràcter apareixen davant de tothom, sobretot davant d’aquells que tenen el do de la 
penetració psicològica (ROVIRA I VIRGILI: 1940, 134-135). 

 
Com veiem, Els darrers dies... abasta registres que aboquen l’estat real 

de la situació on no s’hi val la feblesa confegida per l’aparença, ni pels 
«optimistes oficials» (FERRÉ: 1999, 129) ni pel passat històric que, bé que 
legítim, aleshores exposava una ruptura que oscil·lava entre la incertesa i la 
relativa salvació. És per intentar de superar aquesta situació que Rovira 
mostrava el desig en la continuïtat de territori en el pas de la Jonquera al 
Portús. Però la realitat s’imposava i calia recórrer al «moment psicològic» 
viscut per aquells qui aconseguien de refugiar-se a l’altre pas de la ratlla 
(ROVIRA: 1940, 182). Novament, per tant, l’apel·lació (que no únicament 
recurs) a cridar l’atenció del lector per deixar constància de la interioritat 
assumida pels testimonis. De fet, la relació entre realitat i subjectivitat és 
una constant per a definir com és interioritzada una situació social. Segons 
Lejeune (2007, 15), «que el diari siga antificció no vol dir que siga 
antisubjectivitat […]. No hi ha res més subjectiu i menys fictici». El gran 
mèrit de Rovira no és pas l’invent d’una realitat, sinó l’esforç de 
reconstrucció per a socialitzar-ne el significat: què significava, i com era 
interioritzat, sentit, el concepte de ruptura d’una tradició. I per abastar la 
socialització, el diarista recorre a l’atribut estilístic per a copsar metàfores, 
calculadament escollides, que unifiquin conjuntura i imaginari. No d’altra 
manera caldria comprendre l’associació ―amb una implícita càrrega 
emotiva evident― entre el fet d’un capvespre, el significat identitari del 
Canigó i el pas dels connacionals: 

 
En l’hora de la posta de sol, aquest últim dia de gener de 1939, els versos de 
Verdaguer (al·lusius a la muntanya) prenen el caràcter d’una jaculatòria de l’oració a 
la pàtria en llavis d’uns catalans que emigren […]. El vell Canigó protegeix un tros 
de terra catalana, que no trepitjaran els enemics de la nostra pàtria i de la nostra 
llengua, la mateixa llengua del Rosselló (ROVIRA I VIRGILI: 1940, 185). 
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Però, sobretot, la «càrrega emotiva» (i èpica) l’aporta el concepte de 
multitud: com transmetre literàriament «L’allau de refugiats», darrer 
epígraf del llibre datat el 5 de febrer de 1939: 

 
M’aturo un moment amb alguns, que em conten episodis del viatge i ponderen la 
magnitud de l’èxode dolorós […]. I si bé podia ser previst, sense cap advertiment, el 
tràgic final de la guerra a Catalunya, ni el govern de París, ni les autoritats 
departamentals no preveien la vinguda d’una massa de refugiats com la que penetra 
al territori francès (ROVIRA I VIRGILI: 1940, 214). 

 
És en aquesta avinentesa que el recurs, i la imatge en forma de 

mirada, cap al futur immediat el dóna el Rovira que marxa de Perpinyà per 
anar a Tolosa de Llenguadoc. És després d’abandonar terra nacionalment 
pròpia que l’autor estableix un testament, a mode de crida a la resistència, 
adreçat al conjunt de la col·lectivitat exiliada. Aquest és un exemple prou 
definitori sobre el fet que la literatura del jo en Rovira no restava aïllada (ans 
era l’única manera de conferir-li ple significat) del futur col·lectiu: «Que tots 
els catalans exiliats facin i compleixin el mateix jurament i vindrà el dia que 
podrem alçar damunt la recobrada terra de Catalunya les nostres veus, la 
nostra bandera i el nostre ideal» (ROVIRA I VIRGILI: 1940, 221).  

La intenció de Rovira en escriure Els darrers dies... no era, en 
conseqüència, exhaurir la història en un exercici d’erudició. Més aviat el 
quadre situacional construït ajudava a comprendre el reforç final d’aquest 
jurament per a les generacions successives. En això, Rovira pot coincidir en 
part amb la cinquena tesi de la història de Walter Benjamin, quan el 
pensador es demanava sobre la necessitat d’identificar el passat amb una 
funció que calia exercir, la d’esdevenir espurna, de manera que existeixi 
l’esperança de comptar amb la clara visió de l’historiador perquè així «ni tan 
sols els morts estaran segurs si l’enemic venç». En aquest sentit, el vessant 
d’historiador de Rovira ajudava a pensar en l’elaboració d’una exiliada que 
substituís l’anecdotari per vincular passat immediat, present i futur. No és 
d’una altra manera que el conjunt dels protagonistes que visqueren 
l’expatriació mantinguessin la confiança en un cert idealisme: «Però és, 
tanmateix, admirable de veure com, enmig de la nostra gran tragèdia, 
perdura encara a dintre nostre un gran idealisme i un perenne entusiasme 
per la lluita que caldrà recomençar demà, cosa que ens fa oblidar les nostres 
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necessitats presents i la nostra malaventura» (25-5-1939) (XURIGUERA: 
1981, 32). 
 
4. MÈTODES I FINALITAT 

Puig i Ferreter concloïa en Ressonàncies que la prosa de Rovira era 
expressió de la seva personalitat noble, justa i ponderada. Amb això, Puig 
volia requerir l’atenció sobre el condicionament social de la literatura, sobre 
qui i què hi ha rere el text i, com, la formació prèvia, l’actitud, la praxi de 
l’autor, són referents rellevants per al sentit literari d’una obra. Literatura i 
biografia de l’autor és un tot. Tenint en compte aquest binomi existiria una 
doble situació de confessió. D’una banda, la que s’adscriu a la trajectòria de 
l’autor i, que com he insistit, és definida pel procés històric. En aquest 
sentit, Els darrers dies... exemplifica la unitat del subjecte i objecte: de l’autor, 
com a part compromesa amb el propi relat i amb el marc on es defineix. De 
l’altra, la voluntat de recuperació de la identitat per a no caure en la 
dissolució, en identitat deconstruïda, a mode de l’«home sense atributs» de 
Musil. Per aquesta raó, el cas de Goethe al·ludit per Weintraub (1993, 
539), com a exemple de confluència entre diari, poesia i epistolaris 
―elements paral·lels que conflueixen en la definició memorialística― pot 
ser aplicat, al diari de Rovira, amb totes les distàncies plantejables. 

La recerca del sentit es produeix en l’esforç de superació d’un episodi 
com fou la fi de tot un model de concepcions culturals i de cultures 
polítiques. «1939», doncs, com a metàfora i frontera definitiva entre l’abans 
i el després. Acceptar aquesta nova panoràmica féu que una manera de 
sobreviure, de sublimar l’opressió i la solitud, fos recórrer a l’exercici 
d’escriure: la forma «diari» en Rovira. Però el diari, en aquest cas, no 
significava la fragmentació del coneixement, sinó la recomposició d’àmbits 
de pertinença perduts, que retornaven davant la conjuntura que marcava 
aquella fi d’un món de vida. Hi havia la necessitat de creure en un etern 
retorn. I, en això, no hi cabia la ficció, perquè la literatura roviriana tenia 
poc sentit si no era concebuda com una variable de la vida nacional, atès que 
el jo narratiu adquiria sentit en el jo col·lectiu. Hipòlit Nadal (1940, 4705) 
escrivia en Ressorgiment per l’octubre:  
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Hem llegit el llibre d’una sola tirada i hem seguit amb emoció i, en molts passatges, 
amb ira continguda, l’èxode dels nostres germans. I hem pensat que si les vicissituds 
d’aquells qui gaudien, pel seu prestigi intel·lectual i per llur significació de 
representants del poble, d’una certa preferència, han estat tan penoses, ¿què no han 
d’haver passat les dotzenes de milers d’ànimes lliurades a llurs pròpies forces i 
iniciatives, sense altra esperança que aquella que l’atzar volgués proporcionar-los? 
I en acabar la lectura del volum hem estat llarga estona amb el llibre a la mà, la 
mirada abstreta i el pensament fit en una sola conclusió: la necessitat imperiosa, feta 
exigència no solament pel dret que hi tenim, ans també per les experiències 
acumulades durant segles de submissió, de treballar d’ara endavant amb el propòsit 
concret i ferm de donar a Catalunya la llibertat que li manca, sense la qual hom no 
pot dir, en justícia, que siguem lliures; la llibertat que només pot tenir un nom que 
la concreti, i és aquest: Independència. 

 
Tal vegada, més enllà de la cossificació de la forma «diari», calgui 

parlar d’un punt de trobada entre el testimoniatge del jo i el relat contextual. 
Es podria pensar a tractar Els darrers dies... i el conjunt dels diaris de 
postguerra com a exercici de retroprojecció i com a narratives testimonials. 
Manuel Valldeperes (1941, 58) ho constatava des de la concepció general 
de la novel·la: 

 
L’evocació, com el somni és una doble vida […] Tot el passat, amb alegries o 
tristeses, estimulant o depriment, se’ns projecta al davant, com un balanç 
impressionant de la vida passada. I, oblidant inconscientment la desgràcia que ens 
afligeix, que és la desgràcia del poble humiliat, però no vençut, vivim el passat que 
no ha mort, que no pot morir i que hem de superar. 

 
Els darrers dies... especifica el valor del testimoniatge, no pas 

l’elucubració; la construcció d’un marc de referents coetanis, però alhora 
també de passats, que han de reforçar l’impuls cap a la superació dels 
obstacles vitals de la majoria social. Es tracta, en definitiva d’una obra 
bàsicament ideològica, que no ideologista, fonamentada en deduccions 
sobre conjuntures determinades, en reflexions, o sigui, en abstraccions 
concretes. És a dir, si l’atmosfera de confessió arriba a ser sinònim de 
continent en el qual es desclou el relat; com ha apuntat Enric Balaguer 
(2007, 184), el diari de Rovira permet de concretar «la por, o les pors, 
qualsevol estat emotiu i els canvis anímics». Els darrers dies... és un model, a 
través del qual s’aposta decididament per la literatura entesa com a vida 
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mateixa, com a «pràctica de vida» i és un exemple esplèndid sobre la relació 
entre literatura i història; entre, com diria Todorov, sentit de l’obra i pensa-
ment de l’autor. Aquest nexe, més enllà de les tècniques expositives, és el 
que reforça l’anàlisi literària no pas en ella mateixa, sinó encaminada al 
«coneixement de l’ésser humà». Així, sí que podem acabar concloent que la 
narració dels fets que havia centrat l’atenció roviriana ha acabat constituint 
una obra literària com a conseqüència del «pensament i coneixement del 
món psicològic i social» (TODOROV: 2007, 78) del qual Rovira formava 
part indestriable: «La part de lirisme que les presents memòries contenen 
no és el resultat artificial de l’estil literari, sinó una manifestació espontània 
de la meva sensibilitat» (ROVIRA I VIRGILI: 1940, 10). L’estètica, com a 
resultant de la captació de l’espai i del temps. Per aquesta raó, cal valorar 
aquest diari en clau d’«actitud moral», de «literatura testimonial» (PRATS: 
1976, 17). El que subjau al diari rovirià no és altra cosa que la superació de 
la forma, aconduïda per l’autobiogràfic distanciament crític i, doncs, 
l’aportació de la globalitat d’una situació general més enllà de les conjuntu-
res individuals. 
 
BIBLIOGRAFIA 
ALBERCA, Manuel (2000): La escritura invisible. Testimonios sobre el diario 

íntimo, Oiartzun, Sendoa. 
BALAGUER, Enric (1997): «Diaris i dietaris. Una ullada a la producció més 

recent», L’Aiguadolç, 23, p. 39-67. 
― (2007): «Entre el documentalisme i la grafoteràpia: aproximació a 

L’Exiliada d’Artur Bladé i Desumvila», en Xavier GARCIA I 
PUJADES et al., Artur Bladé Desumvila: escriptor de l’Ebre català, 
cronista de l’exili, Tarragona, Arola.  

BAROJA, Pío (1944): «El escritor según él y según los críticos», en Obras 
completas, VII, Madrid, Biblioteca Nueva. 

BLADÉ I DESUMVILA, Artur (1976): L’exiliada (Dietari de l’exili 1939-
1940), Barcelona, Pòrtic. 

BOU, Enric (1996): «El diario: periferia y literatura», Revista de Occidente, 
182-183, p. 121-135. 



Revista de Filologia 

 151 

CAMPS I ARBÓS, Josep (2007): «Els diaris del primer exili a França: notes 
per a un inventari i anàlisi», en Joan BORJA et al (ed.), Diaris i dietaris, 
Alacant-València, Denes, p. 99-113. 

CORRETGER, Montserrat (2008): Escriptors, periodistes i crítics. El combat 
per la novel·la (1924-1936), Barcelona, PAM. 

D’ALMENARA, Roc [Emili Sabaté Casals] (1943): Diari d’un refugiat català, 
Mèxic, Biblioteca Catalana. 

DIDIER, Béatrice (1996): «El diario ¿forma abierta?», Revista de Occidente, 
182-183, p. 39-46. 

ESPINET, Francesc (1994): Teoria dels egodocuments, Bercelona, Llibres de 
l’Índex. 

FERRÉ, Xavier (1999): «L’exili català a Tolosa, 1939», Serra d’Or, 473 
(maig de 1999), Barcelona. 

LEJEUNE, Philippe (2000): «Prólogo», en Manuel ALBERCA, La escritura 
invisible. Testimonios sobre el diario íntimo, Oiartzun, Sendoa, p. 11-
13.  

― (2007): «El diari com a antificció», en Joan BORJA et al. (ed.), Diaris i 
dietaris, Alacant-València, Denes, p. 13-25. 

LEJEUNE, Philippe ― Catherine BOGAERT (2006): Le journal intime. 
Histoire et anthologie, Paris, Les Éditions Textuels. 

MANENT, Albert (1976): Literatura catalana a l’exili, Barcelona, Curial. 
MOLAS, Joaquim (2000): «“Ensems sentia la vocació literària”», en Antoni 

ROVIRA I VIRGILI, Teatre de la natura & Teatre de la ciutat, 
Barcelona, Proa, p. 9-16. 

NADAL, Hipòlit (1940), «Llibres i publicacions», Ressorgiment, 291 
(octubre de 1940). 

― (1942): «Els llibres. “Ombres entre tenebres”», Ressorgiment, 306 (gener 
de 1942).  
PRATS, Modest (1976): «Darrers dies de la República a Catalunya», Avui, 
41 (9 de juny de 1976), p. 17. 
ROVIRA I VIRGILI, Antoni (1929): «Literats i literatura», Revista de 

Catalunya, 53 (gener-febrer de 1929), p. 1-23. 



ÍTACA 

 152 

― (1940): Els darrers dies de la Catalunya republicana, Buenos Aires, 
Edicions de la Revista de Catalunya. 
― (2002): Cartes de l’exili (a cura de Maria CAPDEVILA), Barcelona, 
PAM. 
SOLDEVILA, Llorenç (2004): «Un primer inventari de la memorialística 

catalana contemporània», Llengua & Literatura. Revista anual de la 
Societat Catalana de Llengua i Literatura, 15.  

SULLÀ, Enric (2003): «La derrota catalana», Destino (26 d’agost - 1 de 
setembre), p. 27. 
TODOROV, Tzvetan (2007): La literatura en perill, Barcelona, Galàxia 

Gutemberg - Cercle de Lectors. 
VALLDEPERES, Manuel (1941): Ombres entre tenebres, Buenos Aires, 

Edicions de la Revista de Catalunya. 
VENTALLÓ, Joaquim (1976), «Els darrers dies de la Catalunya republicana» 

[ressenya], La Vanguardia (9 de setembre). 
WEINTRAUB, Karl (1993): La formación de la individualidad. Autobiografía 

e historia, Madrid, Megazul-Endymion. 
XURIGUERA, Joan-Baptista (1981): Diari del primer any d’exili a França, 

Barcelona, Set i Mig. 



Revista de Filologia 

 153 

VIDA I LITERATURA EN ELS DIARIS DE FERNANDO PESSOA 
José Ángel García López 
Universitat d’Alacant 

 
1. INTRODUCCIÓ 

l diari és un gènere complex i contradictori. Des del punt de 
vista metodològic, el terme diari fa referència a una pràctica 
d’escriptura autobiogràfica que transcendeix l’àmbit privat i es 
converteix en obra literària. Resulta obvi que la publicació de 

les pàgines de naturalesa diarística constitueix una paradoxa en tota regla. 
Una estudiosa com Béatrice Didier afirma que el diari no és un accés 
directe a la persona de l’autor, sinó que principalment és un text. Per a 
aquesta escriptora, la paraula íntim associada al diari únicament té sentit 
a l’hora d’establir una diferència enfront de la crònica periodística, ja que 
la intimitat és només un aspecte del diari (DIDIER: 1976, 9). Françoise 
Simonet-Tenant recolza aquest extrem i proposa l’etiqueta de diari 
personal, ja que no tots els diaris són íntims (SIMONET-TENANT: 2001, 
6). Un bon exemple del que s’ha exposat anteriorment el trobem en els 
setze volums de diaris publicats per Miguel Torga entre 1932 i 1993. 
L’examen de textos com els que s’han esmentat ens porta a considerar 
que les vivències i les reflexions contingudes en aquests diaris estan 
modificades estilísticament en una mesura significativa, atès que la 
selecció d’esdeveniments, la focalització o el to del text comporten una 
expressió literària. En aquest sentit, estem d’acord amb Paul de Man 
quan indica que tota narració d’un jo és una forma de ficcionalizació 
(MAN: 1991, 118). Altres investigadors com Jerzy Lis opinen que el diari 
es comporta com qualsevol text literari perquè la noció d’intimitat ha 
canviat: deixa de tenir un valor i defineix el caràcter personal de 
l’escriptura, establint alhora un pacte implícit amb el lector, que se sent 
inclinat a considerar les confidències com a verídiques (LIS: 2001, 291-
292). 

En el cas particular de Fernando Pessoa, la manera de presentar al 
lector els seus pensaments exhibeix una elaboració que ens fa pensar en 
una escriptura demorada, reflexiva, cosa que indueix el lector a la recerca 
subjectiva en el text de possibles claus vitals i creatives que puguen 

E 
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trobar-se codificades o no. Seguint aquesta pauta, hem fet una lectura de 
la compilació dels diaris de Pessoa realitzada per Juan José Álvarez Galán 
(2008) i sobre aquests textos la preceptiva anàlisi, que reconeixem parcial 
per estar principalment enfocada cap a aquelles anotacions que tenen a 
veure amb el corpus literari del nostre autor, sense excloure mencions 
concretes a les anècdotes vitals contingudes en aquest volum. També 
tractarem en aquest article alguns aspectes que remeten a les lectures 
inicials de Pessoa o a les relacions amb uns altres intel·lectuals, de les 
quals deixa constància en les pàgines dels seus diaris. I farem al·lusió a les 
consideracions abocades en aquests escrits de Pessoa sobre l’amor i les 
maneres d’experimentar-lo, la qual cosa posarem en relació amb diversos 
exercicis literaris de la seua autoria. Així mateix, observarem la postura 
que adopten el Pessoa ortònim i alguns dels seus heterònims sobre el fet 
religiós a través dels textos continguts en la compilació assenyalada. 

 
2. LECTURES I RELACIONS INTEL·LECTUALS 

L’últim terç del segle XIX constitueix un període auri per a les 
lletres portugueses, durant el qual escriptors com Antero de Quental, 
Eça de Queiroz o Guerra Junqueiro desenvolupen la seua obra. En 
aquest context, el naixement de Fernando António Nogueira Pessoa a 
Lisboa el 13 de juny de 1888 podria considerar-se afortunat perquè 
l’ambient cultural i social de Portugal començava a transformar-se 
significativament. No obstant això, la precocitat intel·lectual del nostre 
autor es manifestarà lluny dels mitjans culturals lisboetes, ja que es 
traslladaria a la ciutat sud-africana de Durban juntament amb sa mare i 
el seu padrastre al gener de 1896.89 Pessoa torna a terres portugueses a 
l’agost de 1905 i a partir del mes de març de l’any següent comença a 
donar testimoniatge de les seues inquietuds intel·lectuals en les pàgines 
d’un diari. El primer que sorprèn d’aquestes pàgines és el bagatge de 
lectures esmentat, que revela una ànsia de coneixement fora del comú i 
que es tradueix en un aprenentatge eclèctic i autodidacte. Per a això, el 
nostre autor té com a font principal el fons de la Biblioteca Nacional de 

                                                 
89 Sobre els anys de Pessoa a Durban pot consultar-se amb profit la monografia 
d’Alexandrino Severino (1983). 
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Lisboa. El diari de Pessoa recull el 25 de maig un propòsit explícit: «He 
decidit llegir, d’ara en avant, dos llibres cada dia ―un de poesia i 
literatura, l’altre de filosofia o ciència».90 La multitud d’escriptors 
enumerats inclou Tennyson (p. 15), Verne (p. 21), Rousseau (p. 22), 
Guerra Junqueiro (p. 22), Thackeray (p. 23), Byron (p. 23), Keats (p. 
23), Schiller (p. 23), Molière (p. 25), Sampaio (p. 25), Gresset (p. 26) o 
Haeckel (p. 27).91 

Amb tot, és necessari apuntar l’abundància de textos no purament 
literaris en el conjunt de lectures que realitza Pessoa; textos que, a la vista 
de l’evolució del seu pensament, semblen significatius. Entre els títols 
consignats pel jove Pessoa durant aquesta fase cal destacar la Lògica 
d’Aristòtil (en la traducció de Sant Hilari, p. 15), la Història de la filosofia 
europea de Weber (p. 18) o la Història de la filosofia de Hegel (p. 19). 
Podem deduir dels apunts en el diari que el nostre autor es trobava ja 
íntimament dominat per algunes de les problemàtiques que constituirien 
el motor del seu quefer literari en anys posteriors.92 Respecte a això, 
acreditem en l’exposició de Javier Urdanibia, que sosté que al marge de 
les lectures realitzades en relació amb les classes que rep en la Universitat 
com a alumne lliure en la càtedra de Filosofia del Curs Superior de 
Lletres, les reflexions de Pessoa en anys venidors (entre 1915 i 1916) a 
través dels heterònims António Mora i Rafael Baldaya són deutores del 
que havia assimilat en la seua etapa de joventut, però també una prova de 
com la filosofia anima la creació poètica (URDANIBIA: 1987, 99-107). 
Aquest extrem està corroborat per diverses notes personals del mateix 
autor, alguna de les quals arreplega Álvarez Galán en la seua edició. 
Pessoa escriu al voltant de 1910 el següent: «Sóc un poeta impulsat per la 
filosofia, no un filòsof amb qualitats poètiques. Em fascinava observar la 
bellesa de les coses i dibuixar l’imperceptible, el minúscul, que defineix 
l’ànima poètica de l’univers» (p. 12). 

                                                 
90 La traducció al catala de les citacions és nostra. 
91 Si no indiquem una altra cosa, la referència a les pàgines únicament remet als Diarios 
de Pessoa (2008). 
92 Un bon assaig sobre aquestes qüestions va ser elaborat per António Pina Coelho 
(1971). L’esmentat investigador és així mateix responsable de la selecció i del pròleg del 
volum Textos filosóficos (1986). 
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Quant a la faceta creadora de Pessoa durant aquesta època, convé 
subratllar les referències que trobem en el seu diari de 1906 a composi-
cions de joventut com el conte «The door», del qual declara iniciar la 
seua redacció el 15 de març d’aquell any (p. 15). Tenint en compte la 
seua formació acadèmica en institucions d’Àfrica del Sud, a ningú 
sorprèn el fet que el nostre autor utilitzara en aquells moments la llengua 
anglesa com a vehicle d’expressió literària. Pessoa no tardarà a usar també 
el portuguès, idioma en què escriurà les seues obres més rellevants i que 
empra diàriament en les seues relacions amb periodistes, escriptors i 
artistes que participen de l’efervescència cultural de la capital. Durant 
unes setmanes de l’any 1913, del 15 de febrer al 9 d’abril, Pessoa elabora 
un nou diari que ens ofereix la possibilitat de seguir les seues anades i 
vingudes pels cafès de la Baixa lisboeta i les tertúlies que comparteix amb 
intel·lectuals com João Correia de Oliveira, Almada Negreiros, Santa-
Rita Pintor, Boavida Portugal o Armando Côrtes-Rodrigues, molts d’ells 
futurs col·laboradors de la revista Orpheu.93 

L’interès del nostre autor per l’obra d’altres escriptors portuguesos 
queda patent en les pàgines que conservem, les quals ens permeten 
apreciar la sincera admiració que professa cap a alguns d’ells. Per 
exemple, Pessoa envia durant l’hivern de 1913 al seu amic García Pulido 
diverses composicions del excel·lent poeta simbolista Camilo Pessanha, 
però tampoc perd l’ocasió d’esplaiar-se sobre els mèrits que al seu judici 
mereix el susdit poeta en la redacció de la revista Teatro (p. 76-77). 
Menys falagueres són les opinions que Pessoa té del dramaturg Lopes 
Vieira, sobre el qual publicaria una crítica demolidora en Teatro al febrer 
d’eixe mateix any, i que a través de la lectura dels diaris sabem que va ser 
redactada pel nostre autor a instàncies d’Eduardo Freitas (p. 62). 

Respecte als escrits de Pessoa com a assagista en aquell temps, el 
diari reflecteix, entre altres apunts, que al febrer del citat any Pessoa 
esbossa parcialment una Teoria da Aristocracia (p. 59) que, amb tota 
seguretat, es correspon amb el conjunt de notes que es conserven del 

                                                 
93 Al voltant de les relacions que Pessoa manté amb aquest grup d’amics, recomanem la 
lectura de les pàgines que Robert Bréchon els dedica en el seu llibre Extraño extranjero. 
Una biografía de Fernando Pessoa (1999). 
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projecte Teoria da República Aristocrática, al qual es fa referència en la 
correspondència que intercanvia amb Armando Côrtes-Rodrigues 
durant el mes de setembre (SERRÃO: 1945, 97). Al marge d’aquesta i 
unes altres ocupacions de caràcter teòric, a Pessoa encara li queda temps 
per a dedicar-se a la creació lírica. Per exemple, al llarg del mes de març 
escriu diferents parts del seu llarg poema eròtic en anglès «Epithala-
mium». El 3 d’abril de 1913, d’acord amb el que està consignat en el 
diari, llig la seua composició lírica en portugués «Paúis» al seu amic el 
músic Rui Coelho, que es mostra horroritzat (p. 83). L’esmentat text pot 
ser considerat la pedra angular del paulisme, corrent literari amb el qual 
Pessoa intenta superar el saudosisme instal·lat en les lletres portugueses.94 
Aquest corrent consistiria en la juxtaposició d’imatges barroques 
acompanyades d’un vocabulari abstracte i multitud de pauses, del qual 
resulta la sensació d’una suspensió del temps i cert sentit metafísic. El 
1914 Pessoa ofereix en el seu diari la definició següent: «El paulisme és el 
culte insincer de l’artificialitat [...] Ja que per a obrir un nou camí a l’art 
cal ser audaç, aquell que és artificial es limita a ser audaç, sense tenir cap 
motiu espiritual per a ser-ho» (p. 97-98). 

Els textos diarístics de Pessoa també ens revelen que a les darreries 
d’aquell mateix any el nostre autor ha pres la decisió d’abandonar el 
cultiu del paulisme en favor del interseccionisme, un moviment poètic fruit 
de la influència dels moviments cubista i futurista que ofereix una 
superposició d’imatges poètiques fins i tot a costa de la pèrdua de 
musicalitat. Pessoa resumeix així la naturalesa d’aquesta avantguarda: «El 
interseccionisme és, en primer lloc, una aproximació d’altres persones, la 
revolada d’una escola que jo vaig assumir, rebent sobre mi la xiulada de 
l’escola dels altres» (p. 101).  

Pessoa empra paraules solemnes i autocomplaents per a referir-se a 
si mateix, convençut d’estar destinat a una missió elevada, sentiment que 
l’envaeix des d’una edat primerenca i que expressa en les pàgines dels seus 
diaris repetidament. Valga com a exemple d’açò una anotació realitzada 
al voltant de 1918: «El meu esperit viu constantment en l’estudi i la cura 

                                                 
94 «Paúis», que va circular manuscrit entre els coneguts de Pessoa, seria finalment publi-
cat en el primer i únic número de la revista Renascença, aparegut al febrer de 1914. 
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de la Veritat, amb la intenció de deixar, quan abandone el nexe que 
m’uneix a aquest món, una obra que servisca per al progrés i el bé de la 
Humanitat» (p. 119). Contràriament al que puguem pensar, Pessoa 
també estava preocupat per assumptes més mundans com poden ser una 
retribució econòmica i una residència estables. En una sèrie de notes 
redactades l’any assenyalat anteriorment sota l’epígraf general de «Pla de 
vida», Pessoa dóna compte de les seues escasses ambicions i declara 
conformar-se amb uns seixanta dòlars (aproximadament el doble del seu 
sou en les oficines comercials en les quals treballa en aquell moment) i el 
seu desig de traslladar-se a una casa amb molt d’espai on col·locar, 
degudament classificats, els seus papers i els seus llibres, una casa d’on 
mai haguera de mudar-se (p. 122-123). L’esdevenir va voler que mai 
tinguera aquella llar ideal ni la seguretat econòmica a la qual aspirava, 
extrem aquest últim que es lligaria a una claudicació extremadament 
difícil: la de la llibertat del seu horari de treball. 
 
3. LES DONES I L’AMOR 

Les pàgines que Pessoa escriu en la intimitat sobre la figura 
femenina i l’atracció amorosa són interessants i reveladores, sobretot per 
als coneixedors del seu corpus literari. Entorn de 1918, el nostre autor 
exposa en unes notes personals les reflexions següents: «De vegades, en 
somnis dispersos que sorgeixen dels racons del pensament, tinc visions 
d’amor. Una vegada em trobe desembolicant el nuc d’una passió 
corresposta per una tuberculosa de geni que havia escrit la seua obra 
immortal amb l’esperança de no sé què, sempre asseguda a la finestra 
d’una casa emblanquinada» (p. 120). Aquesta enamorada malalta no 
existia fora del pensament del mateix escriptor. No obstant això, 
conservem d’aquesta passió un testimoniatge escrit, la Carta da Corcunda 
ao Serralheiro, text que constitueix un exemple sorprenent de despersona-
lització, ja que, a la vista de les reflexions adés esmentades, hem 
d’interpretar que s’envia a si mateix, ocult davall el nom d’António, una 
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carta de la jove tuberculosa, que li diuen Maria José,95 a la qual al·ludeix 
en les notes esmentades:  

 
Senyor António: vostè no sap qui sóc… Vostè em veu a la finestra quan passa 
per aquest carrer per anar a l’oficina; espere la seua arribada, sé exactament a 
quina hora succeeix [...]. L’estime, i voldria ser una altra dona, amb un altre cos i 
una altra aparença [...]. Mai podria ser estimada com les persones que tenen un 
cos digne de ser estimat, però tinc dret a estimar sense que m’estimen i també 
tinc dret a plorar [...]. Adéu, senyor Antonio, només em queden uns dies de vida 
i únicament li escric aquesta carta per a guardar-la al meu pit com si fos una 
carta que vostè m’ha escrit en lloc de ser una carta que jo li he escrit a vostè 

(LOPES: 1990b, 257-258). 
 
Assistim a una sublimació de l’amor platònic en tota regla, en la 

qual Pessoa, amant i estimat al mateix temps, es dirigeix a si mateix des 
de la primera o la segona persona segons la perspectiva que desitge 
adoptar, bé com a emissor de la missiva amorosa, bé com a receptor 
d’aquesta. No obstant això, hem de tenir present que textos literaris com 
l’esmentada carta no han de ser interpretats en clau biogràfica, ja que 
Pessoa va declarar en diferents ocasions que la seua escriptura 
heterònima no era l’expressió de la seua sensibilitat i el seu pensament, 
sinó la dels personatges per ell imaginats per a representar el drama em 
gente (CRESPO: 1988, 178):  

 
No tinc cap dificultat per a descriure’m: sóc un caràcter femení amb una 
intel·ligència masculina. La meua sensibilitat i els moviments que produeix, i en 
això consisteix el caràcter, són de dona. Les meues facultats de relació —la 
intel·ligència, i la voluntat, que és la intel·ligència de l’impuls— són d’home (p. 
126).  
 
Aquesta epístola, escrita probablement després de complir Pessoa 

vint anys i exhumada el 1990, ha estat interpretada per Maria Teresa 
Rita Lopes com la metàfora de «l’ànima a la finestra», referint-se a un 

                                                 
95 Convé apuntar que al marge de Maria José no es coneixen altres heterònims femenins 
de Pessoa. Maria Teresa Rita Lopes va publicar el llistat dels heterònims de Pessoa més 
complet fins a la data en el volum Pessoa por conhecer. I: Roteiro para uma Expedição 
(1990a, 167-172). 
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passatge del Livro do desassossego que un altre alter ego de Pessoa, 
Bernardo Soares, defineix com la postura idònia que permet al subjecte 
veure l’exterior i veure’s sense eixir de la seua intimitat, de la seua llar, del 
seu interior (LOPES: 1990a, 143). La desoladora consciència de la 
xiqueta malalta de «no ser» que expressa en la seua carta és una constant 
que apareix de manera recurrent en les pàgines signades tant per Pessoa 
com pels heterònims Álvaro de Campos o Bernardo Soares, el qual escriu 
l’1 de desembre de 1931:  

 
Avui he arribat de colp a una conclusió absurda i justa. Me n’he adonat, en un 
rellamp, que no sóc ningú, absolutament ningú [...]. Sóc el personatge d’una 
novel·la que encara no s’ha escrit, i sure, aeri, dispers, sense haver estat, entre els 
somnis d’un ser que no va saber concloure’m… (PESSOA: 1995, 130). 
 
És indubtable el caràcter literari dels laments de la malalta i que el 

dolor reflectit en el text mencionat no és autèntic. S’hi troben implícits 
elements de la poètica pessoana com la impossibilitat de la relació o el 
desdoblament del pensament i de la persona amb els quals Pessoa alça la 
producció dels seus heterònims. Respecte a això, caldria reproduir pel seu 
interès intrínsec les consideracions que dedica a aquest tema en alguns 
papers que escriu el 1914:  

 
Em sent múltiple. Sóc com una cambra amb innumerables espills fantàstics que 
deforma, convertint en reflexions falses, una realitat que no està en ningú i està 
en tots. Igual que el panteista se sent ona, astre i flor, jo em sent diversos éssers. 
Sent que visc vides alienes, en mi, incompletament, com si el meu ésser 
participara de tots els hòmens, incompletament, individualitzat en una suma de 
no-jos que se sintetitzen en un jo simulat (p. 103-104).  
 
La lectura de l’obra dels heterònims de Pessoa demostra que, en 

efecte, cadascun té un estil, una poètica característica i original, a més 
d’una biografia diferent. De fet, Pessoa va sostenir en unes declaracions 
publicades per la revista Presença el 1928 que els seus heterònims havien 
de ser llegits com a poetes independents d’ell, si bé íntimament relacio-
nats entre si, perquè Campos, Reis o, fins i tot, el mateix ortònim es 
reconeixien deixebles de Caeiro. 
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Podem entreveure al llarg dels diaris l’ésser privat de comprensió i 
afecte que era en última instància Pessoa. El nostre autor és alhora 
confident i confessor de l’aïllament en què es troba a falta d’un amic, un 
germà o una dona amb els quals compartir la profunditat de les seues 
inquietuds en matèria intel·lectual o amorosa. Servisquen com a mostra 
les línies que redacta sobre això ja al juliol de 1907:  

 
No tinc ningú en qui confiar. La meua família no entén res. Als meus amics no 
puc importunar-los amb aquestes coses; no tinc autèntics amics, i fins i tot si 
tinguera intimitat amb algun d’ells, en un pla ordinari, no ho serien de la manera 
que jo comprenc la intimitat. Sóc tímid, no m’agrada donar a conèixer les meues 
preocupacions. Cap forma de ser encaixa amb mi, no hi ha cap caràcter en 
aquest món que reflectisca cap oportunitat d’aproximar-se al somni com a amic 
íntim [...]. Tampoc no tinc amant ni dolça companya; és un altre dels meus 
ideals, també frustrat per complet, amb un buit absolut. No pot ser com jo ho 
somie (p. 34). 
  
El 1913 insisteix en la idea de la seua soledat, tant des de la 

perspectiva física com des de l’ontològica:  
 
M’assetja un buit absolut de fraternitat i d’afecte. Fins i tot els que estan prop de 
mi no ho estan, estic envoltat d’amics que no són els meus amics i de coneguts 
que no em coneixen [...]. Vol això dir que no tinc vertaders amics? No, els tinc; 
però no són els meus amics vertaders [...]. Estic cada vegada més sol, més 
abandonat. A poc a poc es trenquen tots els meus llaços. D’ací a poc em quedaré 
sol (p. 91-92). 
 
Les dificultats de Pessoa per a relacionar-se en profunditat amb els 

seus semblants són òbvies. De fet, la mera presència femenina provoca en 
Pessoa un estat de nerviosisme que el pas del temps no canviarà. El 27 de 
febrer d’aquell mateix any registra en el seu diari: «Més tard vaig ser a la 
redacció de Teatro [...], un poc incòmode per l’ambient, perquè estava allí 
una dona, encara que discretament asseguda al costat de R. Santos. Crec 
que no vaig deixar veure la meua incomoditat» (p. 66). El 30 de 
novembre de 1915 deixa escrites les impressions següents en relació amb 
una vetlada a l’hotel on s’allotjava sa tia Lisbela: «Vaig passar una altra 
mitja hora a l’hotel mirant (i canviant mirades) amb la xica (dèsset anys, 
magnífic), i li vaig caure simpàtic, a ella i a sa germana, i també a sa mare 
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sorda. Vaig parlar amb ella sense embaràs, mirant-la als ulls i tot. Ai…!» 
(p. 115). 

Incapaç en aquesta època d’establir vincles que desemboquen en 
una relació de parella, cosa que només aconseguiria quan entrara en la 
seua vida Ofélia Queiroz el 1920, Pessoa projecta el seu desig de ser 
estimat sobre la seua pròpia imatge fins a l’extrem de prodigar-se a si 
mateix les atencions que una amant li oferiria.96 Així ho expressa en unes 
notes elaborades el 1913:  

 
Mai no vaig tenir una promesa real... Mai no vaig saber com s’estima... Només 
saber com se somia estimar... Si m’agradava posar-me anells de dona als meus 
dits és perquè de vegades m’agradava prendre les meues mans de jove per les 
mans d’una princesa, i pensar que jo era, almenys en aquest gest de les meues 
mans, la persona que estimava… Un dia van acabar per trobar-me vestit de 
reina... i és que estava imaginant que era la meua règia dona... M’agradava veure 
que era el meu rostre reflectit perquè podia imaginar que era el rostre d’una altra 
persona [...] Quantes vegades la meua boca va fregar la meua boca en un espill! 
Quantes vegades vaig apartar una de les meues mans amb l’altra, i quantes vaig 
adorar els meus cabells amb la meua mà alienada perquè semblava seua en tocar-
me (p. 89-90). 
 
No obstant això, els somnis de Pessoa, encara que culminen en la 

unió carnal, no trascendeixen mai la frontera del desig, com queda 
plasmat en les anotacions que realitza cap a 1918:  

 
Però, sobtadament, i amb un retorn del malson sorprenent, desperte del meu 
romanticisme sexual, i m’avergonyisc de mi mateix per fer, amb els meus 
pensaments interns, les mateixes coses que fan tots els hòmens [...]. Sí, de 
vegades somie d’aquesta forma. Sí, de vegades sóc costurera masculina, i tinc 
prínceps, que són princeses, i moltes vegades són una altra cosa, en la imaginació 
inevitable [...] I llavors, despert de tot açò, ric, quasi en alt, de veure’m així, com 
si em vera nu sota la meua nuesa (p. 120-121).  
 
Pessoa va poder llançar, directament o indirecta, aquests trets de la 

seua personalitat en l’àmbit de la creació literària. A través del diari 

                                                 
96 Sobre aquesta qüestió i d’altres relacionades amb l’expressió de la sensualitat en l’obra 
de Pessoa jutgem molt interessants els assajos reunits per Anna M. Klabucka i Mark 
Sabine en el llibre Embodying Pessoa. Corporeality, gender, sexuality (2007). 
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sabem que el nostre autor comença a escriure al febrer de 1913 un conte 
titulat «Marcos Alves» (p. 57). 97 En aquest relat, el protagonista està tan 
acomplexat sexualment que es troba abocat a la bogeria i arriba a l’extrem 
de fugir d’un hotel quan una criada tracta de seduir-lo. Al marge de 
poder establir certes similituds entre personatge i autor, Marcos Alves no 
passaria a engrossir la llarga llista d’heterònims de Pessoa. No obstant 
això, sembla que els coetanis assistents a les seues tertúlies van trobar 
singularment morbós aquest text, com apunta l’escriptor en el seu diari el 
8 de març: «Exceptuant algunes frases, que, feliçment, vaig aguantar 
rialler i tranquil, d’Almada, a pesar que Castañé els havia demanat que no 
digueren indecències davant de mi, van treure el tema del ‘Marcos Alves’» 
(p. 72). 
 
4. CONTROVÈRSIES RELIGIOSES 

El debat que s’estableix en l’interior de Pessoa entre la negació del 
catolicisme ortodox i la necessitat de l’ascesi determinen la creació de 
composicions literàries brillants, com és el cas de «Pecado original» o 
«Magnificat», sorgides davall l’heterònim Álvaro de Campos. En les 
pàgines íntimes que Pessoa escriu el 1914, afirma sobre aquesta qüestió:  

 
Sent que no tinc creences. M’arrabassen ànsies [...]. Vaig pensar, durant algun 
temps, dedicar-me a l’estudi exhaustiu dels Quatre Evangelis. Vaig llegir amb 
entusiasme un llibre que havia comprat en un arravatament. En vaig encarregar 
uns altres, els vaig esperar amb ansietat. Quan van arribar no els vaig llegir (p. 
104-106). 
 
Entre els escrits recopilats per Álvarez Galán, jutgem singularment 

destacat un fervorós text de 1912 en el qual Pessoa deixa constància de la 
seua desesperació, la seua ànsia de fe i la seua particular visió teològica, 
gens tradicional: «Fes-me gran com el Sol perquè puga adorar-te en mi; 
fes-me clar com el dia perquè puga veure’t i adorar-te en mi. Senyor, 
protegeix-me i empara’m. Fes que em senta teu. Senyor, allibera’m de 
mi» (p. 53-54). Aquest vehement original, ple d’expressions gnòstiques, 
és un exemple d’inquietud religiosa dirigit a l’Altíssim i es contraposa al 

                                                 
97 Aquest text va ser recopilat per Maria Teresa Rita Lopes (1990b, 38-44). 
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text datat el 2 d’octubre de 1907 i signat davall el pseudònim Alexander 
Search que també arreplega Álvarez Galán en la seua edició dels diaris (p. 
35-36). Parlem en aquest cas de pseudònim i no pròpiament d’heterònim 
com proposen alguns crítics perquè en la biografia de Search traçada per 
Pessoa la data de naixement coincideix amb la del mateix autor ortònim, 
cosa que no succeeix amb les altres alteritats (Campos, Reis o Soares), les 
quals posseeixen una biografia gens coincident amb la de Pessoa. 
Tornant al document d’Alexander Search, el que més sorprèn quan es 
llig és que siga Satanàs qui es pose de part de la veritat, del bé i de la 
moral. Ens trobem davant d’un exemple d’escriptura iniciàtica i una de 
les seues característiques mes destacades és la creació d’ambigüitats i 
paradoxes que en dificulten una correcta comprensió. Certes sectes gnòs-
tiques que realitzen lectures esotèriques dels textos sagrats catòlics 
converteixen Jesucrist en germà i col·laborador de Satanàs o bé l’identifi-
quen amb ell i amb la serp, la qual cosa autoritzaria en el text l’ús de la 
creu com a signe del pacte entre Search i Satanàs. L’enfocament que 
s’adopta ací respon a l’eclecticisme de l’esperit del nostre autor, que es 
tradueix en un text en el qual concedix a Search un criteri estètic 
absolutament divergent respecte a l’escrit realitzat pel Pessoa ortònim el 
1912. 

Com a complement al que s’ha exposat anteriorment, jutgem igual-
ment convenient fer un extracte d’algun dels escrits de joventut que 
Pessoa signa com a Charles-Robert Anon, escrits elaborats entorn de 
1906. Aquest heterònim de Pessoa encarna la part més vehementment 
negativa de totes, que arriba fins i tot a proclamar l’excomunió de tots els 
que professen algun tipus de creença religiosa en nom d’un racionalisme 
exacerbat. Així definix Anon la seua postura en uns apunts que també 
formen part de la col·lecció feta per Álvarez Galán:  

 
Jo era un cristià ardent, fervorós, sincer; la meua naturalesa sensible, emotiva, 
demanava foc per a la seua fam, aliment per al seu foc. Però quan vaig veure 
aquells hòmens i dones, malalts i febles, em vaig adonar que no mereixien la 
prolongació del seu infern. Què major infern que aquesta vida? [...] Mentre era 
cristià creia que els hòmens eren responsables del mal que feien [...]. Quan em 
vaig lliurar de la immoral, de la falsa influència de la filosofia de Crist, vaig odiar 
la tirania, la monarquia, el sacerdoci: el mal en si mateix (p. 30). 
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Adoptar un punt de vista unívoc respecte a la religió o renunciar-hi 
són extrems de què Pessoa és incapaç. La deriva hetedoroxa porta al 
paganisme a través de diferents camins, mostrats a través dels escrits 
signats pel mateix Pessoa o per qualsevol dels seus heterònims. El 1917, 
possiblement el judici més afí al del Pessoa ortònim siga el que exhibeix 
Ricardo Reis a propòsit del mestre Caeiro, a qui retrau no ser capaç de 
dissoldre les seues arrels cristianes:  

 
Va esquinçar Caeiro la boira cristiana que dissimulava la naturalesa i les 
emocions que d’ella neixen», sosté Reis, però l’ànima de Caeiro conté, a pesar de 
la seua afirmació d’objectivitat, el denominat «ferment subjectivista cristià que, 
sense saber-ho nosaltres, forma part consubstancial de l’essència del nostre ser 
espiritual.  
 
L’heterònim Reis, en el seu prefaci a l’obra de Caeiro, fa notar que 

«el més pagà de nosaltres ha d’expressar-se en un llenguatge cristià, 
perquè les paraules [...] estan cristianitzades» (PESSOA: 1996, 359-364). 
En aquest sentit, és necessari destacar que el 1919 Pessoa consigna en el 
diari afirmacions que, en gran manera, coincideixen amb els defectes 
imputats a Caeiro:  

 
No sóc un escèptic. En el fons de la meua inactivitat sóc massa actiu per a 
renunciar a creure. Sóc un pagà de la Decadència que confia en la interpretació 
dels déus que el misteri revelat ha fet possible. Crec en els Déus pagans amb tot 
l’ardor místic d’una ànima cristiana. Els Déus pagans són la meua força i l’ànima 
cristiana és el meu cos (p. 124). 

 
5. CONCLUSIONS 

La lectura de les pàgines diarístiques escrites per Pessoa reflecteix 
el desig de construir una obra rellevant a través d’un esforç voluntariós. 
Al marge de servir per a ordenar les seues idees i arreplegar el que 
succeeix en el seu dia a dia, els diaris de Pessoa oferixen un testimoniatge 
fidedigne de la catarsi que experimenta el nostre autor, com manifesten 
els estats d’ànim que mostren les seues anotacions. Escriure sobre els 
sentiments que experimentava i els successos quotidians seria la forma de 
mitigar les inquietuds que sentia Pessoa, refugiat en la privacitat del diari 
per a expressar la seua veritat davant la vida i l’època en què viu: «Només 
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ací deixe constància, sobre el paper, i així i tot amb vergonya, perquè 
quede escrit en alguna part» (p. 51). Encara que Pessoa mai no va pensar 
en la divulgació dels seus diaris mentre els redactava, això no minva en 
absolut el seu valor testimonial.  

Són literaris els escrits de Pessoa compilats per Álvarez Galán? En 
principi, el caràcter autobiogràfic d’aquests no presentaria massa 
problemes a l’hora de considerar-los tècnicament com a escriptura 
creativa. No obstant això, hi ha parts que només poden ser considerades 
mers documents biogràfics. En altres fragments que inclouen reflexions 
sobre temes sociològics, sentimentals o religiosos, la complexitat de l’estil 
mostrada és un argument que dóna suport al caràcter literari d’aquells. A 
més, l’existència de trets gramaticals que apunten possiblement a un 
interlocutor ideal és un altre traç a favor de la consideració d’alguns 
manuscrits diarístics com a textos amb característiques literàries: 
«Deixen-me portar més enllà la meua metàfora» (p. 11); «La meua vida 
és un immens somni [...]. Deixen-me plorar» (p. 47). Finalment, convé 
fer notar el fet que el propi Pessoa perceba en alguna ocasió que està 
creant inconscientement originals literaris, cosa que constata ja el 1907: 
«Quina classe de confiança hi ha en aquestes línies? No cap. Torne a 
llegir-les i em dol el cor quan m’adone com són de pretensioses, com 
s’assemblen a un diari literari. En algunes he aconseguit un cert estil [...]. 
Deixem-ho ací» (p. 35). 
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i la literatura existeix —vull dir si existeix un ús literari del 
llenguatge i allò literari és alguna cosa més enllà d’un acord 
fundat en les relacions intersubjectives i socials— llavors la 
literatura és veritat. I quan dic que és veritat, vull dir que 

succeeix, que s’esdevé realment. Les veritats descobertes i comunicades 
per un gran art es troben entre les més certes, per això també el seu 
interès. Quan les ciències humanes —la psicologia, la sociologia, la 
pedagogia o la psicoanàlisi— aprengueren a definir certes conductes i 
personalitats tipus, la literatura ja feia molts anys que les havia inventa-
des.  

Gustave Flaubert, com a paradigma de l’escriptor literari, tenia 
molt clar que la literatura no tenia res a envejar a l’exactitud de les 
ciències. Per a escriure bé, calia pensar correctament i si l’estil de l’escriptor 
havia aconseguit traslladar en el seu text aquesta correcció, és evident que 
l’obra no podia témer de cap manera la prova del real. En una carta que 
envia a Louise Colet (el 14 d’agost de 1853) mentre està escrivint 
Madame Bovary li comenta: 
 

Tot el que s’inventa és veritat, estigues-ne segura. La poesia és una cosa tan 
precisa com la geometria. La inducció ens porta a la deducció i així, arribats a 
cert punt, ja no ens equivoquem més pel que fa a les qüestions de l’ànima. La 
pobra Bovary sens dubte que pateix i plora en vint pobles de França al mateix 
temps, a aquesta mateixa hora (FLAUBERT: 1980, 284).98 

 
Aquesta precisió que atorga Flaubert a la literatura i que li 

atorguem també nosaltres pel que acabem de dir, fa que les veritats que 
enuncia no siguin ni menys importants ni menys estrictes que les veritats 
científiques. De tota manera, i això és important precisar-ho, aquestes 
veritats no estan subjectes a la mateixa mena de comprovacions referen-
cials a què està sotmesa la ciència o la història.  

                                                 
98 La traducció és meva. 
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La literatura és una forma de llenguatge que, en certa manera, 
escapa del temps ordinari i s’instal·la en un temps autònom. En certa 
manera semblant a la música, com ens diu Steiner (1968, 194), 
evoluciona en unes coordenades temporals que, d’una manera tangible, 
però difícilment definible, li són pròpies. En conseqüència el text literari 
tot i ser veritat com hem comentat, no pot sotmetre’s a cap prova de 
veritat/falsedat respecte el món, perquè les frases que componen el text 
literari no poden ser jutjades segons el criteri de falsedat/certesa.  

Com que aquí tractem de literatura autobiogràfica, això caldrà 
aclarir-ho. Res no ens impedeix, evidentment, que una història que 
expliqui un esdeveniment real sigui percebuda com a literària. És qüestió 
de desactivar —o activar, segons es miri— certs mecanismes de lectura. 
No cal que canviï res en la composició del text per a convertir-se en 
literatura, només cal que acceptem com a lectors que no prestarem 
interès ni atenció a la veracitat referencial del text sinó que el llegirem com 
a literatura. Això ens envia a la «suspensió momentània de la 
incredulitat» de què ens parlava Coleridge, frase que sens dubte ha fet 
fortuna intel·lectual i que fa referència a la voluntat de l’espectador 
d’acceptar certes premisses en les quals es basa una ficció encara que 
siguin fantàstiques o impossibles. La qüestió de la literatura no esdevé 
doncs res més que una figura de lectura i la veritat referencial d’un text 
podrà ser jutjada o no, només depenent que el llegim com a document 
històric o com a literatura. La condició de literari o no literari és el que 
condicionarà doncs el possible qüestionament de la veracitat o falsedat 
d’un text.  

 
1. LITERATURA MODERNA 

Però ara i aquí parlem de literatura autobiogràfica, que vol dir 
finalment parlar de literatura moderna que adopta una forma autobio-
gràfica, és a dir, que seguim parlant de literatura i literatura que s’entén a 
sí mateixa —ja ara— com una forma de llenguatge no instrumental: 
«una expressió per l’expressió», que deia Novalis. La revolució del 
llenguatge literari que tingué lloc a finals de segle XIX passà per una 
reflexió sobre les possibilitats del llenguatge en si mateix i per la presa de 
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consciència de la seva absència del món.99 L’anul·lació doncs del pacte 
referencial. A causa d’això, i a partir d’aquell moment, la significació que 
es desprèn de tota literatura no pertany només al pla del contingut sinó 
que és dependent de la dinàmica impresa per l’espai que ocupen els mots 
dins l’estructura del text. En aquest mateix moment és quan l’escriptor 
deixa de ser testimoni de l’universal —el paper que jugava amb la 
literatura clàssica— per passar a ser una consciència esguerrada, una 
consciència que ha deixat de ser compacta i segura, llavors l’escriptor, en 
un dels camins per a assumir-ho, refusa l’escriptura del seu passat. 
L’escriptor aprèn a dir-se. I entre altres formes es diu en primera persona. 

És a partir d’aquest moment que allò literari haurà de decidir-se 
per una tendència del llenguatge a dir-se a ell mateix. La literatura és, 
doncs, i la literatura autobiogràfica també —ja durant tot el segle XX—, 
llenguatge alliberat d’una responsabilitat suprema envers la informació. I 
aquesta veritat que innegablement es va construint mentre s’escriu és 
indissociable de l’exacta combinació de mitjans d’expressió formals, de la 
unicitat de la forma d’execució. El que escrivim no es pot escriure doncs 
d’una altra manera.  

La literatura exigeix un treball profund i escrupolós de la llengua 
perquè el text adopti un estrany aspecte de mai vist. «Els bons llibres 
estan escrits en una mena de llengua estrangera», deia Marcel Proust. El 
teòric René Wellek, en el seu llibre Teoría literaria (1993, 27), intenta 
precisar-nos l’ús particular que la literatura fa del llenguatge. Ell estableix 
tres usos principals del llenguatge: l’ús literari, l’ús corrent i l’ús científic. 
El problema de determinar allò literari és crucial ja que la literatura, a 
diferència de les altres arts, no té mitjà expressiu propi i, a més, està 
sotmesa a possibles hibridacions genèriques. El llenguatge científic ideal 
és purament denotatiu, és a dir, que tendeix a la correspondència 
recíproca entre el signe i la cosa designada. El signe és completament 
arbitrari i pot ser substituït per signes equivalents, enviant-nos a allò que 
designa. L’ideal del llenguatge científic és la characteristica universalis, que 

                                                 
99 «Je dis une fleur! Et hors de l’oublie où ma voix relègue aucun contour, en tant que 
quelque chose d’autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, 
l’absente de tous les bouquets.» (MALLARMÉ: 2003, 213). 
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Leibniz havia començat a projectar a finals del XVIII. Contràriament a 
aquest llenguatge científic, el llenguatge literari és ric en ambigüitats, ple 
d’homònims, i transitat per diverses associacions i elements connotatius 
dels quals no sabria desprendre’s. A més, de manera decisiva presta 
atenció al signe mateix, com hem comentat abans. «Tota novel·la que no 
és un poema, no existeix», va dir Gourmont ja a mitjans del segle XIX.  

Pel que fa a la comparació del llenguatge literari amb el llenguatge 
corrent, és evident que —com ens recorda Jakobson (1977, 32)— avui 
no hi ha cap acte, pensament o paraula que no pugui ser literari. O sigui 
que no té sentit preguntar-se ja sobre el tema de la literatura, però sí que 
en el llenguatge corrent hi ha part del material que és contingent i 
purament convencional i certs mots poden ser substituïts per d’altres 
sense que la comunicació en quedi afectada. Pel que fa al text literari, un 
sol canvi provocarà desplaçaments de sentit decisius perquè transformarà 
les especials característiques metronòmiques que s’hauran construït i que 
estan molt allunyades del llenguatge ordinari.  

Així doncs, pel que acabem de dir, en la modernitat, la 
responsabilitat suprema del llenguatge literari, comparat amb els altres 
usos del llenguatge —és a dir, la seva ontologia i el que el defineix com a 
tal— resideix fora del referent i de qualsevol possible utilitat que en 
puguem definir.  

 
2. LA LITERATURA I L’AUTOBIOGRAFIA 

I així, partint d’aquestes premisses, arribem a l’autobiografia, que 
és el que aquí ens ocupa. Ens cal, ara, definir l’especificitat d’un gènere 
tan inestable com és el gènere diarístic, o definir quins components o 
característiques ha de tenir un bon dietari. Si considerem el dietari com 
un gènere haurem d’intentar, d’entrada, definir-ne les característiques 
que el distingeixen, i haurem també de referir-nos sens dubte a la seva 
liquiditat, a la seva hibridació constant, perquè no podrem trobar cap 
estratègia pròpia de l’autobiografia que no ho sigui també de qualsevol 
gènere ficcional. Com digué Paul de Man (1984, 67), l’autobiografia és 
una figura retòrica, un pacte que et proposen i que acceptes com a lector. 
Gènere complex, on tenen lloc diferents gèneres i lloc on es pot desplegar 
l’escriure intransitiu de què ens parla Roland Barthes (1984, 21). 
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Combinació de diferents modes d’expressió, motor de l’obra que s’està 
escrivint, amalgama de diferents tipus de discurs... Sí, tot això pot ser 
cert, però no podem trobar res que sigui específicament i 
irreductiblement característic del dietari estructuralment.  

L’únic element que podríem considerar que hi intervé de manera 
decisiva i que n’és una característica específica és la datació dels diferents 
fragments que el componen. De tota manera és condició que poden 
acomplir certes ficcions com Robinson Crusoe o Diari d’un mal any, per 
exemple. De tota manera sí que és veritat que ens sembla que no hi pot 
haver cap dietari sense datar. La datació representa l’arrelament de la 
literatura al temps històric de l’escriptura —amb la inscripció de la 
datació del fragment— i de l’experiència —amb l’intent de fixació de 
l’experiència. És a dir, que centra en la història la seva pertinença com a 
gènere literari i s’enroca en el referent. I no només això, sinó que la 
submissió de manera explícita del text al calendari és l’única possible 
característica unívoca del dietari que permet el desenvolupament regular 
de la progressió d’escriptura: el tempo d’escriptura que exigeix el dietari 
està lligat al calendari i al temps històric.  

Sembla doncs que ens trobem davant d’una paradoxa que 
problematitza el que aquí hem anat plantejant. D’una banda hem dit que 
allò pròpiament literari de la literatura moderna és la tendència del 
llenguatge a dir-se a ell mateix i a alliberar-se de la responsabilitat 
suprema envers la informació i el temps històric. I de l’altra, veiem que 
l’únic element que hem trobat per a definir el gènere que aquí ens ocupa 
—el diarístic— és la datació, és a dir: el temps històric ordinari; és a dir: 
allò del que la funcionalitat de la literatura, del que la literatura com a 
figura de lectura, escapa necessàriament.  

Així doncs, arribats en aquest punt, i per a poder continuar, caldrà 
que distingim el dietari com a document i el dietari d’escriptor com a 
artefacte literari. Pel que fa al dietari com a document, direm que la 
qüestió genèrica, el fet de llegir el dietari com un dietari, el fet de 
considerar el dietari com un gènere discursiu —no literari— té a veure 
amb certa codificació històricament atestada de certes propietats 
discursives, i en aquest sentit sí que el gènere autobiogràfic té un valor 
decisiu i ofereix a l’historiador el «pacte d’autenticitat» que reclama. I per 
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això durant molts anys ha preocupat o interessat més als etnòlegs, als 
historiadors i més recentment també als historiadors de la literatura que 
no pas a la literatura mateixa. La institucionalització del gènere —i el 
dietari n’és un clar exemple— permet així comunicar amb la societat en 
la qual s’inscriuen i, doncs, és un element més que cal posar en correlació 
amb altres elements culturals de cada època. Evidentment, això no li treu 
cap interès. Al contrari: ens parla de com cada societat escull els gèneres 
que corresponen a la seva ideologia i, potser per això, fins i tot la seva 
absència pot ser reveladora.  

Si del que parlem és del dietari com a artefacte literari i volem 
definir què és allò que ens permetria definir un bon dietari o aïllar-ne les 
característiques o els components que hi haurien d’intervenir, llavors la 
qüestió n’esdevé una altra de molt més complexa que ara no ens ocupa, i 
cal que ens dirigim cap a la insolent i única pregunta que abandera la 
teoria què és allò que hem après a definir amb i des dels formalistes com a 
literarietat. I entendre que la vibració de veritat d’una veu literària és 
propietat del text i no pas de la intenció del seu autor tant si ens referim a 
la ficció com si fem referència a l’autobiografia. I evidentment que el valor 
moral de cada dietari no és aliè a allò que explica, però el seu interès està 
molt més enllà del que ens exposa el material aplegat. Ens interessarà la 
capacitat de l’escriptor per generar llums de veritat —la literatura és 
veritat, dèiem— però veritat abstracta, on no ens importarà tant la 
ubicació exacta d’un esdeveniment concret o l’emplaçament d’un carrer 
en particular com allò que anomena i ens deixa comprendre de la nostra 
pròpia experiència. I això és el que ens interessa no tan sols del dietari 
sinó de tota la literatura. Aquest impuls que sobrepassa de sobres la 
funció estrictament documental del dietari, perquè a la literatura —no al 
document sinó a la literatura— ni li dóna ni li treu veracitat la 
demostració de l’exactitud històrica d’un fet narrat. Una obra autobio-
gràfica pot sorgir d’inexactituds històriques i tenir un vigor literari 
estimable. Potser no serà útil com a document exhaustiu d’informació 
per al professor de literatura ni per a l’historiador de la història de la 
literatura. I aquesta figura de lectura, que hem dit que era allò literari i que 
per tant reclama el dietari en tant que és un artefacte literari, no es 
fonamenta en la utilització del text literari per a exorcitzar el que hi ha 
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sota la catifa, ni per a aprendre a comptabilitzar confidències o dades 
secretes. L’eficàcia literària ha de provenir necessàriament d’una altra 
cosa; prové d’un to, de la construcció d’una veu, d’un estil, on cada 
paraula està envoltada de ressonàncies, connotacions i matisos.  

I és perquè no hi ha pensament sense llenguatge, que en literatura, 
la forma és la primera i darrera instància de la responsabilitat de l’autor. I 
aquesta responsabilitat es desenvolupa entre l’horitzó que imposa la 
llengua —convertit en un cos de prescripcions comú a tots els escriptors 
d’una època determinada— i la verticalitat que proposa l’estil de cada 
escriptor, i aquest estil en el dietari és presenta com una forma sense 
destinació decidida. Entre el compromís de l’una i la llibertat de l’altra, 
entre el compromís que exigeix la llengua i la llibertat que ofereix l’estil 
sense destinació es construeix la particular escriptura literària del dietari.  

I no és casualitat que, com ens diu René Girard (2000), sigui a 
partir de 1910 quan entre els escriptors es generalitza l’edició i publicació 
de dietaris. A França per exemple no són pocs els escriptors que 
publiquen dietaris després de la Gran Guerra: per posar alguns exemples, 
parlarem d’André Gide, Paul Valéry, Paul Léautaud, Jules Renard, entre 
d’altres. I és precisament aquest un moment capital en l’evolució de la 
història de la literatura i la revolució del llenguatge literari. Tal com hem 
dit abans, podem situar cap a mitjans del segle XIX el moment en què la 
literatura comença a ser tractada com un objecte i deixa de ser un bitllet 
de transport com ens deia Heidegger. L’art clàssic no se sentia com un 
llenguatge, era un llenguatge i com a tal era transparent, circulació de 
significació. No per casualitat els escriptors del segle XVIII i del XIX 
encara creuen en el realisme com un ideal de la literatura: ideal de 
representació fidel del real, ideal de discurs verídic, un ideal que no és un 
discurs com els altres sinó la perfecció cap a la qual ha de tendir tot 
discurs. Aquest realisme (TODOROV: 1982) de què parlem ocupa avui, 
des del punt de vista històric, un lloc important perquè s’ha mantingut 
molt de temps al capdamunt de la jerarquia del discurs —durant molt 
temps en un llarg període de la literatura europea: des del segle XVII fins 
al segle XIX—, i es manté sòlidament instal·lat en la consciència contem-
porània.  
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A mesura que avança el segle XIX, però, la transparència que oferia 
el mirall de Stendhal es va esberlant, i les formes literàries van adoptant 
un poder segon allunyat de la ideologia i del mercadeig de la veritat. La 
literatura fascina i ja no és una activitat social per a fer circular idees, sinó 
un espai simbòlic i profund, que pensa en ell mateix. Tot el segle XIX ha 
vist la progressió dramàtica d’aquest fenomen. El pes lleuger de l’eufòria 
del llenguatge ens retorna a la veritat de Flaubert —ja esmentada— per a 
qui l’escriptura és un procés de fabricació, és un paradigma del procés de 
què parlem.  

El pensament literari ja no s’ha pogut desdir mai més d’aquest 
límit. La crisi del llenguatge i la seva capacitat per a expressar adequada-
ment l’experiència humana s’experimenta i s’expressa en primera persona 
—autobiogràficament si voleu—, com la Carta de Lord Chandos, d’Hugo 
von Hofmannsthal, publicada l’any 1902 i que no per casualitat era una 
carta: és a dir, un gènere inclòs dins de les escriptures del jo i que segons 
l’escriptor Claudio Magris «constitueix el manifest del desmai de la 
paraula i del naufragi del jo en el fluir convuls i indistint de les coses que 
ja no són denominables ni dominables pel llenguatge» (VON 
HOFMANSTAL: 2007, 33) 

I sense voler fer d’això un principi causal de l’esdevenidor, 
percebem que és precisament en aquest temps i no en cap altre que es 
comencen a publicar i editar diaris d’escriptors. I això cal llegir-ho, al 
nostre entendre, com que una vegada s’accepta la literatura com a objecte, 
com una forma de llenguatge consistent, profunda, fascinant, 
encantadora en si mateixa —l’escriptura intransitiva que deia abans— 
llavors els gèneres considerats fins aleshores menors precisament per no 
ser considerats literaris, són gèneres que de cop i volta poden ser 
interessants literàriament i per tant publicables. I així tenim: Pavese, 
Kafka, Gide, Valéry o Pla. 

Per tant, l’interès del dietari dins la institució literària no és tant 
l’interès pel gènere mateix com l’interès per vincular l’escriptura a la 
llibertat com a projecte íntim i individualitzant, condició i límit d’una 
manera d’estar en el món. El dietari com a gènere se situa així entre les 
coses i els dies, però com a literatura no pot deixar de resoldre’s entre les 
coses i les paraules, siguin veritat o siguin mentida. 
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L’interès, doncs, del dietari és l’interès de la literatura. Això permet 
que en la lectura d’un dietari ens trobem la dispersió pròpia del gènere, el 
fragment com a exercici d’escriptura que uneix textos sense cap relació 
entre ells més que anar un després de l’altre, la repetició temàtica, on 
l’escriptor no té cap intenció de construir una realitat coherent sinó de 
recollir i agrupar un seguit de notes al marge.  

Aquest compendi de característiques superficials i difuses que hem 
anat enumerant, podríem considerar-les generals de tot dietari, és a dir, 
que es fan evidents en qualssevol de les seves formes. Hibridació, dispersió, 
amalgama, liquiditat, tots aquests conceptes ens aboquen sense remei a un 
dels grans problemes que es planteja la literatura moderna. Una vegada 
«desapareguts» els gèneres, una vegada qüestionats a través del repte que 
plantegen les preguntes que hem enunciat, han deixat d’haver-hi 
intermediaris entre el cas particular —una obra— i el cas general —la 
literatura— dispersant així el paper que feien els gèneres. A partir 
d’aquest moment tota obra, tot llibre, consisteix a desafiar la literatura i la 
seva història, enfrontant-se d’aquesta manera a la seva existència. Com 
ens diu M. Blanchot en El llibre que vindrà:  

 
Tan sols importa l’obra, l’afirmació que es troba dins l’obra, el poema en la seva 
singularitat, el quadre en el seu propi espai. [...] Només importa el llibre, tal com 
és, lluny dels gèneres, fora de les rúbriques: prosa, poesia, novel·la, testimoniatge 
en què refusa d’ordenar-se i a les quals nega el poder de fixar el seu lloc i 
determinar-ne la forma. Un llibre ja no pertany a un gènere, tot llibre és només 
literatura, com si aquesta contingués els secrets i les fórmules que permeten de 
donar al que s’escriu la condició de llibre. [...] Tot succeeix com si els gèneres 
s’haguessin dissipat i la literatura s’afirma sola i brilla dins la claredat misteriosa 
que ella mateixa propaga i que cada creació li torna multiplicant-la, com si hi 
hagués doncs una «essència» de la literatura (1982, 252). 100 
 
Així doncs i des d’aquí podem dir que el dietari i la seva inclusió en 

l’imaginari dels gèneres literaris representa un dels detonants per a 
l’explosió de la noció mateixa de gènere literari. Un punt sense retorn. El 
dietari esborra els gèneres. Un clar exemple també de l’obra oberta de què 
ens parlava Umberto Eco (1962) per referir-se a les gran obres del segle 

                                                 
100 La traducció és meva. 
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XX, com les de Proust i Joyce, obres en contínua expansió. Seguint les 
idees de Blanchot, i ja per acabar, sembla evident que entre la irreductibi-
litat de l’obra i la inexistència de la literatura ja no hi pot haver interme-
diaris, i hem d’aprendre a buscar la literatura en un altre lloc, més enllà 
dels gèneres. La poètica del dietari es troba sens dubte fora del dietari.  
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PER MANAMENT DEL CONFESSOR: L’ESCLAT DE L’AUTOBIOGRAFIA 
FEMENINA EN L’EDAT MODERNA. EL CAS DEL DIETARI ESPIRITUAL DE 

LA IL·LICITANA SOR GERTRUDIS DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT∗ 
M. Ángeles Herrero Herrero 

Universitat d’Alacant 
  

n aquesta comunicació ens allunyarem dels diaris i dietaris del 
segle XX per endinsar-nos en el món de l’autobiografia 
femenina dels segles XVI-XVIII. Ens centrarem en les 
autobiografies i diaris espirituals, i les il·lustrarem amb els 

escrits de la singular il·licitana sor Gertrudis de la Santíssima Trinitat 
(1660-1736).  

Deia Palma Martínez-Burgos (1993, 598) que no era cap tòpic 
afirmar que durant l’edat moderna «el único horizonte que se le ofrece a 
las mujeres oscila entre el hogar y el convento», i que «ambos poseen un 
denominador común: la obediencia al hombre». Nosaltres optarem pel 
convent, un espai al qual la dona acudia per motius diversos; per tant, no 
totes vivien la religió amb la mateixa intensitat. El convent constituïa, 
doncs, una forma de realització emocional i psicològica i una via 
d’integració social, on algunes podien gaudir de cert poder.  

Ja hem dit que l’autoritat de l’home no podia evitar-se perquè els 
convents femenins estaven sotmesos a les jerarquies masculines i, en 
última instància, al papa. Cert és que els claustres són més autònoms a 
partir del segle XVI, però hi sorgeix la figura del confessor, de qui depén 
la salut mental de les monges i que havien d’obeir. Com veurem més 
endavant, són els confessors les figures que més intervingueren en les 
seues vides espirituals.  

Ara bé, cal tenir en compte dos factors dins del que és la 
producció literària femenina de l’edat moderna. Per una banda, s’ha 
d’entendre la religiositat de l’Antic Règim: l’Església controlava les 
formes de vida, que adoptaven unes peculiaritats especials imposades pels 
postulats del Concili de Trento, fins al segle XVIII en què les idees 

                                                 
∗Agraïsc al Dr. Biel Sansano i Belso la consecució i la cessió dels documents de sor Ger-
trudis de la Santíssima Trinitat, que han estat l’origen d’aquesta comunicació. 
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il·lustrades incidiran en els costums quotidians. Trento proposà un 
major rigor de la normativa, i generà una religiositat que facilità el tanca-
ment. Entenia que la vida religiosa havia de tenir un major caràcter 
contemplatiu, i així, incitava a l’oració mental i la mortificació. 
Tanmateix, a finals del segle XVI transcorregué una espiritualitat a mitjan 
camí entre la religió oficial i l’ambigüitat doctrinal, que es presentava com 
una via de fugida dins l’enduriment del sistema: la mística, que constituí 
un refugi per a moltes dones. L’espiritualitat femenina s’entenia com a 
una pràctica individualista, en què la religiosa gaudia d’una estreta unió 
amb Déu (REYNA PASTOR: 1993, 560; MARTÍNEZ-BURGOS: 1993, 
605-607). Així ho concreta Isabelle Poutrin (1995, 275): 

  
Le mysticisme venait satisfaire plusieurs tendances d’une religiosité populaire 
qui ne saurait être réduite à la religiosité du peuple: une piété plus affective 
qu’intellectuelle, le sentiment de la toute-puissance de Dieu affirmée dans les 
miracles, ainsi que la recherche de médiateurs accessibles pour communiquer 
avec le ciel. 
 
I per una altra banda, cal comprendre el paper de la dona moderna 

com a escriptora: durant l’Antic Règim, aquestes van ser una espècie més 
aviat estranya. L’alfabetització estava reservada a aquelles fèmines de 
famílies reials, nobles i burgeses. Al convent, l’escriptura es limitava a les 
cartes, la narració de la pròpia vida o la composició d’alguna poesia de 
certamen.101 Tanmateix, James S. Amelang (1993, 98-102), com altres 
autors, destaca que durant l’edat moderna espanyola es produïren una 
gran quantitat de textos autobiogràfics.102 I remarca que dins de tota 

                                                 
101 Segons afirma Nieves Baranda (2005, 82-83 i 161) a partir dels inicis del segle XVII 
proliferaren els concursos poètics, sobretot a Madrid. Teresa de Jesús introduí 
l’escriptura de poesies en les constitucions dels Carmelites Descalços com a un 
passatemps òptim.  
102 Vegeu Amelang (1993, 98-102). És interessant la separació que fa entre dues 
tradicions autobiogràfiques peninsulars: la primera a Catalunya i València, on 
abundaven les cròniques personals i familiars, diàries, més properes a l’administració 
econòmica; i la segona, a la resta de la península, concentrada sobretot a Castella la 
Vella, on prosperen en tres altres formes: les cròniques de viatges, la ficció 
autobiogràfica, i autobiografies i diaris espirituals. És clar, en qualsevol cas, que no totes 
les vides espirituals pertanyen a Castella. 
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aquesta producció criden l’atenció dos grups: les dones i els membres de 
les classes populars. De fet, a partir del segle XVI es produeix un esclat de 
la literatura memorialística conreada per dones dins del convent espanyol 
i hispanoamericà (com ocorregué amb la poesia), gràcies a la figura de 
santa Teresa de Jesús, malgrat que no és el primer ni l’únic referent.103 
Aquesta tasca, com assenyala Sonja Herpoel (1999, 96-97), no era 
innovadora, perquè les monges ja escrivien petits fragments de la seua 
vida que eren coneguts com «comptes de consciència» o «relacions 
d’esperit». A més a més, la confessió era una cosa ben habitual en les 
dones de l’Antic Règim; i el pas pel confessionari, després de l’aprovació 
del director espiritual, solia precedir la redacció definitiva de l’autobiogra-
fia.  

L’esmentat fenomen passà per diferents etapes. James S. Amelang 
(2005a, 158-163) en fa un repàs ben detallat: el període inicial gira 
principalment al voltant de Teresa d’Àvila (1515-1582); ella suposà un 
trencament amb el passat a través dels seus Libro de la vida,104 Libro de las 
fundaciones (1573-1582) i les epístoles. Considerava que aquests textos 
eren un instrument eficaç per a promoure el projecte de la reforma 
devocional. Al llarg del XVII, entre 1550 i 1680 hi hagué un període 
brillant d’autobiografies —diaris espirituals, marcats per diverses 
tendències, que difonen, imiten i adapten el model teresià105 (tant en el 
nucli carmelità com en altres ordes, i en els terciaris i beateris). I final-
ment, un període de decadència fins a la desaparició del fenomen a finals 
del segle XVIII. Els motius de l’eclipsi són complicats i poc coneguts. No 
obstant això, sabem que des del XVII hi hagué una actitud més dura cap a 
les dones carismàtiques de qualsevol tipus; en el món catòlic es produïa 
una transformació que implicava la consolidació d’un nou model 
d’espiritualitat més racional i més susceptible de ser controlat des de les 
jerarquies altes; les autoritats masculines il·lustrades també consideraven 

                                                 
103 Aquesta pràctica sorgeix de la tradició mística europea d’escriptura conventual, en 
què destaquen figures com Hildegarda de Bingen, Angela de Fulgino i Caterina de 
Sena. 
104 La Vida teresiana, publicada per primera vegada el 1588, tingué una gran influència 
no només a Espanya (AMELANG: 2005b, 70). 
105 Altres tendències van ser, per exemple, la de Caterina de Sena.  



ÍTACA 

 182 

aquests papers i les seues autores i lectores una cosa ben desfasada; i com 
diu Isabelle Poutrin (1995, 278):  

 
Plusieurs indices suggèrent l’effacement relatif du mysticisme féminin a partir 
du demie tiers du XVIIe siècle et plus encore au début du XVIIIe siècle. Les 
fondations de couvents se faisaient rares, le temps des réformes était clos.  

 
Mes hi ha un problema que sorgeix a l’hora d’analitzar aquests 

textos: on col·loquem les vides, els diaris o les autobiografies espirituals 
de l’edat moderna dins el gènere autobiogràfic? Beatriz Ferrús (2004, 10) 
es fa la mateixa pregunta perquè sabem que l’inici del gènere 
autobiogràfic se situa tradicionalment en la publicació de les Confessions 
de J. J. Rousseau. Fernando Durán (2003, 7 i 19) també incideix en el 
tema i concreta que «es frecuente seguir leyendo que se niega la mera 
existencia de la autobiografía con anterioridad al siglo XX, a fines del XIX 
o a fines del XVIII». Mercedes Arriaga (2001, 21 i 28) apunta que els 
textos anteriors al segle XIX estan destinats a un públic reduït, mentre 
que l’autobiografia moderna es codifica a partir de la publicació 
sistemàtica segons Philippe Lejeune, i hi incideix més: «Ningún tipo de 
texto autobiográfico escrito por mujeres adquiere, antes del siglo XIX, 
patente literaria». En definitiva, com deia James S. Amelang (1993, 102): 
«la búsqueda de autobiografías clásicas no habría permitido descubrir a 
ninguno de estos autores.106 Al contrario: una aproximación tradicional a 
la autobiografía habría continuado dejándolos en el olvido».  
 Per tant, aquests textos no pertanyen a la tradició literària 
clàssica, és a dir, que no constitueixen el cànon literari oficial.107 Així que, 
a l’hora d’analitzar-los, ens hi enfrontem a aquesta pràctica dins el seu 
context de creació.  
 Aleshores, cal parar atenció en un fet que els entesos en la 
matèria han destacat: la desproporció d’autobiografies per manament 
entre homes i dones, ja que el nombre de les masculines és molt inferior 
al de les femenines. Això no vol dir que no n’hi haguera —de mascu-

                                                 
106 Es refereix a les dones i a membres de les classes populars. 
107 És per això que Mercedes Arriaga (2001) parlava d’«alteridad autobiográfica femeni-
na». 
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lines—, però sembla que no les feien després d’un manament. El que és 
clar és que l’escriptura sota una ordre era l’única manera d’escriure per a 
elles (AMELANG: 2003, 165; FERRÚS: 2004, 73).  
 Per això hem comentat adés la importància de la figura del 
confessor dins el claustre. La seua actuació és decisiva a l’hora d’explicar 
l’augment d’escriptores —religioses— durant aquests segles. Ell és el seu 
guia espiritual perquè «estar ante el confesor es estar ante Dios» 
(FERRÚS: 2004, 38). De fet, la Inquisició relega els seus poders en ell 
perquè en faça un ús repressiu, com apunta Poutrin (1995, 54): 

 
Au long du XVIIe siècle, dans un climat spirituel favorable à la practique de 
l’oraison mentale et à la quête d’états contemplatifs, l’Inquisition espagnole 
demeura sensible au danger de manifestations dénoncées comme pseudomys-
tiques, capables de déboucher sur des pratiques immorales. 
 
Santa Teresa també deixà clara la seua lleialtat a les jerarquies 

eclesiàstiques, i remarcà el fet que quan escrivia ho feia per manament 
dels seus confessors, a l’igual que la resta d’autores conventuals 
posteriors.108 
  Per tal d’exemplificar aquest tipus d’escriptura conventual des del 
jo, farem una primera i breu aproximació als escrits de sor Gertrudis de 
la Santíssima Trinitat. «Gertrudis Ángela Josefa Juliana Navarro de 
Alzamora» nasqué a Elx el 23 de maig de 1660. A l’edat de 15 anys, 
després de la mort de son pare, es casà amb l’escrivà Francisco 
Gonzalbes, amb qui marxà a viure a Crevillent. Allà visqueren en caste-
dat fins al 1686, quan ocorregué aquest esdeveniment al seu marit:  

 
permitióle el Señor lo persiguiesen sin culpa suya [...] en que le quisieron quitar 
el empleo que se hallaba de escrivano [...]. Y una noche [...] le tiraron unos 
escopetazos al cuarto en donde dormía. [...] Corría esta materia [...], para que 
tomase resolución que su santa esposa aconsejava, pues se halló precisado por 
escapar de la muerte, retirarse al Convento de los PP. Descalzos de la Villa de 

                                                 
108 Per això les disculpes a l’hora de començar els escrits: «por orden de mi confesor» o 
«por voluntad de Dios» (AMELANG: 2003, 163-164). 
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Elche [...]. Y el buen Francisco Gonsalbes se rindió como fiel siervo de Dios [...] 
y empezó a procurar su ingreso y el de su esposa [...].109  

 
Llavors, després d’obtenir llicència, la religiosa professà al Convent 

de la Primera Regla de la Mare Santa Clara de Cocentaina Nostra 
Senyora del Miracle. Va ser dotze anys mestra de novícies, i setze 
abadessa, fins que morí el 23 de juny 1736 al mateix Convent.  
 Sor Gertrudis no va ser una excepció en la pràctica espiritual. 
Escrigué dotze quadernets sobre «los favores que recibió del cielo» per 
ordre del seu confessor.110 Però, només se’n conserven una petitíssima 
part com a còpia en dos llocs: per una banda, en el Convent de Nostra 
Senyora del Miracle de Cocentaina. Són 141 fulls en lletra manuscrita, 
còpia de la segona meitat de segle XIX de l’últim quadernet que escrigué 
sor Gertrudis, segurament feta per alguna monja del Convent. I, per una 
altra banda, una còpia també en lletra manuscrita del mateix quadernet, 
molt més completa que la de Cocentaina, feta pel pare mercedari Agustín 
Arques Jover,111 a l’Arxiu Municipal d’Elx. Són 130 fulls escrits en forma 
apaïsada i en dues columnes. Els manuscrits estan en castellà; hem de 
recordar que la llengua catalana durant els segles XVI-XVIII perdia 
posicions en la vida social a favor de la castellana. 
 Per tant, les dues còpies gairebé contenen els mateixos escrits. La 
còpia del pare Arques és més completa i arriba fins a l’any 1730, però 
també està inacabada perquè el quadernet original també ho estava. 
Ambdós enceten un «31 de Agosto dominica 13», quan la monja era 
vicària (a l’edat de 67 anys i mig), poc després de la tornada de Sisante 
(aleshores al Regne de Múrcia), on marxà sor Gertrudis el 1714 en 

                                                 
109 Els fragments que inclourem pertanyen a les Crónicas Ntra. Sra. del Milagro. Parte 
Segunda. De este Segundo Tomo. Vida de la V. M. Sor Gertrudis de la SS. Trinidad. Capí-
tulo 1º. Fulls 376-379, conservats en el convent de Cocentaina. Hem transcrit respec-
tant les grafies i els signes de puntuació, només hem actualitzat l’accentuació.  
110 Alemany i Sansano (1989, 252-254) i Rico (1986, vol. XVI, ff. 512-522; 1987: p. 
440). 
111 Aquest contestà (1734-1808), lector en Arts a Oriola i lector de Teologia a Terol, 
investigà els arxius de Cocentaina per tal de fer una història de la localitat. Escrigué, a 
banda de diversos volums manuscrits, la Breve historia de Nuestra Señora del Milagro de 
Cocentayna. 
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companyia de sor Teresa de Sant Bru, a fundar el Convent de Jesús 
Nazareno. Tornà a Cocentaina el 27 de juliol de 1726.  
 Sabem que la resta dels escrits es cremaren perquè hi ha una 
carta (la còpia de l’original la féu el pare Arques Jover) en què el ministre 
general de Sant Francesc, el pare Juan de Soto, escriu al pare Pere Polo, 
director espiritual de sor Gertrudis, per ordenar-li que cremara els 
escrits. La carta és datada a Madrid, el 28 de setembre de 1730, casual-
ment l’any en què acaba la còpia del quadernet de la monja feta pel pare 
Arques. En reproduïm un fragment:  

 
ha sido muy importante, de recojer todos los papeles, y libros, que Vd. me dice, 
y el orden de que Vd. los queme todos, porque no sirve de otra cosa cuanto ha 
escrito, que de haver gastado el tiempo en borrar papel por mal dirigida en este 
particular, y es muy conveniente el que no quede memoria de tales escritos. 

  
Els superiors eclesiàstics podien decidir què fer amb els escrits de 

les monges. Deia Beatriz Ferrús (2004, 54 i 74) que «la monja depende 
del confesor, que la obliga a llenar cuadernos y cuadernos de memorias 
sin que ella sepa qué uso recibirán».112 

Sor Gertrudis escrigué seguint el manament del seu confessor, el 
pare Pere Polo, definidor general de l’Orde Seràfic. Així consta en la 
història de la vida de sor Gertrudis dins las Crónicas del Monasterio de 
Ntra. Sra. del Milagro: «De su orden escrivió la V. M. las muchas y 
señaladas mercedes que su Magestad, le hizo, que escrivió once libros los 
que hoy tiene en su custodia el Rdo. P. General en su Archivo» (Convent 
de Cocentaina, full 383).113 I així ho confirma sor Gertrudis: 

 
Haviéndome mandado mi Director, que en los cuadernitos pusiera capítulos, 
yo aunque me hallava embarazada en ello, pero lo hacía según mi simplicidad, 
estando aún en el convento de Sisante, […] teniendo empezado este cuadernito 
más corto, para remitirlo en carta como así lo acostumbrava hacer en otros, 
pero ya por ciertos motivos, no remití más, y me quedé con éste (Cocentaina, 
402-403).114  

                                                 
112 O a dictar les seues memòries. 
113 Diferenciarem les dues còpies del quadernet de la monja, depenent de la seua proce-
dència, com «Convent de Nostra Senyora del Miracle» o «Pare Arques Jover». 
114 Per aquesta raó possiblement tenim ara les còpies de l’esmentat quadernet. 
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Els escrits conservats de la religiosa il·licitana pertanyen al darrer 

període dels tres per què passà l’autobiografia espiritual femenina en 
l’edat moderna, en el moment de la decadència del gènere (estan escrits 
des del 1726 fins al 1730, dels 67 als 69 anys). Però sabem que ella ja 
escrivia abans, quan professà. Així ho diu quan recorda un fet que li 
succeí «la noche antes del día de mi profesión, como lo escriví en aquel 
tiempo» (Convent de Cocentaina, full 430). 
 Malauradament, no tenim el quadernet original i no podem fer 
un estudi paleogràfic ni saber com estructurà la monja els seus papers. En 
les còpies veiem que escriu en dies alterns, introduïts alguns per la data 
exacta o assenyalats per festivitats o celebracions religioses, especialment 
santorals, o per moments en què està participant en l’oració o en la 
comunió. Per això optem pel nom de dietari perquè no es tracta, doncs, 
d’un diari115 en què parla de la totalitat dels dies; però sí recorda aquells 
—al final de cada setmana o al final de mes quan escriu—, en què el seu 
esperit no ha experimentat cap cosa digna de posar per escrit. Mercedes 
Arriaga (2002, 59 i 61) argumenta que són textos que segueixen de prop 
l’evolució de l’escriptura, i s’hi escriu sobre la possibilitat o impossibilitat 
de fer-ho. Com diu Enric Bou (1993, 9): «els dietaris són indagacions 
diàries en el misteri de l’altre que hi ha dins de nosaltres». Res més lluny 
de la realitat, sor Gertrudis reflexiona sobre els seus escrits i recorda un 
dia en què està intranquil·la perquè sap que aquests han passat de mà en 
mà:  

 
algunas veces he solido pensar sobre algunos cuadernitos de mi mano escritos, y 
otros tres que escrivió la M. Theresa de S. Bruno, que escrivió por orden que le 
dió el P. Fr. Joseph Feliu para no dexase la M. de apuntar algunas cositas, que 
reconociese en mí, especialmente en aquel tiempo que tan a menudo me davan 
las frecuentes suspensiones [...]. Ahora pues, como Dios ha permitido todo lo 
que ha sucedido de pasar por muchas manos mis escritos, tal vez me ha puesto 
en un poco de cuydado, y estando un día de esta semana en las gracias de la 

                                                 
115 Encara que els escrits sí tenen un caire íntim espiritual, aquests sempre es fan amb el 
manament del director.  
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Comunión [...], me dixo: «No se perderá una letra.» Esso entendí (Pare Arques 
Jover, full 82). 
 
Però sor Gertrudis, malgrat la quantitat de quaderns que ja 

portava escrits, no està ben segura d’aquesta pràctica i pel que sembla era 
un tema de discussió en l’època. Alison Weber (2005, 79), ben encerta-
dament, parla de «la ansiedad de autoría», perquè algunes havien 
d’autoconvéncer-se que no pecaven de vanitat a l’hora d’escriure; és això 
el que li passa a la monja, que escriu:  

 
Queriendo yo no escribir más en cuaderno, por una insinuación que me hizo 
otro Director diciéndome. «Déjese de escritos». Yo lo dejé, pero en segunda 
visita me dijo que lo que fuera necesario que lo escriviera. Después de eso sentía 
yo impulsos fuertes para escrivir lo que Dios me declarava interiormente, y yo 
no me atrevía por no dejar de ser obediente a la menor insinuación; estando en 
esa batalla sobre si escrivía o no sentí la voz interior que me dijo claro. «Hija, no 
tema escribir mis misericordias, pues te aseguro que no le pesará al Pe. […] 
pero es mi voluntad que escrivas con tu sana intención […].» Eso me pasó, y 
por lo tanto, he proseguido este libro, y si el Pe. después lo quiere romper, o 
quemar, de todos modos quedaré contenta, y muy rendida (Cocentaina, full 
403-404). 

 
Muchas cosas me suelen pasar interiormente que las dejo al silencio, y alguna 
sólo las escrivo para renovar la memoria, y ser agradecida al Sr. (Cocentaina, full 
432) . 
  
Continuava el Sr. de mi alma tenerme con una soledad interior que no sé que 
me diga de este modo de mi vivir, que me parece muy duro, y el haberlo de pasar 
tan a solas, pues sólo con estos escritos me desahogo un poquito y no más, y 
como en el cuerpo padezco lo que escrivo (Cocentaina, full 489-490). 

  
La mística, com ja hem esmentat, constituí un refugi per a les 

dones. Per això no és gens rar que durant els segles XVI i XVII (i en 
menor mesura el segle XVIII) els escrits (auto)biogràfics estiguen plens de 
fenòmens sobrenaturals. I és que la seua font més important eren les 
hagiografies (DURÁN: 2003, 36-37). Així ho confirma també Poutrin 
(1995, 76): «la circulation des biographies et des écrits des mystiques 
médiévales aux XVIe et XVIIe siècle avait contribué à fixer des formes 
littéraires et à populariser des formes de sainteté». 
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 Al llarg dels escrits de la il·licitana, és constant veure la presència 
de la llum divina, com un: «Viernes primero de Cuaresma [...] suelo 
recibir como bolcanes de luz secreta, que me parece a mí como que de 
antes no la sentía tan clara» (Cocentaina, full 408). I sovint sent en el seu 
interior la veu de Déu, com podem llegir en aquests dos fragments: «“¡Ay 
hija!” y cuántos corazones están dormidos en la culpa, y no quieren 
dispertar al sonido de mis santas inspiraciones, llora y gime tortolilla mía, 
y ora por todos» (Cocentaina, full 406).  
 

Otro día haviendo recibido al Sr. Sacramentado [...] hice yo un sonrisico, y al 
punto sentí que interiormente me dijo el Señor: «¡Ay hija: lo que a Mí me 
mascaron, me mascan y aún me mascarán y no para su bien». Quédeme 
admirada (Cocentaina, full 410-411). 

 
 Sonja Herpoel (1995, 50) també parla de les característiques 
d’aquests textos en prosa. S’hi donen detalls d’«una vida llena de temores, 
y esperanzas, dudas y vacilaciones frecuentes, e informan sobre sus expe-
riencias en el dominio de lo sobrenatural, sus visiones y éxtasis». És 
precisament això el que trobem en el quadernet incomplet de sor Gertru-
dis: proves de caritat, penitències, peticions, humiliacions del cos i 
l’ànima, temptacions, visions místiques descrites amb un llenguatge 
senzill, col·loquial, àgil i harmoniós:  
 

en los días de pascuas de Navidad [...] sentí yo grande sentimiento, y estando 
así orando, y pidiendo, me pareció ver un niño pequeñito como de teta, 
desnudo como su madre lo parió, pero parece tenía unas alas secretas y con 
ellas bolava por los aires (Convent de Cocentaina, full 407).  
 
Día de Patrocinio de Ntra. Sra., me pasó una cosa que me causó admiración y 
fue que estando en las gracias de la comunión humillándome [...] yo no sé si el 
infernal enemigo me estaba zelando, pues como me hablara en secreta voz, me 
proponía, el haver sido Fundadora, y que por tal me veneran en esta casa y que 
muchas alaban mis virtudes [...]. Yo no hacía caso sino que continuaba la 
oración con verdaderos actos de humildad [...]. Al punto conocí que gusta el 
enemigo (Cocentaina, full 400-401).  

   
 En definitiva, aquesta és només una brevíssima exposició dels 
escrits en prosa castellana que conservem de sor Gertrudis d’Elx. Però 
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demostren, ara per ara, la pervivència de l’estereotip de l’autobiografia 
espiritual femenina que es posà en voga a partir del segle XVI i, sobretot, 
en el XVII. No hem d’oblidar la gran varietat i heterogeneïtat de textos 
autobiogràfics (memòries, vides espirituals, diaris, epístoles…) que es 
produïren en l’espai conventual femení, i que molts no veuran mai la 
llum. Tanmateix, la singular vida de sor Gertrudis de la Santíssima 
Trinitat ens serveix per a exemplificar una realitat històrica, lingüística i 
social de l’edat moderna valenciana. 
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UN CÀNON AL MARGE DEL CÀNON 
Gonçal López-Pampló 
Universitat de València 

 
A Lluís Vila,  

per la complicitat i la conversa 
 
1. REALITATS NOVES PER A PROBLEMES VELLS 

l desenvolupament del paradigma comunicatiu associat a les 
tecnologies de la informació i la comunicació —en el qual 
estem totalment immersos actualment— ha contribuït al 
naixement de formats de publicació que, alhora que reclamen 

el seu propi estatus, qüestionen els formats precedents. Aquest canvi ha 
provocat un sotrac del qual encara no ens hem recuperat i existeixen 
raons fonamentades per a pensar que l’impacte ha de ser durador i més 
intens a mesura que passe el temps. Si ens limitem al tema que ens ocupa, 
fa uns anys, fa pocs anys, no podíem imaginar que a hores d’ara estaríem 
parlant de l’entitat del blog com a possible espai per a la literatura i en 
particular per a una de les formes de l’assaig, el diari. L’existència mateixa 
dels blogs, encara que retrospectivament ens puga semblar un 
desenvolupament lògic d’internet, era inimaginable des del nostre horitzó 
d’expectatives. Totes aquestes evolucions ens demanen una reflexió 
profunda sobre determinades qüestions, la majoria clàssiques en la 
història de la teoria de la literatura, que poden veure’s transformades 
substancialment.  

Així, en aquestes pàgines em propose esbossar algunes idees, i 
llançar algunes hipòtesis, sobre un tema especialment complex, tant que 
ha merescut, per part de l’organització del V Simposi Internacional de 
Literatura Autobiogràfica, una atenció especial. Em referisc, no cal dir-ho, 
a la qüestió del cànon i, en particular, a la relació entre cànon literari i 
blogs. Com veuran, i avance ací una part substancial de la meua conclusió, 
els blogs reben una pressió que podríem anomenar canònica des d’angles 
molt diferents, des d’instàncies acadèmiques i editorials fins a sistemes de 
selecció de continguts en internet (pense, sobretot, en els cercadors i els 
marcadors socials).  

E 
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He escrit l’adjectiu canònica en cursiva perquè no m’atrevisc a usar-
lo en propietat sense dir primer què entendré ací per cànon. A grans trets, 
seguiré les consideracions de Pozuelo (2000) al voltant d’aquesta qüestió: 
el cànon és un concepte inestable, canviant al llarg del temps i en funció 
de l’escola crítica que el conceptualitza i, per tant, no és possible —ni 
legítim— reduir-lo a una definició única. Tanmateix, existeixen 
plantejaments que poden resultar més satisfactoris i, sobretot, més 
operatius que uns altres. Per exemple, davant de la coneguda afirmació de 
Bloom (1994) que el cànon es basa en l’originalitat intrínseca d’una 
determinada obra literària, trobe molt més suggerent la manera com 
Pozuelo (2000, 105) aplica algunes reflexions de Pierre Bourdieu (2002) 
sobre el camp literari a l’àmbit específic del cànon.  

En efecte, encara que Bourdieu no pretén abordar la qüestió del 
cànon directament, sinó un assumpte de molt més abast, Pozuelo posa de 
manifest que es tracta d’una aportació que ens dóna llum al voltant del 
funcionament dels processos pels quals se seleccionen i es fixen unes 
obres determinades en un període concret de la història d’una cultura. En 
aquest sentit, en l’obra de Bourdieu trobem diverses afirmacions que, en la 
pràctica, ens ajudaran a delimitar allò que entendré per cànon al llarg de 
les pàgines següents. Per exemple, l’afirmació que la història del camp 
literari «es la historia de la lucha por el monopolio de la imposición de las 
categorías de percepción y de valoración legítimas» (BOURDIEU: 2002, 
237) ens porta a la conclusió que el cànon és un producte d’aquesta 
imposició i, de més a més, un element clau d’aquesta lluita. Una lluita, 
d’altra banda, que Bourdieu situa com a motor de la història del camp: 
«hacer época significa indisolublemente hacer existir una nueva posición 
más allá de las posiciones establecidas, por delante de estas posiciones, en 
vanguardia, e, introduciendo la diferencia, producir el tiempo». A partir 
d’aquestes coordenades, entenem el cànon com el resultat d’una estratègia 
que té a veure amb els processos de selecció i fixació d’aquelles caracterís-
tiques que, partint de les qualitats aparentment objectives del text, 
contribueixen a consolidar les posicions de poder en el camp literari, com 
també les formes de comportament dels seus ocupants i els moviments 
d’entrada o eixida que s’hi produeixen. 
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Per un moment, deixe ací la qüestió del cànon per tractar, encara 
que siga puntualment, un altre tema complex en el qual no voldria 
aprofundir, entre altres coses perquè estic segur que suscitarà reflexions 
molt més autoritzades i oportunes en altres articles d’aquest recull. Em 
referisc a les característiques que ha de tindre un bon diari des del punt 
de vista del cànon o, dit d’una manera menys taxativa, quins elements 
configuren la poètica del diari i en quins diaris això es manifesta de 
manera més reeixida.  

Aquestes preguntes han rebut respostes que s’han assajat, sense 
anar més lluny, en diverses edicions del Simposi Internacional de 
Literatura Autobiogràfica. En aquest sentit, m’agradaria destacar l’aporta-
ció d’Anna Esteve (2007) al voltant del dietari català actual; igualment, 
voldria recordar l’anàlisi sistemàtica de l’assaig com a gènere literari de 
José Luis Gómez-Martínez (1981). Es tracta de dues coordenades que, 
encara que separades en el temps i diferents en el propòsit, m’han servit 
molt per a la redacció d’aquestes pàgines. No plantejaré, per tant, si els 
blogs responen o no a les característiques que aquests autors atribueixen, 
respectivament, als dietaris en particular i a l’assaig en general. Em 
limitaré a constatar la idea que el blog, per les seues característiques 
formals (LÓPEZ-PAMPLÓ: 2007) és especialment susceptible de 
convertir-se en un espai possible per a l’assaig i, en particular, per al 
dietari.  

Aquesta afirmació, tanmateix, ens porta a una tercera idea, amb la 
qual acabaré aquesta llarga introducció. Com he dit al començament, el 
blog és un fenomen recent, amb poc més de vuit anys de recorregut, i un 
dels primers mitjans nadius d’internet (LÓPEZ: 2005, 135). Des del 
començament ha demostrat ser un format de publicació versàtil que no es 
pot reduir a una definició genèrica, fora de la coneguda afirmació que el 
presenta com una pàgina web, de caràcter generalment subjectiu, amb 
una sèrie d’entrades datades disposades en ordre cronològic invers. És 
comprensible que molts d’aquests blogs no tinguen res a veure amb la 
literatura, però que molts altres, en canvi, sí que tinguen aquell aire de 
família que, com diu Adell (2005, 102) parafrasejant Genette i Wittgens-
tein, tenen totes aquelles coses que són, alhora, la literatura. Així, en la 
mesura que és una publicació electrònica, i en la mesura que el conside-



ÍTACA 

 194 

rem com un espai possible per a la literatura, hem d’entendre el blog en el 
marc de la literatura digital.  

Fins ací, el raonament sembla prou consistent, però si hi aprofun-
dim una miqueta no tardarem a adonar-nos que provoca molts dubtes. El 
primer, evidentment, és la consideració que ens ha de meréixer allò que 
acabem d’anomenar literatura digital —o literatura hipertextual, com 
també en diuen. A grans trets, podem fer bona l’afirmació que és aquella 
literatura que es publica en un suport electrònic i que, en conseqüència, es 
basa en una arquitectura hipertextual, és a dir, en una sèrie de nodes units 
entre ells de manera no seqüencial (VEGA: 2003, 9), cosa que fa que 
aquests productes no es puguen imprimir. Més encara, l’hipertext és una 
noció profundament amenaçadora per a la mentalitat prèvia al canvi de 
paradigma comunicatiu, que és encara habitual —i no ho dic com un 
retret, sinó com una constatació, perquè no pot ser d’una altra manera. 
Com diu Tolva (2003, 37), «para los que se han criado en la fe de la 
perdurabilidad de la palabra impresa, el texto electrónico parece inestable 
y epistemológicamente poco aprehensible». Si fem un pas més enllà, ens 
adonem que aquesta inestabilitat provoca un replantejament profund de 
la mateixa noció de cànon. D’acord amb Blanco (2003, 68), «se puede 
decir más veces, pero no más claro: el concepto de hipertexto, en su 
sentido recto, dinamita la noción de canon como tal».  

En efecte, si el cànon té com a objectius principals la selecció i la 
fixació, la multiplicitat i el moviment inherents a l’hipertext els 
compliquen terriblement. Perquè, per dir-ho en termes de Bourdieu, 
l’hipertext capgira gran part dels habitus propis del camp literari i porta a 
les seues fronteres les regles d’un camp nou, el digital, que amenaça 
d’assimilar-lo, no només per allò que comparteixen, sinó pel que el camp 
digital té d’inclusiu, de dominant, en el paradigma comunicatiu actual. En 
última instància, l’hipertext, com a ariet del nou camp, replanteja d’una 
manera nova la vella pregunta sobre l’essència de la literatura. Al marge de 
la impossibilitat de respondre, aquest qüestionament té uns efectes 
pràctics considerables, perquè afecta directament les categories de 
percepció i valoració legítimes que determinen les regles del camp literari. 
A partir d’una combinació de les reflexions de Bourdieu (2002) i Adell 
(2005), podem afirmar que, si assumim la literatura digital com un 
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subgènere dins de l’etiqueta de literatura, estarà sotmesa a les regles del 
camp literari —també, clar, a les regles de subversió o modificació 
d’aquest camp, a allò que Bourdieu (2002, 347) anomena l’espai dels 
possibles. En canvi, si l’entenem com una manera diferent de ser literatura, 
tan diferent que pesa més l’adjectiu digital que el nom literatura, haurem 
de considerar-la més en el camp digital que no en el literari.  
 
2. ENTRE EL CAMP LITERARI I EL CAMP DIGITAL 

Com poden haver comprovat, he llançat ací la noció de camp 
digital com a analogia de la idea de Bourdieu de camp literari o, millor 
dit, com a aplicació de la seua idea de camp —en realitat molt àmplia— a 
les relacions socials mediades per un ordinador. Si fem una cerca en 
Google d’aquestes dues paraules entre cometes, no en trobarem moltes 
referències. Si ampliem la cerca a unes altres llengües (champ digital, 
digital field, campo digital, etc.) obtindrem alguns resultats que, com era 
previsible, ens indiquen que no és la primera vegada que s’estableix 
aquesta analogia, però que tampoc s’hi ha aprofundit excessivament. 
Encara que siga un poc agosarat, em sembla que es tracta d’un fet que 
apunta a la idea que el camp digital encara es troba en una fase inicial, és a 
dir, que aquells que s’interessen per estudiar-lo, si més no a partir de les 
idees de Bourdieu, es trobaran davant la gènesi d’un camp nou.  

Evidentment no es tracta ara de plantejar quines són les regles 
d’aquest camp, sinó de destacar alguns fenòmens que demostren la relació 
entre allò literari i allò digital, una relació inevitable, en la qual col·lisionen 
hàbits i comportaments, creences i pràctiques d’allò més diverses. Més 
encara, limitarem el nostre propòsit a descriure en quina mesura un 
format de publicació digital (els blogs), que s’assembla molt a una de les 
formes de l’assaig (els dietaris), pateix la pressió de les forces dels dos 
camps: el literari, d’una banda, i el digital, de l’altra. Atés que ens centrem, 
sobretot, en la idea de cànon, haurem d’intentar descriure com es 
produeix una tibantor entre els agents reticents a la inclusió dels blogs en 
el camp literari i els partidaris d’aquest moviment. Perquè dotar els blogs 
de legitimitat per a entrar en aquest camp implica un primer pas en la 
seua consideració canònica —en la seua selecció i, el que és més delicat, la 
seua fixació. 
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Si aparquem per un moment l’enfocament sociològic de Bourdieu i 
mirem de fixar-nos exclusivament en els trets formals dels blogs, haurem 
d’acceptar que responen en molts casos, com ja he insinuat més amunt, a 
la caracterització del dietari actual feta per Esteve (2007). Des d’aquest 
punt de vista, trobem uns elements més o menys objectius que justifiquen 
que els blogs siguen, si més no, susceptibles de meréixer un examen 
canònic des de la perspectiva del dietari literari —siga quin siga el 
resultat. Tornant al plantejament de Bourdieu, molts agents del camp 
literari han fet gestos que apunten en aquesta direcció. L’atenció creixent 
que susciten els blogs en els departaments universitaris de literatura o en 
diferents plataformes crítiques n’és una prova excel·lent (MADRENAS & 
RIBERA: 2007). Això fa que adquirisquen un valor simbòlic notable, però 
alhora trobem nombrosos exemples que demostren que també tenen un 
valor comercial important: no són poques les editorials d’arreu del món 
que han publicat llibres a partir de blogs, i no són pocs els autors que han 
aconseguit popularitat (fins i tot internacionalment) gràcies als seus 
blogs.  

Aquesta popularitat és una de les claus de volta de la qüestió. Si en 
lloc de dir-ne popularitat en diem legitimitat, ens adonarem que les 
normes que regulen la valoració que una determinada proposta mereix en 
el camp literari són ben diferents de les que mereix en el camp digital. 
Aquesta diferència, tanmateix, no les exclou mútuament, sinó que 
justifica la comunicació entre els dos camps. Fa poc, l’escriptor Manuel 
Baixauli afirmava en el Quadern d’El País que internet ha esdevingut un 
espai de creixement per a la literatura, que eixampla les possibilitats 
d’interacció entre autors i lectors, gràcies, sobretot, a les lectures successi-
ves i relacionades que els bloguistes fan de diversos llibres. Ara bé, 
precisament perquè la manera de seleccionar i relacionar els continguts 
pròpia de la blogosfera (o, més ben dit, de la Web 2.0) no té res a veure 
amb els hàbits anteriors a internet, es generen formes de classificació que 
no responen al que s’espera de les regles del camp literari. Al meu 
entendre, els cercadors i els marcadors socials són els dos mecanismes de 
selecció que més difereixen de qualsevol estratègia anterior. Com tractaré 
de justificar a continuació, les dinàmiques generades per aquests 
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fenòmens contribueixen a subratllar l’adjectiu digital i a minimitzar el 
nom literatura quan parlem de blog. 

El terme Web 2.0,116 al qual acabem de fer referència, serveix per a 
definir l’estat actual de la Web, basada en la interacció entre els usuaris, 
que creen els sistemes de gestió i publicació de continguts i que els 
comparteixen mitjançant xarxes socials d’abast universal. Els blogs, com a 
fenomen general, o la Viquipèdia, com a cas específic, són dos exemples 
clars del que estem dient. En aquest punt trobem una de les diferències 
clau entre el camp digital i el camp literari: en el camp digital qualsevol 
usuari pot ser emissor, qualsevol persona amb unes condicions d’accés 
bàsiques a internet pot publicar-hi el que vulga, sense les restriccions que 
limiten l’entrada al camp literari. No cal dir que, potencialment, això 
provoca una inflació de continguts que desborda qualsevol perspectiva. 
Davant la possibilitat de la saturació i el desordre, s’imposa la necessitat 
de seleccionar i d’esmolar els nostres mecanismes crítics (CASSANY: 
2006, 200). Amb la seua confiança en la «intel·ligència de les multituds» 
—un concepte que entusiasma i fa feredat alhora, i que els convide a 
explorar—, la Web 2.0 ha permés el naixement d’estratègies col·lectives de 
selecció de continguts, basades en aplicacions informàtiques en línia, 
lliures i fàcils d’usar. És el cas, ben conegut, de Delicious117 o Mr. 
Wong,118 dels quals parlarem més avant. Prèviament hem de recordar 
que, tot i l’impuls d’aquests sistemes de marcatge social (social book-
marking,119 en anglés), gran part dels usuaris d’internet segueixen confiant 
en els resultats que proporciona un cercador general com ara Google o 
Yahoo. Que aquests resultats no depenen de les preferències dels usuaris, 
sinó d’uns poderosos càlculs informàtics que relacionen variables diverses 
per tal d’intentar oferir a l’internauta el resultat més aproximat a la seua 
cerca és cosa sabuda. Cal tindre ben present, per tant, el poder canònic 
d’aquests recursos i de les empreses que els controlen. Des d’aquesta pers-
pectiva, el monopoli de les pràctiques legítimes dins del camp digital, 
                                                 
116 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0.  Data de consulta: 22 d’octubre de 2010 
117 http://delicious.com.  Data de consulta: 22 d’octubre de 2010 
118 http://www.mister-wong.es. Data de consulta: 22 d’octubre de 2010 
119 http://en.wikipedia.org/wiki/Social_bookmarking. Data de consulta: 22 d’octubre 
de 2010 
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encara que no pertany a Google o a Yahoo, depén en gran mesura de la 
voluntat d’aquestes corporacions. Això té implicacions directes en l’àmbit 
literari: un blog de caràcter assagístic no apareixerà entre els primers 
resultats d’un cercador pels seus valors literaris, o per la seua proposta 
artística específica, sinó per raons més prompte mecàniques, com ara el 
nombre d’enllaços que conté a altres pàgines o el sistema de publicació 
emprat. 

En canvi, la rellevància que obté el mateix blog en un marcador 
social sí que pot tindre relació amb allò que els usuaris perceben i no amb 
càlculs matemàtics i operacions estadístiques. De la mateixa manera que 
abans cada usuari desava les seues preferències en un llistat d’adreces 
d’interés, ara és possible publicar aquestes adreces en línia i compartir-les, 
per mitjà d’etiquetes que les classifiquen, amb altres persones. Així, si 
cerquem assaig en la pàgina de Delicious, ens trobarem, en cinqué lloc, el 
blog d’El quadern gris120 —el qual, per cert, està tenint un èxit notable, 
cosa que mereixeria una anàlisi en profunditat, ja poden imaginar per 
què. Hi ha qui planteja dubtes al voltant de l’adequació de l’etiqueta 
dietari per a El quadern gris. Bé, el fet que aparega en Delicious si hi 
cerquem l’etiqueta assaig demostra que una part dels usuaris d’internet 
considera que, com a mínim, el blog extret d’aquesta obra mereix ser 
trobat per aquells internautes interessats per aquest gènere literari. Una 
part d’usuaris, tinguem-ho present, molt reduïda: aquests marcadors 
socials, en general, provenen del món anglosaxó i, en conseqüència, les 
llengües minoritzades, com també els assumptes minoritaris, tenen una 
visibilitat relativament limitada. Ara bé, com que la Web 2.0 permet una 
gran possibilitat de moviments, existeixen iniciatives de marcatge social 
adreçades directament a comunitats específiques, com és el cas de La 
Tafanera,121 pensada per als usuaris de llengua catalana. Més conegut és el 
cas de Menéame122 —el qual, tot i que està en castellà, inclou referències a 
la cultura catalana. 

                                                 
120 http://elquaderngris.cat/blog/?page_id=15. Data de consulta: 22 d’octubre de 2010 
121 http://latafanera.cat. Data de consulta: 22 d’octubre de 2010 
122 http://meneame.net. Data de consulta: 22 d’octubre de 2010 
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Entre els cercadors generals i els marcadors socials trobem 
cercadors especialitzats que tenen en compte les preferències dels usuaris, 
com és el cas de Technorati,123 on trobem resultats provinents, majorità-
riament, de blogs. 

Totes aquestes possibilitats, que acabem d’esbossar precipitada-
ment, posen de manifest els problemes teòrics que genera aquest nou 
paradigma comunicatiu. Calen treballs específics que estudien en 
profundi-tat les relacions entre aquestes xarxes socials i el mercat 
editorial, per exemple. Tenim l’obligació de preguntar-nos si, a pesar del 
seu potencial lliure, aquestes xarxes no són sinó un amplificador d’allò 
que el mateix mercat considera legítim. En aquest cas, veuríem com les 
forces comercials del camp literari entren en el camp digital per tal 
d’aprofitar-se dels seus recursos. També ho podríem veure des de la 
perspectiva contrària: en quina mesura el mercat literari cedeix a la 
pressió dels usuaris de la xarxa i atén les seues preferències, manifestades 
per mitjà dels marcadors socials, per exemple? Aquesta cessió és una 
necessitat estratègica acceptada de bon grat o, per contra, és un accident 
que s’assumeix de mala gana? 

Siga com siga, trobe que el camp digital, si és que el podem 
anomenar així, respon en gran mesura a les normes del discurs de la plaça 
pública, com suggereix Patrizia Calefato (2005, 116) a partir de la cone-
guda idea de Bahktin. Com la plaça bahktiniana —grotesca també—, 
internet expressa una pluralitat de veus i llengües, una confusió de 
posicions socials i jerarquies on es barregen l’oralitat i l’escriptura, els 
estils col·loquials i les experimentacions lingüístiques més agosarades. Es 
tracta d’un espai en què sorgeixen comunitats noves, regides per normes 
encara canviants, que es comuniquen per mitjà de codis i gèneres discur-
sius extraordinàriament inestables. Enmig d’aquesta plaça, en la qual, a 
poc a poc, també es desenvolupen pràctiques d’exclusió i control (pràcti-
ques, en definitiva, de delimitació del camp), algunes veus reclamen una 
certa atenció per als blogs i el seu impacte en la literatura. Conéixer un 
exemple concret d’aquesta crida, saber en quins termes s’expressa i quin 
ressò obté és el que ens ocuparà fins al final d’aquest article. 

                                                 
123 http://www.technorati.com. Data de consulta: 22 d’octubre de 2010 
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3. EL CAS DE LA CATOSFERA LITERÀRIA 

L’escriptor Toni Ibàñez s’ha convertit en un dels activistes més 
destacats a favor de la causa dels blogs en la literatura catalana. Si 
adaptàrem aquesta afirmació a l’enfocament teòric de la primera part 
d’aquest assaig, podríem dir que és una de les persones que, des de dins 
del camp literari, ha dut a terme una activitat més intensa per a comuni-
car-lo amb el camp digital. Al marge de les seues iniciatives estrictament 
personals (moltes de les quals posen de manifest la connexió entre blogs i 
dietaris), vull destacar ara que Ibàñez és el principal promotor d’un llibre 
que ha obtingut un ressò important gràcies al fet que es presenta com la 
«primera antologia de blogs en català». La catosfera literària, publicada 
l’any 2008 per l’editorial Cossetània, de Valls, exhibeix de manera clara les 
seues credencials en el títol: el terme catosfera, que ha merescut una 
entrada pròpia en la Viquipèdia, és una proposta del mateix Ibàñez per a 
denominar tots aquells blogs escrits en català. Fins ací, cap problema; el 
blog és un format de publicació basat en textos i aquests han d’estar 
escrits en alguna llengua. Per tant, el terme catosfera, no del tot eufònic, 
però certament descriptiu, ens serveix per a sintetitzar la idea de blogosfe-
ra en català. L’adjectiu literària, en canvi, ens remet als problemes que, al 
començament d’aquest article, havíem associat al concepte de literatura 
digital: en aquest cas, catosfera pressuposa l’adjectiu digital, però no, 
evidentment, el nom literatura. Davant d’això, el llibre coordinat per 
Ibàñez intenta donar arguments que justifiquen la consideració literària 
d’una sèrie de blogs escrits en català. Que aquest valor literari es puga 
associar a l’assaig en general i al dietari en particular és una qüestió que, 
tot i que el mateix Ibàñez la tracta en el llibre, no centra ni de bon tros els 
esforços argumentatius del conjunt de la proposta. 

La catosfera literària és una antologia que inclou cent entrades de 
cent blogs diferents. Una cerca per la Xarxa ens permetria reconstruir el 
procés de selecció de les entrades amb una notable precisió cronològica. 
Sense entrar en aquesta qüestió, em limitaré a constatar que Ibàñez, a 
partir d’una trobada anomenada, precisament, Jornades de la Catosfera, va 
promoure una crida perquè li enviaren entrades de blogs, a partir de les 
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quals un grup de persones faria la tria que finalment apareix al llibre. No 
cal dir que ací trobem dues estratègies que aprofiten, respectivament, les 
possibilitats del camp digital i del camp literari. La primera, obrir una 
convocatòria pública a través d’internet, es beneficia de la llibertat de la 
Xarxa, de la possibilitat d’actuar-hi sense limitacions externes i d’arribar 
fàcilment a un gran nombre d’usuaris, molts dels quals no pertanyen, ni 
de bon tros, al món literari. La segona pertany plenament al camp literari 
i no és sinó una vella estratègia de posicionament: llançar una antologia 
que, al marge de la qualitat de cada un dels textos antologats, adquireix 
valor en tant que proposta, en tant que, per dir-ho en termes de Bourdieu 
(2002, 237), institució d’una diferència que pretén fer època. La catosfera 
literària, al meu entendre, representa l’assalt d’un camp —el digital— a un 
altre —el literari— amb una consciència clara de quin és l’instrument de 
ruptura (Bourdieu 2002: 310): el potencial literari que presenten els 
blogs, capaços d’eixamplar els límits de la literatura com l’havíem 
coneguda fins ara. Aquesta és la idea principal que trobem en els textos 
amb més càrrega programàtica del llibre, com ara el pròleg de Biel 
Mesquida (no debades li reserven un lloc d’honor) o l’entrada del mateix 
Toni Ibàñez. Ambdós destaquen el gran potencial dels blogs com a espai 
d’escriptura lliure i, com diu Mesquida, provisional. Aquesta consciència 
del temps en l’escriptura és, sense dubte, una de les constants del dietari. 
Per això Ibàñez (2008, 88), amb un to propi d’un manifest —d’un 
discurs, de fet—, afirma: «Bloguejo tot deixant petjades virtuals, anota-
cions d’un dietari digital que s’està transformant en el meu Opus 
Magnum». La temporalitat esdevé clau en la mesura que implica un camí 
obert: el dietari és una obra tancada, fixa, acabada, mentre que el blog és 
una obra en marxa, que es fa en el temps i és en el temps. Lògicament, des 
de la perspectiva tradicional del cànon és molt difícil detindre un blog, 
cosa que explica que quasi tots els intents (i La catosfera literària no n’és 
l’excepció) han consistit a imprimir una selecció d’entrades, de fragments 
que es poden aïllar i, per tant, fixar —despullats, per cert, dels seus 
atributs electrònics; reduïts, doncs, a una condició que no era la seua 
originalment. 

Quina necessitat hi havia de proclamar els valors literaris del blog 
en un llibre? Sense dubte, presentar al cor mateix del camp literari un 
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argument quantitatiu (cent entrades, cent blogs, cent autors d’arreu dels 
territoris de parla catalana) que confirmara la potència d’aquest fenomen 
en el camp digital. Les diferents ressenyes que s’han publicat del llibre, 
l’atenció que, sense anar més lluny, mereix en aquestes pàgines, demos-
tren que l’estratègia ha sigut reeixida: el camp literari se n’ha fet ressò i ha 
acceptat el repte proposat per un grup actiu de creadors de blogs. Que 
l’argument, de més a més, siga qualitativament vàlid és una qüestió que, 
per òbvies raons d’espai, deixarem per a una altra ocasió.  

En quina mesura la iniciativa ha tingut èxit també en el camp 
digital? Si fem una ullada a Google, veurem que els termes exactes 
«catosfera literària» donen 30.200 resultats. A Yahoo, en canvi, n’obtin-
drem vora 64.000. Si ens centrem en cercadors més específics, 
Technorati, amb un marcat biaix anglosaxó, ens aporta 16 entrades amb 
l’etiqueta de «catosfera literària», mentre que Delicious, també de base 
anglosaxona, aporta un xifra gens menyspreable de 108 resultats. Menéa-
me, propi de l’àmbit espanyol, aporta 536 resultats, mentre que La 
Tafanera en dóna 46. Tot plegat ens indica que els cercadors generals 
continuen sent capdavanters a l’hora de trobar resultats, si més no des 
d’una perspectiva quantitativa, i que els sistemes de marcatge social 
encara no han quallat entre nosaltres. Així i tot, no podem ignorar que 
La catosfera literària ha obtingut un ressò important en aquestes xarxes. 
Caldria un estudi molt detallat per veure en quina mesura els diferents 
blogs antologats són populars en les xarxes socials d’internet un per un. 
Igualment, en el cas d’autors consagrats al marge d’aquestes xarxes —o 
abans del seu esclat—, com és el cas de Biel Mesquida, hauríem de veure 
en quin grau interaccionen les regles del camp literari i del camp digital 
en la divulgació de la seua obra i, més encara, en el seu posicionament 
estratègic en les relacions de legitimitat que es produeixen en cada camp. 

Ben mirat, La catosfera literària és una iniciativa de lletraferits, una 
estratègia de posicionament doble que aprofita les regles dels dos camps 
als quals s’adreça. És un exemple simptomàtic, representatiu, però total-
ment insuficient. Necessitem investigar quines són les regles pròpies del 
camp digital, aquelles normes específiques que, prescindint de la 
preocupació del que és literari o no, al marge de qualsevol aspiració teòri-
ca o programàtica, seleccionen la informació en internet, estableixen 
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paràmetres de popularitat i fan visibles propostes que, fins i tot de 
manera inconscient, tenen un extraordinari potencial artístic. Dic artístic 
perquè no m’atrevisc a dir literari. Ni tan sols sé si vull que siga així. La 
major part dels blogs que m’agraden, els que configuren el meu cànon 
personal —o, dit d’una altra manera, els blogs als quals estic subscrit—, 
no tenen un gran valor literari, si més no en els termes que m’han arribat 
des de les institucions que en legitimen el camp (allò que he aprés en la 
Universitat, allò que recomanen les llibreries, allò que publiquen les 
editorials). N’hi ha molts que, senzillament, són irrellevants des del punt 
de vista de la literatura. Però m’interessen, m’encurioseixen i em 
commouen igualment. M’agradaria saber si vostés pensen el mateix. 
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EL DIARI SURREALISTA DE J. V. FOIX 
Antoni Maestre Brotons 
Universitat d’Alacant 

 
1. POESIA O AUTOBIOGRAFIA? 

’origen del Diari 1918 de J. V. Foix es troba en uns quaderns 
escrits, si fa no fa, de 1911 a 1956. Aquests textos van donar 
lloc també a una altra obra, titulada Catalans de 1918 i 
publicada el 1965. El Diari 1918 és fruit d’una profunda 

reelaboració i està compost per diferents obres publicades en dates força 
separades: Gertrudis (1927), KRTU (1932), Del Diari 1918 (1956), 
L’estrella d’en Perris (1963), Darrer comunicat (1970) i Tocant a mà 
(1972). Tots aquests volums es van editar junts i amb un títol comú el 
1981. Respecte a la integritat dels diaris de Foix, Martí (1998, 25) 
considera que Cròniques de l’ultrason (1985) i el poema L’estació (1984) 
són també productes de l’escriptura diarística de l’autor. Al contrari que 
el Diari 1918, Catalans de 1918 representa un diari més ortodox: el seu 
estil no és prosa poètica, narra experiències ajustades als paràmetres del 
món real i està encapçalat i estructurat amb dates, tot i que les entrades 
s’agrupen per figures d’escriptors: Pompeu Fabra, Josep Carner, Joaquim 
Folguera, Joan Salvat-Papasseit i Carles Riba. A cada personatge, corres-
ponen entrades d’anys distints. 

Respecte a la tria de la data inclosa en els dos títols, Panyella 
(1989) afirma que 1918 és l’any en què Foix, un cop finalitzada la seua 
formació intel·lectual, enceta la producció literària i periodística i 
l’activitat política. Així, l’escriptor fixa també les coordenades en què se 
situa generacionalment: d’una banda, és coetani dels escriptors i artistes 
de l’avantguarda i dels intel·lectuals nacionalistes; d’una altra, 
històricament s’esdevé la fi de la I Guerra Mundial i la irrupció dels estats 
centreeuropeus. Catalans de 1918 és una obra que teoritza aquesta 
generació i estableix la imatge que vol llegar de si mateix en tant que 
escriptor i intel·lectual. 

El Diari 1918 és probablement una de les obres que més s’allunya 
de les directrius canòniques del gènere. El mateix autor i la crítica el 

L 
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qualifiquen de diari. De tota manera, una revisió més precisa de la 
bibliografia que ha suscitat el Diari 1918 revela una confusió de perspec-
tives: d’una banda, hi ha estudiosos que l’aclamen com una obra 
eminentment poètica, sense referències a l’estatut autobiogràfic; d’altra 
banda, altres estudiosos, sense menystenir-ne la dimensió lírica, s’hi han 
aproximat des del punt de vista de l’anomenada literatura del jo. La 
fragilitat de les etiquetes genèriques aplicades al cas de Foix s’afegeix, per 
un altre cantó, a la mateixa indefinició del gènere, afectat per la manca 
d’una codificació consistent.  

Llevat d’Enric Bou (1993) i d’Antoni Martí (1998) ―que valoren 
el diari des de l’òptica de la literatura autobiogràfica―, són nombrosos 
els crítics que han destacat el valor poètic del diari de Foix, tot 
relacionant-lo amb les proses poètiques dels simbolistes ―que els 
surrealistes situen entre els seus referents― i també amb les semblances 
reals i fantàstiques de Ramon Llull. Probablement, aquests estudiosos 
han tingut en compte la qualitat de la prosa, la rica imatgeria que 
embelleix el text i l’expressió d’un món absolutament personal. Carbonell 
(1987, 407) el caracteritza com un laboratori d’idees estètiques, un dels 
tòpics més usuals per a definir aquest gènere: el diari com a taller literari 
d’on s’extrau el material que afaiçonarà obres posteriors. Per a Panyella 
(1989, 16), el Diari 1918 constitueix el corpus més rellevant de la 
«creació poètica foixiana». Romeu i Figueras (1984, 93) subratlla, així 
mateix, l’interès que representa per a la poesia. Els textos que integren 
l’obra ―i que denomina «proses poètiques»― mostren «la posició de 
l’autor enfront de l’art i del seu propi menester poètic». Gimferrer (1974) 
també destaca al llarg del seu estudi el lligam amb la poesia, la riquesa de 
símbols i el tema de la identitat. A més, concreta que els dos últims 
volums ―Darrer comunicat i Tocant a mà― se centren de manera més 
específica en la poesia i la condició del poeta. El mateix Foix, en el pròleg 
a Del «Diari 1918» ―inclòs en Diari 1918 com hem indicat―, reforça 
l’opinió dels estudiosos quan afirma explícitament adreçar-se «als qui 
investiguen en els comellars de la poesia per amor del Bell ―o del 
Rar!―, no pas als historiadors de la literatura amb atribucions abusives 
de crítics i refusats per la divina presència» (1987, 45-46). Tampoc no es 
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dirigeix, doncs, a un lector prototípic de diaris, sinó més aviat, a un lector 
de poesia o als poetes mateix, tot i que es tracta en realitat d’un atac a la 
crítica, que no va rebre bé ―no va entendre― la seua proposta literària. 
A més, Foix també anomena els textos que contenen Del «Diari 1918» 
«poemes», «semblances» o «aparences» i que constitueixen el resultat de 
la seua «investigació estètica», amb «propòsits exclusivament literaris». 

Es tracta, doncs, d’una obra híbrida, és a dir, d’un diari escrit en 
prosa poètica o d’un conjunt de proses poètiques en forma de diari? Per 
què Foix manté la denominació de diari en una obra que ell mateix 
considera poesia? Si es tractara d’un diari en prosa poètica avantguardis-
ta, el món oníric col·lideix amb la noció de referencialitat o verificabilitat 
associada als gèneres autobiogràfics. Si, per contra, es tractara de proses 
poètiques en forma de diari, Foix transgredeix bona part de les 
convencions genèriques, com veurem després.  
 
2. UN NOU CÀNON? 

L’estudiós que ha plantejat directament la qüestió sobre la condició 
genèrica del diari de Foix és Antoni Martí (1998), que esgrimeix el criteri 
de la periodicitat en l’escriptura com a raó que n’explica el títol. És a dir, 
Foix anomena l’obra diari perquè cada dia escrivia una prosa, no perquè 
fos un diari canònic o tradicional. Ara bé, l’escriptura periòdica es duia a 
terme en el cas dels quaderns originaris en què l’autor anotava els 
esdeveniments i les reflexions del dia i que va servir de matèria primera 
per a la redacció de l’obra literària publicable, amb els retocs convenients. 
Així mateix, l’escriptor albergava la intenció originària de publicar una 
obra integrada per 365 «poemes en prosa», a imitació del Llibre d’amic e 
amat de Ramon Llull, tal com el mateix Foix va confessar, i que es 
corresponen amb la partició de jornades en un any.124 Ja sabem que 
aquest projecte va quedar truncat i que només va publicar 203 proses. En 
canvi, igual que altres diaris com ara Notes de París de Josep Pla ―un 
escriptor que també sotmet els textos a una profunda reelaboració―, el 
Diari 1918 manca d’entrades toponímiques i cronològiques, substituïdes 

                                                 
124 Martí (1998, 27-29) situa Llull i Montaigne entre els models del diari de Foix en 
tant que els dos autors cerquen en l’escriptura la veritat i el coneixement d’un mateix. 
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per títols i fins i tot per numeració. La periodicitat, tant si es refereix al 
diari font com si al·ludeix al projecte inicial de 365 textos, queda diluïda 
en el producte final. 

A banda de la periodicitat, un altre dels tòpics dels diaris és 
l’existència d’un diari font previ. En teoria, els diaris originaris ―en el cas 
de Foix, iniciats als 17 anys i destruïts després― són els més purs des 
d’un punt de vista ortodox, ja que conserven l’espontaneïtat desproveïda 
d’artificis retòrics i el caràcter personal, a més de servir d’espai on els 
diaristes aboquen les dèries, les preocupacions, els interessos i les 
reflexions sobre la política, la cultura, la literatura, el paisatge, el dia a dia. 
Per tant, es produeix un procés de literaturització, és a dir, de transforma-
ció d’uns apunts privats i subjectius en una obra amb ambició estètica 
adreçada a un lector públic (CABALLÉ: 1996; FREIXAS: 1996; PLA: 
1997). Martí (1998, 39) matisa que, quant a Foix, la reelaboració del 
diari font es fa, però, a partir dels neguits del present. Ara bé, encara que 
l’òptica siga la del present, la manipulació hi és, com en la majoria de 
diaris publicats. 

La crítica sovint distingeix les dues versions amb el nom de diari 
―la primera― i dietari ―la segona. És més: habitualment s’afegeix el 
qualificatiu d’íntim a la de diari per realçar la recreació del món interior i 
diferenciar-lo dels diaris que s’obrin a l’exterior. En la graella següent, es 
poden comprovar gràficament les divergències entre diari i dietari segons 
Caballé (1996):  

 
Diari Dietari 

Repetició i fragmentarisme Invenció literària, artifici, discurs 
Homogeni Heterogeni 
Centrat en el jo, intimitat Reflexió estètica i cultural 
Referència interna Referència externa (com en les memòries) 
Sinceritat Manipulació d’idees, de fets i de lectures 

 
El Diari 1918 de Foix no s’ajusta ben bé a cap de les dues catego-

ries. En primer lloc, hi ha repetició i fragmentarisme, que són 
precisament els efectes d’una personalitat disgregada tal com pretén 
mostrar l’escriptor. D’altra banda, l’homogeneïtat ve donada pel tema 
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unitari: la identitat. En efecte, està centrat en el jo i s’hi revela un nou 
concepte d’intimitat derivada de la fusió de fets autobiogràfics i vivències 
oníriques. A més, com bé apunta Castilla del Pino (1996), igual que la 
identitat, la sinceritat es construeix socialment i allò que es pot o es vol 
revelar s’escenifica de manera convencional. En altres paraules, en última 
instància, depèn del lector jutjar el caràcter sincer i verídic del diari, 
ajudat o no per elements textuals i extratextuals. Pel que fa a la sinceritat, 
Foix insisteix en repetides ocasions que ha estat testimoni dels prodigis 
narrats. De tota manera, també considerem possible la interpretació de 
l’obra en tant que dietari, ja que les imatges poètiques ocupen tot el text. 
A més, no expressa idees estètiques o culturals, però és en si mateix un 
experiment poètic. També es podria entendre com una operació 
manipuladora la presència d’una realitat transfigurada en les planes del 
diari d’acord amb l’ideari estètic del surrealisme. Martí (1998) proposa el 
nom de dietari per a batejar els escrits inicials i el de diari per a identificar 
el projecte poètic. Des d’aquest punt de vista, els textos plenament 
referencials serien el diari font i una altra obra publicada, Catalans de 
1918, més subjectes a les directrius canòniques del gènere. En canvi, 
Diari 1918, compost per textos refets a partir del diari font, seria una 
obra literaturitzada.  

El diari de Foix transgredeix, doncs, aquestes i altres característi-
ques típiques del diari i potser pretén inaugurar un nou model que no 
s’ajusta a cap de les classificacions realitzades pels crítics. La seua obra, 
que efectivament vol retratar la personalitat, avança un pas més enllà que 
la resta de diaris a l’ús i, des dels fets externs i públics, s’endinsa en l’esfera 
privada i íntima i, d’aquí, penetra en la vida subconscient. 

 
vida exterior vida privada vida subconscient 
Dietari Diari Diari 1918 

 

 
3. ALLIBERAMENT DE LA REALITAT 

Periodicitat difuminada, existència d’un diari font profundament 
manipulat i barreja d’elements de diari i dietari se sumen a altres 
alteracions formals del gènere. El Diari 1918 conté certes traces d’un 
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tipus d’enunciació díctica que caracteritza els textos referencials i que, 
més aviat, segons comprovarem, són romanalles enunciatives del diari 
font. Pel que fa a la dixi de persona, predomina el pronom jo, que alterna 
amb un nosaltres col·lectiu ―en una operació de col·lectivització de l’ex-
periència, si es vol. Fins i tot en un dels textos, l’escriptor es refereix a si 
mateix usant el seu cognom (1987, 55). De tots els elements díctics, l’ús 
fidel de la primera persona és la característica més sòlida que referma la 
referencialitat autobiogràfica. Ara bé, a vegades hi ha apel·lacions a un tu i 
que, tant si es tracta de l’estimada ―Gertrudis, Elvira― com d’un des-
doblament del jo125 o del lector, anul·la l’espai íntim que crea l’escriptura 
diarística, en la qual el jo s’adreça al jo: no hi ha dialogisme sinó amb un 
mateix. 

A més de l’ancoratge enunciatiu, la identitat s’estableix en el 
discurs autobiogràfic mitjançant uns altres requisits, alguns dels quals 
compleix l’obra: el títol; la coincidència entre el nom de l’autor, el 
narrador i el protagonista; el contingut ―la identitat―; la voluntat 
explícita de l’autor d’oferir el text com una mostra de veritat i la 
publicació d’altres obres autobiogràfiques ―Catalans de 1918. En canvi, 
ja hem vist que la presentació editorial ―en els paratextos― i la crítica 
valora l’obra en tant que recull de proses poètiques i en deixa al marge, en 
ocasions, l’estatut autobiogràfic. Així mateix, les tècniques narratives i 
l’estil s’allunyen força de la resta de diaris. Ateses aquestes desviacions de 
la norma, és comprensible que el pacte autobiogràfic es desestabilitze. El 
contracte de lectura que proposa Foix en el seu diari és, doncs, distint: el 
referent no és, com en la resta de diaris, la realitat tangible, sinó el món 
oníric i subconscient, encara més difícil de verificar que l’altre, però que 
l’escriptor suggereix que és igual de real.  

Quant a la dixi temporal, Foix esborra l’encapçalament per dates i 
opta per estructurar els textos amb títols temàtics ―«El cardenal 
Richelieu fa gala pública dels seus vicis privats»― o, en ocasions, 

                                                 
125 El desdoblament del jo es produeix de manera constant en el diari i, des del punt de 
vista dels referents poètics de Foix i el surrealisme, és una herència de Rimbaud: «No; jo 
era un altre: obria els ulls, i la imatge els tancava; cloïa la boca, i la imatge la badava» 
(FOIX: 1987, 123). 
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remàtics ―«Notes sobre la mar». Ara bé, empra el present i el pretèrit 
anterior, que marquen una consonància absoluta entre el temps de 
l’escriptura i el temps dels fets: 

 
Per defugir-lo, el senyor rector, amagant-se sota el seu ample mantell negre, ha 
pres figura de gàrgola centenària a la cornisa del campanar; i jo, convertit en 
l’orat del poble, em passo el dia dibuixant la imatge del sol per les parets i els 
seus atributs divins (FOIX: 1987, 34). 
 
També hi ha marques díctiques temporals no expressades pels 

verbs i que al·ludeixen a moments concrets del dia: «aquesta matinada», 
«ahir tarda», «aquest matí», «avui». 

Els desdoblaments i la col·lectivització del jo, la ruptura de l’espai 
íntim que implica dirigir-se a un tu, a més de l’absència d’elements díctics 
espacials i la feblesa dels agençaments temporals, representen tant un 
allunyament de l’enunciació autobiogràfica canònica, com un reflex 
d’aquesta crisi de la personalitat que es palesa en tot el Diari 1918. Així 
mateix, donen compte de la transgressió dels fonaments de l’espai, el 
temps i la unitat personal que preconitza el surrealisme per assolir la 
llibertat total de la consciència individual sense subjeccions de cap mena. 
De fet, una de les aportacions més conspícues del surrealisme rau en les 
transformacions, les multiplicacions i els desdoblaments de la 
personalitat; la disgregació de les fronteres espacials i temporals; la fusió 
entre somni i vigília, el món natural i l’artificial, el regne vegetal i els éssers 
humans. Al capdavall, s’esdevé un trencament dels paràmetres d’apre-
hensió de la realitat que es materialitza en la manca de submissions a les 
lleis de la física i que, lingüísticament, s’assoleix mitjançant els 
mecanismes díctics de referència a una identitat ―l’emissor―, un lloc i 
un temps. Si es considera que un diari és un text que atrapa un subjecte 
en un temps i un espai concrets, el diari de Foix, en canvi, propicia 
l’atemporalitat, l’atopia i la disgregació de la personalitat; en suma, 
allibera el subjecte dels dictats de la realitat. 

La feblesa ―ruptura total en ocasions― de les coordenades 
enunciatives distorsionen els fonaments de la realitat tangible, però hi ha 
també altres operacions lingüístiques que creen relacions de significats 
incompatibles: combinacions asemàntiques entre adjectiu i substantiu, 
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cadenes causals estranyes i contradiccions. A més, l’estructura narrativa 
no avança linealment cap a un desenllaç, sinó que es desenvolupa en 
cercles concèntrics. Foix, en sintonia amb la resta de creadors surrealistes, 
pren la realitat com a referent per reelaborar-la tot establint 
coordinacions noves entre els diferents elements que la componen i que 
en el món anomenat real són inconciliables. Si es vol, la realitat factual es 
completa amb la realitat subconscient i es fonen. 

 
4. CONSTRUCCIÓ O DECONSTRUCCIÓ DE LA IDENTITAT? 

Com la resta de diaristes, Foix fa servir el diari com un mètode per 
a dur a terme una recerca sobre si mateix. Aquest és el propòsit principal 
de la seua obra i és present en totes les parts que el componen. La 
construcció de la identitat està sotmesa al temps; per això, al llarg de les 
pàgines d’un diari qualsevol, el lector observa l’evolució del diarista. Des 
d’aquesta perspectiva, es considera que un diari reflecteix millor la realitat 
psicològica: les contradiccions, els titubejos, els canvis, les paradoxes i, al 
capdavall, el desenvolupament de la personalitat. Segons Martí (1998, 
58), Foix opta pel diari després de la decepció que sent amb el país, és a 
dir, en certa manera s’aixopluga en un espai d’escriptura íntim, protegit 
de l’exterior, que mostra el trasbals personal i l’esforç per redreçar-se. 

Així mateix, el surrealisme també burxa en l’interior, amb la qual 
cosa es produeix una confluència d’interessos entre poesia, surrealisme i 
diari. De fet, el coneixement profund de l’ésser humà que propicia el 
surrealisme implica endinsar-se en allò més recòndit de la subjectivitat i 
de l’anomenada realitat superior, màgica i irracional, presentada com a 
alternativa al limitat i equívoc món real (TRICÀS: 1986, 23). Com hem 
comentat abans, el diari de Foix es nodreix de fets autobiogràfics, però 
s’enriqueix amb les vivències interiors, amb la qual cosa s’obté un fresc 
complet de la intimitat de l’escriptor. Ara bé, experiències conscients i 
somni no estan netament separats i aquí radica, doncs, un dels trets 
específics de l’obra. Per a Foix, la recerca de la personalitat pròpia ha 
d’incloure el subconscient. Així, si com indica Balaguer (1997, 113), es 
tracta de dotar els actes i els pensaments d’una significació ―produïda a 
posteriori― més enllà de la superfície, descobrir relacions, motivacions i, 
en suma, «el sentit més profund del seu ésser», és obvi que cal incloure 
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l’activitat subconscient en aquesta operació d’autoconeixement. El procés 
de descobrir-se a si mateix significa també un exercici de construcció de 
la identitat. Quant al diari de Foix, més que un confessor, un confident, 
un contertulià o un psicòleg, hauríem de parlar de psicoanàlisi, en 
sintonia amb els postulats surrealistes que el fonamenten. Com és sabut, 
Carl Gustav Jung concebia el diari com un mètode efectiu per a obrir les 
portes del subconscient.126 El diari és, així, un instrument per a recordar 
els somnis i interpretar els símbols personals que expliquen la 
personalitat. De fet, el valor terapèutic dels diaris sovint ha estat apuntat 
per escriptors i crítics. 

En tant que els diaris narren la història d’una personalitat, Enric 
Bou (1993) esbossa el perfil biogràfic de Foix a través dels textos que 
componen el Diari 1918 i hi diferencia tres períodes: la joventut 
―Gertrudis i KRTU―, la maduresa ―Del Diari 1918 i L’estrella d’en 
Perris― i la vellesa ―Darrer comunicat i Tocant a mà. De fet, malgrat la 
distanciació de l’obra de Foix respecte als altres diaris, Bou (1993, 104) 
―seguint Gimferrer (1974)― considera que reflecteix la construcció de 
la personalitat, tot i que en aquest cas és, més aviat, el contrari: 
l’anorreament del jo, la desintegració de l’individu en el món modern, la 
crisi de la identitat. Segons Gimferrer (1974), aquest estranyament de 
l’escriptor es palesa sobretot en les dues primeres parts publicades 
―Gertrudis i KRTU―, que evidencien l’aclaparament en un món hostil 
i la por davant la possibilitat de retornar a la infància, a l’úter matern, a la 
destrucció i el no-res. 

Com hem apuntat, la psicoanàlisi i el surrealisme desclouen les 
portes d’una nova realitat ―el subconscient― i mostren la impossibilitat 
de crear una identitat unitària. La modernitat és l’era del jo doble, 
transformat, disgregat ―esquizoide? L’individu, doncs, pot presentar-se 
sota un aspecte fragmentat, discontinu, incoherent. De fet, com és sabut, 
la literatura europea del segle XX ja no exhibeix personatges ben perfilats 
i dominats per l’autor, sinó que estan abandonats a les seues reaccions 
espontànies, mancades d’explicació. La personalitat difuminada es corres-

                                                 
126 Bou (1993) proposa l’estudi del Diari 1918 des d’una perspectiva lacaniana o mito-
crítica. 
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pon paral·lelament amb l’alliberament dels esquemes de fabulació de la 
realitat: el control narratiu que dóna cohesió als personatges i al món 
recreat deixa pas al que és associatiu; la descripció objectiva es canvia per 
la interpretació relativista i mutable; la continuïtat es dissol a favor de les 
ruptures brutals de seqüències. Es liquiden les referències fixes i les 
oposicions entre interior i exterior; s’instauren els punts de vista 
múltiples i els espais sense límit ni centre. L’obra moderna, literària o 
plàstica, tal com apunten els postestructuralistes, és oberta: deixa en les 
mans del lector la tasca d’interpretar-la, de donar-li un sentit coherent. 

 
5. CAP A UNA NOVA NOCIÓ DE VERITAT I REALITAT 

Lejeune (2007) adverteix que la clau del diari és la veritat, 
l’absència total d’invenció. Gràcies a l’espai de veritat que brinda el diari i 
la resta de gèneres autobiogràfics, el subjecte pot investigar la seua identi-
tat amb garanties. Per tal de sotmetre el diari a la veritat, el diarista ha de 
mostrar-se sincer i ha d’exhibir-se en la seua intimitat. Ara bé, 
l’assumpció del diari com un text fonamentat en la veritat d’allò que s’hi 
narra és una qüestió relacionada amb el pacte de lectura que l’autor 
proposa al lector. Aquest assumeix que el diari conta la veritat, malgrat 
no disposar d’elements prou fidedignes per a ratificar-ho. Qüestionar, 
doncs, la veracitat del diari és inútil, o si més no, el lector haurà de 
valorar-ne unes altres virtuts per a gaudir-ne i per a qualificar-lo. De tota 
manera, la premissa de la veritat esdevé una condició òptima per a portar 
a terme la recerca sobre un mateix, objectiu de bona part dels diaristes. 

Un dels retrets que s’han dirigit al diari de Foix és, precisament, la 
manca d’intimitat que s’hi detecta. Martí (1998, 109-110) considera que 
la intimitat, en Foix, rau en la problemàtica de l’individu que reflecteix i 
en la subjecció a la quotidianitat, a partir de la qual, però, crea l’al·legoria. 
Com que la veritat és, doncs, una construcció discursiva, Martí (1998, 
135) iguala veritat a escriptura i, des d’aquesta perspectiva, «es tracta d’un 
veritable diari en tant que narra la història d’una escriptura, que és tant 
com narrar la veritat d’un individu». L’únic cert és, doncs, l’escriptura; el 
lector només té accés al discurs, que construeix la realitat i és l’únic marc 
de referència: més enllà no hi ha res o, en qualsevol cas, res que es puga 
conèixer.  
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A més, com ja hem explicat abans, el que destaca en el diari foixià 
és la matèria narrada, que s’escapa als límits imposats per la raó i no 
s’ajusta al món tangible que, de manera convencional, s’accepta com a 
real.127 Més concretament, l’obra reflecteix un món surreal i, bàsicament, 
és per aquest motiu que s’allunya del concepte tradicional del gènere. 

El problema és com pot el lector subscriure el pacte de lectura refe-
rencial i autobiogràfic en un diari que conté personatges, accions i 
escenaris meravellosos, propis d’un món possible inversemblant. El 
lector, doncs, firmarà el contracte de lectura autobiogràfic i referencial 
només si accepta el nou concepte de realitat que defensa l’escriptor, una 
realitat en què somnis i al·lucinacions es (con)fonen amb els 
esdeveniments quotidians; només si accepta que l’únic a què es pot 
aferrar és el text mateix i que el text és l’única veritat. De fet, Foix (1987, 
45) fa que el lector es qüestione els límits del real, la noció tradicional del 
terme. Així, en el preàmbul a Del «Diari 1918», posa entre interrogants 
la matèria narrativa dels textos: «Irrealitat concreta o secrets del Real?». 
Per a Foix, aquesta nova realitat és poètica, i no la localitza sols a 
l’exterior, sinó que l’aboca fora, ja que el subconscient opera sobre la 
realitat tangible. 

Per això, el món recreat en el diari manlleva elements al món 
sensible: d’una banda, a vegades les accions narrades es localitzen en 
escenaris concrets ―Sarrià, la costa catalana―, que poden albergar uns 
altres elements reals, com ara periòdics de l’època; però també hi ha am-
bients medievals, per exemple, en L’estrella d’en Perris. D’altra banda, 
alguns personatges són éssers concrets i reals, com ara Joan Miró, tot i 
que aquests es barregen amb figures històriques del passat ―per 
exemple, Ramon Llull― i personatges imaginaris propis d’un món 
primitiu: pirates, pastors, carboners. Òbviament, hi ha proses que no 
relaten cap acció inversemblant,128 però el diari de Foix mescla el món 
oníric amb el sensible, en sintonia amb la ruptura de límits que proposa 
el surrealisme: «Perquè han ullprès la pubilla del Mas, tocant al riu, els 

                                                 
127 Balaguer (1997, 109) adverteix que el dubte entre el real i l’imaginari és un tret dels 
diaris més actuals. 
128 La prosa titulada «Ahir es va sentir…» (FOIX: 1987, 126). 
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bous de la llaurada, quan ella els mira, s’aixequen nou pams de terra» 
(FOIX: 1987, 56); «Quan m’han vist, amb tots dos ulls, que jo caminava 
damunt l’aigua, m’han pres per un bruixot» (115); «Les parets de la 
tintoreria són peludes i, a mitjanit, si les palpeu bé, hi trobareu amagats 
ulls de noies adolescents» (32).  

Tot i l’ús de certes fórmules d’autentificació dels fets, característi-
ques de la literatura autobiogràfica ―«Els fets són els fets, i jo n’era 
testimoni» (175)―,129 de la inclusió d’algunes dades verificables 
―l’escriptor al·ludeix a la lleva de 1914, als 21 anys, edat en què en efecte 
comença el servei militar (68)―, l’aparició del cognom Foix i l’ús de la 
dixi de primera persona i de temps, les transgressions de les normes del 
món real i de l’esquema enunciatiu díctic revelen uns textos que remeten 
a una realitat inversemblant, a l’altra banda del mirall, al Misteri, on 
resideix la veritat: 

 
Aquest fet, ja registrat als arxius, va fer que, a la terra dels meus, posar-se de cara 
a la paret té un sentit divers al del càstig escolar. Entre nosaltres, testimonis 
reivindicats, vol dir donar la cara, a frec de casa mateix, a un infinit curullat de 
prodigis i de miracles latents. Tocant a mà (1987, 204).  
 
Per tant, l’autor dóna estatut de veritat a allò que narra, tot 

remarcant que ho ha presenciat, i que la realitat de què parteix i la 
irrealitat són el mateix. 

                                                 
129 Tricàs (1986, 167) enumera diferents estratègies d’autentificació de la realitat que, 
des d’un punt de vista autobiogràfic, servirien per a crear referencialitat: comentaris que 
constaten la manca de lògica i de versemblança dels fets, interrogants dirigits a un inter-
locutor que intenten trobar una explicació davant els fets insòlits, localització de l’acció i 
dels fets fantàstics en unes coordenades reals espai-temps, fórmules que pretenen fer 
creure que els fets insòlits no tenen res d’extraordinaris sinó que són rutinaris, fórmules 
testimonials que ratifiquen que l’escriptor ha presenciat els esdeveniments i, finalment, 
conferir la veu narrativa a personatges que no semblen sospitosos de deliris. 
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Igual que el testimoniatge d’una època,130 un altre dels llocs 
comuns dels diaris és el reflex de la vida quotidiana, l’apunt dels fets 
trivials i rutinaris, rere els quals, sovint, s’oculta un prodigi extraordinari 
(BALAGUER: 1997, 116). A més, aquesta operació està dotada fins i tot 
d’un valor cognoscitiu, ja que la forma de percebre el món comença a 
partir de l’observació de les coses petites i quotidianes. En aquest sentit, 
el diari de Foix és en part original perquè integra el món oníric en el món 
real i quotidià. De fet, segons Gimferrer (1974), la quotidianitat és un 
tret característic de l’onirisme foixià, mentre que la utilització de mots 
arcaics revela la presència d’un món ocult rere el diari. Per a aquest 
estudiós, les anècdotes reals són el punt de partida per al desplegament 
visionari de Foix. L’assimilació de la realitat sensible es fa mitjançant 
l’activitat psicològica subconscient, que actua en un nivell no racional. Al 
capdavall, no es pot comprendre la realitat, ni el jo, menystenint «l’altra 
vida», la que escapa als filtres de la raó.  

 
6. CONCLUSIONS: UN NOU CONCEPTE DE DIARI 

El Diari 1918 manca d’elements textuals suficients que permeten 
d’interpretar-lo com una obra referencial, condició indispensable dels 
gèneres autobiogràfics. L’obra foixiana no manifesta problemes d’adscrip-
ció al gènere diarístic si considerem característiques com l’existència d’un 
diari font, l’enunciació en primera persona, l’ús del pretèrit anterior 
―que marca un temps immediatament anterior al moment de 
l’escriptura―, la presència de fórmules d’autentificació dels fets relatats, 
el fragmentarisme, la narració de la història d’una personalitat i 
l’exploració del jo propi. En canvi, l’allunyen del cànon l’absència de 
periodicitat, la falta de consignació de dates i de llocs, i d’altres elements 
díctics temporals i espacials, encara que molts diaris d’altres autors 
tampoc no respecten fidelment les prescripcions del gènere.  

                                                 
130 Com hem assenyalat, el diari de Foix no està abocat a l’exterior, sinó a l’interior. De 
tota manera, com bé afirma Martí (1998, 53), el diarista no és tant un testimoni d’una 
època com l’epicentre del sentit del seu temps, és a dir, el mateix jo representa un temps 
històric determinat. 
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Les teories modernes sobre l’autobiografia han posat en relleu la 
impossibilitat de basar-se en dades formals per a establir la referencialitat, 
és a dir, no hi ha diferències entre ficció i no-ficció si s’atén només la 
matèria verbal de les obres. Però la novetat que proposa el diari foixià no 
va en aquesta línia. La seua singularitat radica en la noció de realitat 
reflectida ―un món quotidià que dóna cabuda a fets onírics―, el valor 
de veritat atorgat al text ―únic referent― i la formulació poètica de la 
prosa. L’obra s’escapa a les condicions del pacte autobiogràfic canònic, 
però com en la resta de diaris, depèn del lector subscriure’l o no. El 
problema radica en el fet que els gèneres autobiogràfics estan associats a 
unes categories ―veritat, realitat, referencialitat― qüestionades a partir 
de la modernitat en el segle XX. 

El diari surrealista de Foix supera els conceptes tradicionals 
d’identitat, veritat, sinceritat i realitat. L’intent de l’escriptor és agosarat: 
reflectir un jo disgregat en un gènere que, precisament, intenta copsar-ne 
els elements que el doten de cohesió; donar cabuda al somni en un gènere 
associat als fets verificables. Arran dels descobriments de la psicoanàlisi, 
de l’accés a una nova realitat ―el terreny del subconscient―, mostrar 
una única veritat és mistificar, seguir pensant que la realitat és tan sols el 
que perceben els sentits. L’individu, alliberat de les cadenes que el 
subjecten a l’imperi de les lleis físiques i als dogmes, apareix com un ésser 
en total llibertat, proveït de múltiples personalitats, en un procés de canvi 
i de transvasament continus d’un paradigma a un altre. L’escriptura, que 
reflecteix el seu jo i la seua veritat, no pot encotillar-se en motlles expres-
sius realistes o referencials. La veritat no es troba en el món dels fets, en 
la realitat sensible, sinó en el somni o, si més no, és la suma d’ambdues 
coses. De fet, Foix s’esforça per conciliar vida quotidiana i prodigi. A 
més, malda perquè el lector accepte la noció de realitat que li proposa, tot 
insistint ara i adés que ell mateix ha estat testimoni dels esdeveniments 
relatats; una realitat fantàstica, onírica, que sorgeix de la quotidianitat, 
que s’hi fon: «les terres de l’Ultrason». 

Els coetanis de Foix no van entendre aquest gir que la modernitat 
planteja respecte al passat; en canvi, la nova generació d’escriptors de la 
dècada dels setanta reivindica l’obra del poeta i d’altres creadors avant-
guardistes. En general, aquests creadors anomenats «experimentalistes» 
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propugnen l’alliberament de la realitat «objectiva», «referencial», «verifi-
cable»; defensen la idea que l’inconscient es fa aprehensible mitjançant el 
llenguatge; critiquen el discurs de la veritat i del sentit únic; posen èmfasi 
en la crisi dels conceptes de referencialitat i de ficcionalitat i, al capdavall, 
qüestionen el concepte de realitat i de realisme literari (PONS: 2007). 
Des d’aquests nous plantejaments, el diari convencional ―i tota la 
literatura de tradició realista― no serveix per a expressar la visió de l’art i 
de l’experiència que preconitzen les avantguardes i, més tard, l’experimen-
talisme ―o, si es vol, les teories postestructuralistes, o el postmodernis-
me― i que s’expressa en la ruptura i la fusió de dicotomies com ara 
realitat/somni, real/irreal, humà/no humà, jo/tu, present/passat i 
ficció/no-ficció.  
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ELS DIETARIS DE JOSEP VALLVERDÚ, DE LA LLUITA AL DESENCÍS 
Maria Pujol-Valls 
Lancaster University 

 
quest estudi es proposa esbrinar si el desengany que es 
desprèn dels últims dietaris de Josep Vallverdú és 
il·lustratiu d’una trajectòria literària frustrada o bé si aquest 
desencís és vers la realitat en què viu. 

La frustració personal que s’expressa en els dietaris Hora nona. 
Llibre de capvespres (2005) i Quasi nou llunes (2007), escrits quan l’autor 
ja sobrepassa la vuitantena d’anys, em fa qüestionar si Vallverdú lamenta 
no haver aconseguit un estatus d’escriptor més reconegut, és a dir, si el 
seu projecte personal ha fracassat en part, o si està desenganyat perquè el 
projecte col·lectiu de normalització cultural pel qual ha lluitat sempre no 
ha reeixit. 

Per respondre aquesta pregunta, primer examinaré l’abast de la 
seva carrera literària. El segon pas consistirà a valorar si la normalitat a la 
qual ell aspirava s’ha acomplert. Finalment, establiré vincles entre els dos 
àmbits per identificar què origina el desencís copsat en aquests dietaris 
recents. 

La carrera literària de Josep Vallverdú s’ha desplegat en diversos 
camps. El gènere que l’ha convertit en un autor famós ha estat indubta-
blement la literatura infantil i juvenil. Però no es pot oblidar la prolífica 
producció assagística i les abundants traduccions. La publicació d’El 
venedor de peixos l’any 1960, la seva primera novel·la en català per als 
lectors més joves, marca el tret de sortida del mig centenar de títols que 
escriurà per a aquest públic. Tant les institucions com els lectors han 
demostrat el seu reconeixement a bastament ja que els premis més 
significatius per a narrativa infantil i juvenil en català figuren en la seva 
biografia, a part d’altres guardons internacionals.131  

                                                 
131 Se li ha atorgat el Premi Joaquim Ruyra, dos Premis Folch i Torres, el Premi 
Serra d’Or, el Premi Generalitat i diversos premis estatals i estrangers, entre els 
quals cal destacar la candidatura al Premi Andersen (l’equivalent al Nobel de 
literatura infantil i juvenil); també forma part de la Llista d’Honor de l’IBBY, el 
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El nombre d’obres seves traduïdes tampoc no fa cap mal paper. 
Una trentena llarga de narracions infantils i juvenils s’han traduït al 
castellà, i en molt menys nombre al basc, italià, gallec i rus. Aquestes 
dades es converteixen en una arma de doble tall: demostren, d’una banda, 
que la major part de la seva producció infantil i juvenil es tradueix i, de 
l’altra, que aquestes traduccions normalment no van més enllà del 
castellà. Aquesta paradoxa es deu també a la qualitat i al prestigi que 
Vallverdú ha adquirit com a autor infantil i juvenil, i alhora s’explica 
gràcies a la peculiaritat que la indústria editorial en llengua castellana 
peninsular es trobi situada en gran mesura a Barcelona, ja que facilita que 
les obres originalment en català també es publiquin en castellà. 

Pel que fa al ressò entre els lectors, la major part de joves catalans 
no té cap dubte a l’hora d’identificar qui és el Rovelló, el gos protagonista 
de la novel·la més famosa de Vallverdú. Aquí cal aclarir que Rovelló 
també és conegut gràcies als dibuixos animats basats en la novel·la, però 
aquest fet no treu cap mèrit a la feina de l’autor: ben pocs escriptors 
catalans han pogut veure els seus personatges fer el salt a la televisió. Dit 
d’una altra manera, si entrem en qualsevol llibreria o biblioteca de poble o 
d’una escola catalana —sobretot si és de Catalunya—, és molt possible 
que hi trobem mitja dotzena de novel·les seves. O si fem un cop d’ull a la 
prestatgeria de qualsevol jove, l’autor català que té més números per a 
aparèixer-hi és Josep Vallverdú. Aquest últim fet, però, desencadena les 
qüestions següents: Vallverdú és un dels escriptors catalans que té més 
probabilitats de ser present en la lleixa d’aquest noi o noia perquè ha 
esdevingut un referent? S’hi troba acompanyat d’altres autors catalans 
reconeguts? I, anant més enllà, si mirem el prestatge dels pares d’aquest 
jove, hi trobem algun dels seus assajos? I alguna de les traduccions que ell 
ha fet? Al final d’aquest treball es respondrà si la presència o absència 
d’aquests diversos llibres va en concordança amb el prestigi de l’autor i la 
normalitat de la seva literatura. 

Pel que fa a la recepció dels seus assajos, el panorama és ben 
diferent del de la seva obra infantil i juvenil. La figura del Vallverdú per a 

                                                                                                               
consell internacional de llibres per a joves, i ha ocupat el càrrec de President 
d’Honor del Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana. 
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adults ha adquirit una difusió més reduïda que la seva obra per a lectors 
joves. Conseqüentment, la seva faceta com a escriptor de dietaris és poc 
coneguda, fet que delata una deficiència en els mitjans de difusió 
culturals. És a dir, el desconeixement sobre els llibres de no-ficció per a 
adults d’aquest escriptor no es deu a la falta de volum i qualitat de la seva 
producció, sinó a la manca de plataformes de crítica i divulgació literària. 
Malgrat l’existència anèmica d’aquests circuits, els seus tretze títols 
assagístics han rebut valoracions positives per part d’institucions i 
estudiosos reconeguts. Tampoc no es pot ignorar que l’assaig Proses de 
ponent ha estat lectura obligatòria en secundària i també apareix en molts 
dels catàlegs de les biblioteques dels nostres barris, però segurament molt 
més empolsat que els llibres amb més coloraines d’uns prestatges més 
enllà. 

Per reblar el clau de l’encasellament de Vallverdú dins de la catego-
ria de literatura per a infants i joves, comentaré la seva vessant com a 
traductor. En la dècada dels seixanta, al cap de quinze anys de traduir de 
l’anglès al castellà, és una de les primeres persones que rep encàrrecs de 
traduccions al català des de l’inici del franquisme, juntament amb Maria 
Aurèlia Capmany i Manuel de Pedrolo. Més d’una dotzena d’editorials li 
confien les versions en català d’autors i gèneres ben dispars.132 Encarar la 
varietat d’estils d’aquests originals té el repte afegit, en el cas de 
Vallverdú, d’haver de maniobrar amb una llengua que ha estat fora de 
circulació pública des del final de la Guerra Civil i que també ha patit uns 
altres sotracs poques dècades enrere. Per tant, per realitzar aquestes 
traduccions al català, els torsimanys de la represa poden emmirallar-se en 
els traductors noucentistes o poden crear un nou model de llengua més 
planer i proper al carrer, tal com van intentar alguns professionals de la 
generació anterior a la seva durant els anys vint.133 Vallverdú beu dels 
seus precedents noucentistes, però aconsegueix desmarcar-se bastant de 
la seva tibantor i floritura, de manera que col·labora en l’establiment d’un 

                                                 
132 Vallverdú tradueix G. K. Chesterton, Bronislaw Malinowski, Jean Piaget, Martin 
Luther King, Graham Greene, Robert Louis Stevenson, Henry James, Edgar Allan 
Poe, John Steinbeck, Oscar Wilde, Jack London i Gianni Rodari, entre d’altres. 
133 Xavier Pericay i Ferran Toutain (1996) analitzen detalladament el model lingüístic 
noucentista. 
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català escrit modern i apte per a diferents registres. El model de llengua 
que crea no només és funcional per a les seves traduccions i per a la resta 
de la seva obra literària, sinó que esdevé model per als seus contempora-
nis i successors. 

Per a acabar l’exploració sobre els resultats de la seva trajectòria 
literària, cal afegir que la carrera de Vallverdú ha estat mereixedora d’una 
Creu de Sant Jordi, un Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, un 
Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català i un títol de Doctor 
Honoris Causa per la Universitat de Lleida. 

Ara bé, tot aquest reguitzell de premis, llibres publicats i traduïts 
és només una cara de la moneda; ara ja podem dir que és la cara més 
amable de la moneda, la cara que no pot desencisar gaire Vallverdú ja 
que, si es fa un repàs de la seva activitat literària, ens adonem que ha 
aconseguit en bona part el seu projecte personal d’esdevenir un autor 
polifacètic —tot terreny, se l’ha anomenat. Així doncs, han d’existir altres 
fets que el portin a afirmar rotundament en els seus dos últims dietaris 
que està desenganyat. 

Vallverdú escriu els dietaris Hora nona. Llibre de capvespres i Quasi 
nou llunes durant el 2004 i el 2006-2007 respectivament, tot i que l’any 
1991 ja s’ha iniciat en aquest gènere amb Les vuit estacions, un text que 
ofereix una visió del món més esperançadora. Encara que aquests tres 
títols corresponen als seus únics dietaris pròpiament dits, Vallverdú 
escriu al llarg de la seva vida una altra prosa autobiogràfica i assagística 
que ell anomena llibres personals.134 Aquests volums inclouen reculls de 
premsa i de ponències, assaig sobre les terres de ponent i sobre la seva 
obra, i una trilogia memorialística. Encara que la forma de tots aquests 
gèneres sigui diferent, totes les obres tenen diversos denominadors 
comuns de manera que els dietaris estan en plena consonància amb la 
resta de la seva obra per a adults.135 

                                                 
134 La llista dels dietaris de Josep Vallverdú dins la seva producció assagística apareix al 
final del document. 
135 Les característiques que diferencien aquests gèneres mereixerien un estudi més a 
fons. 
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El període de temps entre el primer i els dos últims dietaris li fa 
agafar una perspectiva més pessimista perquè les seves apreciacions sobre 
certs aspectes socials, polítics i culturals reflecteixen un home que valora 
amb desencís, dolor i tristesa el seu pas per aquest món i l’evolució del 
seu país. En moltes de les cartes dirigides al seu amic Niço que 
componen Hora nona, declara la seva insatisfacció i desil·lusió com a 
escriptor i com a català. En la primera, que adopta la funció de pròleg, ja 
hi destaca els seus sentiments. 

 
Són moltes les matèries sobre les quals opino en aquest llibre, i em reconec 
potser agosarat i imprudent algun cop, però t’asseguro que ho he escrit tot des 
del plantejament més constructiu i alhora des de la lucidesa de qui, per l’edat i 
per l’amargor massa sovint sentida, espera poc de la vida (VALLVERDÚ: 2005, 
10). 
 
Diverses afirmacions dels dos dietaris indiquen que Vallverdú està 

frustrat perquè la realitat dels Països Catalans a principi del segle XXI no 
es correspon amb el que ell i molts catalans havien imaginat durant el 
franquisme, la transició i l’inici de la democràcia. Veu que la feina titànica 
d’ell i dels homes de lletres de la seva generació no ha donat els resultats 
que esperaven. El fet que aquest sentiment encara no s’hagi despertat en 
el primer dietari es pot explicar perquè l’any 1991 Vallverdú és més jove i 
encara té temps per a continuar la seva lluita per situar la cultura catalana 
en un nivell semblant al de les principals cultures europees. En canvi, ja 
dins del segle XXI, l’autor s’adona que aquest somni es troba cada vegada 
més lluny de la realitat i que ell i les persones que han actuat per 
aconseguir aquest objectiu van desapareixent sense que les generacions 
més joves hagin heretat l’esperit combatiu. A més a més, quan escriu els 
dos últims dietaris, el context polític de Catalunya pot ser més desespe-
rançador que el dels anys noranta perquè l’arribada al poder d’Esquerra 
Republicana de Catalunya no ha comportat el canvi de rumb en la 
normalització de la cultura catalana que ell es podria haver imaginat. Les 
cites següents demostren que la desesperació de Vallverdú el porta a 
afirmar que és impossible intervenir en el destí: «amb la nostra presència 
no hem canviat ni canviarem el ritme de les coses, ni l’ordre de l’univers, 
com en la nostra joventut ens pensàvem que s’esdevindria» (VALLVER-
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DÚ: 2005, 177), i que la seva professió no és indispensable: «tant li farà, 
comptat i debatut escriure és una activitat innecessària. Innecessària 
perquè el món continuï caminant, no es tracta de cap combustible» 
(VALLVERDÚ: 2005, 218). Per tant, amb aquestes declaracions aconse-
gueix subratllar tant l’absurditat del seu projecte personal, de la seva 
vocació, com del seu projecte col·lectiu. 

Encara que Vallverdú no ha estat una figura política activa, en 
Hora nona i Quasi nou llunes exposa obertament la seva simpatia per 
ERC. En Les vuit estacions afirma el seu «refús a les afiliacions expresses i 
a l’acció pública» (VALLVERDÚ: 1991, 19), tot afirmant: «sóc profunda-
ment reaci a l’acció política. Opino que el joc polític canvia, destenyeix i 
desfigura la gent» (VALLVERDÚ: 1991, 3). Però més endavant recorre a 
la política com a últim mitjà per aconseguir el seu ideal perquè, malgrat 
l’entrada de ERC al poder i confiar que el govern socialista català de 2004 
destensarà les relacions amb Madrid, s’adona que això no passa.  

Els dos últims dietaris exposen el seu punt de vista sobre diferents 
etapes dels governs catalans i espanyols i les polítiques de la Unió 
Europea, i els retreu algunes accions que han dificultat la normalització 
de la cultura catalana. Per exemple, es queixa de l’autoritat de Madrid 
sobre Catalunya, de la falta de persistència dels catalans en la lluita contra 
l’espanyolisme i del tractament que la Unió Europea estableix amb els 
seus territoris. En Quasi nou llunes declara «estic admirat de la 
mansuetud amb què, si bé ho mirem, el govern de la Generalitat accepta 
les dilacions, trepitjades i evanescents promeses del govern de Madrid» 
(VALLVERDÚ: 2007, 113), mentre que en Hora nona confessa «viure 
tothora amb la impressió que [els governants de l’Estat] fan amb tu el 
que volen, que és ben poc el marge de maniobra que pots usar, resulta 
fatigós i enervant, i et deixa l’esperit adolorit» (VALLVERDÚ: 2005, 96); 
«Europa només reconeix estats […]. I si pot ser, amb una sola llengua 
[…]. A l’Europa nova, o ets un estat o no ets res o quasi res, aquesta és la 
pura realitat. Així ha acabat aquell somni, aquella bella utopia de 
l’Europa dels pobles, l’Europa de les nacions» (VALLVERDÚ: 2005, 87). 

A part de mostrar el posicionament polític de l’autor, en els 
dietaris també es disserta sobre la situació actual del català perquè la 
recuperació d’una llengua apta per a totes les funcions és un dels ideals 
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per als quals ha lluitat. Mirant el passat i el present, l’escriptor augura que 
serà difícil que el seu somni esdevingui realitat. En els següents exemples 
es dol particularment del retrocés de l’ús del català i del fet que la divisió 
terminològica actual entre català i valencià provingui d’una actitud tan 
diferent del posicionament comú entre parlants de diferents dialectes 
durant la seva època més combativa. 

 
La llengua s’ha mantingut. Fins quan? La més gran decepció actual ha estat que 
l’extensió en el coneixement ha estat paral·lela i simultània al mateix temps amb 
la minva en l’ús social. […] Jo no gosaria temptejar un pronòstic. Però no sóc 
optimista. Han de canviar encara molts plantejaments, regirar-se moltes 
actituds. I, com tots els de la meva generació, estic cansat d’esperar: porto 
dècades i dècades de vida caminant amb una sabata vella i una espardenya 
foradada (VALLVERDÚ: 2005, 100-101). 
 
Quina diferència amb els darrers anys seixanta i tots els anys setanta del segle 
XX. Vivíem una ofensiva de recuperació, sorgida des de tots els pobles de parla 
catalana (VALLVERDÚ: 2005, 173). 
 
 
En aquests textos es manifesta que la llengua no és l’únic element 

de la cultura que està reculant, ja que també es troben laments per la 
pèrdua de les tradicions en forma de preguntes com: «qui agafarà el toro 
per les banyes i ens tornarà al pessebre, al tió i als Reis, bandejant 
costums forans? I podrem algun dia esborrar l’horrible Halloween?» 
(VALLVERDÚ: 2007, 58). 

A més de presentar la seva insatisfacció amb la situació de la 
política, la llengua i les tradicions, l’autor naturalment també opina sobre 
literatura. Per començar, es queixa sobre la falta de normalitat pel que fa 
a la debilitat de la tradició literària, perquè aquest fet li demostra que la 
tradició que ell havia intentat recuperar i enfortir continua xacrosa. 

 
A partir de la dècada dels setanta, unes generacions joves, obertes a tendències 
innovadores, com era lògic, van ocupar llocs de la crítica, del periodisme, de la 
càtedra; però en comptes de vincular-se a les generacions anteriors, vull dir 
immediatament precedents, van trencar amarres, i ni tan sols van voler salvar 
allò que podia salvar-se de les lliçons anteriors (VALLVERDÚ: 2005, 223). 
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Els dietaris també transmeten la queixa per l’acceptació d’algunes 
traduccions de baixa qualitat perquè no valoren i desacrediten la feina 
dels traductors que van obrir camí en els anys seixanta: «volta pel món 
una plèiade de traductors a mig fer, que esguerren el panorama dels 
traductors conscients i amb expertesa» (VALLVERDÚ: 2005, 92). De fet, 
aquest fenomen està principalment causat pels canvis en el món editorial: 
molts editors s’han convertit en homes de negocis i tracten el llibre com a 
simple objecte comercial. Aquesta pèrdua de respecte per al llibre, el 
tractament d’aquest element com a producte mercantil i la seva 
substitució per altres formes de cultura o entreteniment més despersona-
litzades demostren a Vallverdú el desconeixement actual sobre la 
importància que va implicar la presència de les publicacions en català. A 
més, en aquests dietaris també es té molt present que la reaparició del 
llibre en català —i sobretot la literatura per a nens— va simbolitzar la 
restauració de la cultura catalana malgrat la censura i els entrebancs de 
l’època. La presència física d’una publicació en aquesta llengua tenia un 
valor que anava més enllà de la qualitat literària, havia esdevingut un 
símbol. Ara, però, part de la societat ignora aquest fet i no es planteja que 
alguna vegada no hagi estat possible publicar en català. Fins i tot, la 
lamentació per la desmitificació del llibre en català també s’estén a 
qualsevol llengua perquè les noves tecnologies li han pres protagonisme i 
molta gent ja no l’aprecia com abans. 

Finalment, en aquests dietaris també es destaca la falta de reconei-
xement d’alguns escriptors cabdals i la precarietat dels mitjans de difusió 
literària. Es relaciona la falta de valoració d’alguns autors i la deficient 
promoció de la literatura catalana perquè aquestes dues circumstàncies 
han afectat considerablement la carrera de Vallverdú. Encara que l’autor 
admet que la seva obra ha estat premiada, els circuits de crítica i divul-
gació no han estat suficients per a donar a conèixer i valorar figures com 
ell.  

 
Parlava de la meva tasca llarga. Diria que de les més llargues i durables del 
panorama literari del nostre segle XX i el que toqui del XXI. De diplomes i de 
premis ja me n’han caigut, com de nomenaments, no és que em faci l’avi 
rondinaire. És que la cosa està mal muntada. No funcionen prou les antenes, hi 
ha massa gent ombrejada i inadvertida (VALLVERDÚ: 2007, 25). 
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A efectes més pràctics, també el preocupa que la curta permanèn-
cia dels seus títols a les llibreries indica la poca petja que ha deixat en la 
societat. En el cas d’un escriptor que s’autoanomena de literatura 
majoritària, és a dir, no de literatura per a uns pocs, sinó per a un públic 
ampli, aquest sentiment encara s’aguditza més. 
 

És colpidor pensar que un llibre teu sigui introbable a les llibreries [...]. No puc 
fer-hi res, estic mancat de cap possibilitat d’aturar aquest procés d’esborrament 
pel qual en un període de temps previsiblement no llarg, quatre títols infantils 
encara es mantindran en reedicions i dels altres setanta o vuitanta llibres escrits i 
publicats per mi, ningú no serà capaç de trobar-ne més enllà de mitja dotzena als 
Encants (VALLVERDÚ: 2005, 217). 
 
Si el pes pesant de la premsa a Catalunya és en castellà, si la 

premsa en català és en mans poc partidàries d’oferir una plataforma 
sòlida i si els diaris i revistes en aquesta llengua que podrien crear diàleg 
dins la cultura no arriben a les masses, molts escriptors es troben 
silenciats. Per compensar aquesta falta d’iniciatives de difusió i d’atenció 
mediàtica i la tímida recerca acadèmica al voltant de la seva producció, els 
assajos de Vallverdú adquireixen el paper d’eina d’autopromoció. És a 
dir, la falta de premsa, crònica cultural, crítica literària que s’encarregui de 
certes funcions divulgadores dins de la cultura catalana provoca que la 
seva producció assagística —no tant en els dietaris com en les obres auto-
biogràfiques i reculls de premsa— inclogui explicacions sobre els seus 
llibres. El cas d’aquest autor arriba a extrems sorprenents amb títols com 
Pelegrí dels mots, un assaig en què es ressegueix tota la seva trajectòria 
literària i s’explica el context i les motivacions dels seus textos més 
representatius. Josep Maria Aloy ha estat un dels estudiosos que més s’ha 
dedicat a aquest escriptor i ha publicat un estudi biogràfic sobre ell, però 
Vallverdú s’adona que la seva obra no ha incitat la recerca que s’adequaria 
a un autor del seu calibre, i decideix treure a la llum assajos que en altres 
cultures serien plantejats per investigadors o periodistes culturals. 
D’aquesta manera, els llibres personals creen un joc de miralls amb la 
resta de la seva obra i ofereixen uns textos singulars i complicats de 
classificar perquè els títols ressenyats estan analitzats pel mateix 
escriptor. 
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Davant d’aquesta situació, en la qual diversos elements essencials 
encara coixegen, es pot afirmar que és difícil instaurar referents literaris, 
crear un fons d’autors i d’obres clàssiques, enfortir una tradició, crear un 
cànon, donar-se a conèixer a l’estranger, situar-se al mateix nivell que les 
cultures que descansen sobre un estat. 

Després de resseguir la seva activitat literària i de contextualitzar 
les seves queixes, veiem que Vallverdú se sent frustrat perquè s’adona que 
els Països Catalans pateixen moltes deficiències que ell i els altres homes 
de lletres de la represa van intentar superar. I no sols això; ell té la 
impressió que les generacions posteriors no els han sabut prendre el 
relleu per continuar la tasca que ells havien emprès. I, per tant, aquest 
retrocés encara dificultarà més la normalització de la cultura catalana. En 
conclusió, els motius per tenir una visió de la vida desencisada no es 
troben tant en l’èxit de la seva literatura, en el seu projecte personal, sinó 
en el fet que el projecte col·lectiu no ha reeixit. Està desil·lusionat perquè 
les persones que, com ell, van actuar perquè el franquisme no aniquilés la 
cultura catalana no han vist el seu somni fet realitat; actualment molts 
aspectes de la cultura encara no s’han normalitzat i a Vallverdú no li 
passa desapercebut el fet més greu: és molt difícil que mai arribin a 
existir. En aquest panorama desolador, la immediatesa combativa pròpia 
dels dietaris serveix paradoxalment al Vallverdú ja ancià per a expressar el 
crit desesperat d’alerta encara ple d’energia. 
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ELS DIARIS DEL DIARI DE MANUEL DE PEDROLO. EL DIARI, LA 
JUBILACIÓ D’UN NOVEL·LISTA? 

Ramon Salvo Torres 
 

ntre el 7 de gener de 1986 i el 24 de gener de 1990, és a dir, al 
llarg de gairebé quatre anys, els darrers de la seva vida, 
Manuel de Pedrolo va escriure de manera continuada (a 
excepció d’un parèntesi d’un any: entre el 19 de desembre de 

1988 i el 13 de desembre de 1989) un diari —prop de 1.500 pàgines— 
que ell aplegava en blocs semestrals. La darrera anotació és del 24 de 
gener de 1990. Pedrolo morirà el 26 de juny d’aquell mateix any. El Diari 
és, doncs, el darrer projecte narratiu, la darrera aventura textual, de 
Manuel de Pedrolo.  

El 1987 i el 1988 el setmanari El Temps va publicar fragments 
seleccionats per Pedrolo de l’any 1986. A la seva mort, el Diari va ser 
publicat gairebé íntegrament en tres volums per Edicions 62. En aquest 
ordre: 

Darrers diaris inèdits. Blocs 1988-1990, que va sortir al mes de 
novembre de 1991. 

Diari 1986, que va sortir set anys més tard, al gener de 1998.  
Diari 1987, que va aparèixer un any després, al gener de 1999.  
Dels Darrers diaris inèdits se n’han fet tres edicions; dels altres dos, 

només una. 
 
1. LES RAONS ESSENCIALS DEL DIARI 

 
1.1 La jubilació d’un novel·lista? 
Pedrolo inicia el seu Diari a raig. L’obre directament el 7 de gener 

de 1986 amb una reflexió sobre la mort i la religió. I en cap de les 
entrades inicials no justifica els motius que l’han empès a iniciar aquella 
nova aventura. No és fins al 16 de febrer, quan el diari ja té més d’un mes 
de vida, que hi apareixen les primeres anotacions sobre les raons que 
l’han portat a escometre un diari. Aquell dia, un Pedrolo amb 67 anys, 
escriu:  

E 
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Observo que, amb l’edat, els altres es van repetint. [...] Sóc com tots, doncs, i, 
com tothom, em repeteixo. Cal tenir no dic la humilitat sinó la sinceritat de con-
fessar-ho o, si més no, de confessar-s’ho. [...] Hi ha una mena d’espontaneïtat 
creadora que el novel·lista va perdent. [...] Quan hom se’n fa capaç, és hora de 
plegar. Certament, no pas de quedar-te sense fer res. Però es poden fer d’altres 
coses, un diari per exemple. Encara que sigui un diari com aquest... 

 
El diari, però, no és el centre d’atenció de l’escriptor. La seva princi-

pal preocupació són les limitacions, els impediments que el pas del temps 
està imposant a la seva tasca de novel·lista. L’endemà, 17 de febrer, 
Pedrolo és molt més explícit:  
 

I ara, avui, reconsiderem-ho tot, escriu. He renunciat a escriure aquelles històri-
es a què em referia abans d’ahir,136 i a d’altres, més vagament projectades [...] No 
podia ser, pensant-hi bé, que allò que em falla sigui la capacitat de realització, 
una mena d’impossibilitat de dur a terme els projectes que em forjo? Més: 
aquests projectes arriben a ser intencions de debò? 
No, em sembla que no; no ho arriben a ser. Tot de gent, homes i dones, nave-
guen pel meu cap, i tots tenen la seva història, una història que al capdavall 
m’interessa, m’encurioseix, potser m’emociona i tot, però no puc desenvolupar 
perquè el meu cervell, «ocupat» per altres assumptes (personals, familiars, 
col·lectius...), ja no s’hi pot concentrar. Aleshores la paraula «naveguen» és exac-
ta, però cal afegir: sense rumb. O, amb més exactitud: la falta de vent que els 
tensi les veles els ha encallat; no es mouen gaire de lloc. 
I penso també en la història que hi ha en aquesta immobilitat obligada i en la 
manera més «apta» de contar-la, i això, aquesta preocupació que viu simultàni-
ament amb ells contemplats com un esdevenir i amb totes les altres insatisfacci-
ons alienes a la creació, acaba de matar qualsevol impuls novel·lístic. Les 
narracions possibles es van convertint, són, com un fetus que duc dintre; un fe-
tus mort. Com expulsar-lo és encara una altra història possible que em sol·licita i 
m’atreu vagament... 
No em puc queixar, doncs, que no hi hagi procés; n’hi ha una colla, però són 
processos en descomposició, totalment avinguts, d’altra banda (la qual cosa no 
ajuda gens) amb el procés de descomposició a què em mena la vellesa, una velle-
sa viscuda amb una sensació d’impotència absoluta.  

                                                 
136 L’escriptor fa referència als apunts de tres narracions que havien ocupat tota l’entrada 
del dia 15. 
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Podem lligar caps, perquè ells es lliguen tots sols. La veritat és que m’he anat 
quedant sense res, que m’hi anava quedant a mesura que «feia» i que, fos com 
fos, ho sabia, sense reconèixer-ho com ara. 
Costa de dir aquestes coses, i em pregunto si no he emprès aquest diari amb 
l’esperança (quina paraula més desafortunada i més impertinent!) que de tant en 
tant seré capaç d’escriure’n alguna, de parlar-ne, si no a fons (com atènyer aquest 
fons?), d’una manera prou orientadora. 

 
El Diari —«Encara que sigui un diari com aquest...»— és 

concebut essencialment en un primer moment, entre altres coses, com un 
contenidor provisional d’històries. I és que en aquesta mateixa entrada 
Pedrolo s’havia plantejat la possibilitat de fer-hi desaparèixer les sinopsis 
d’unes històries que sap que amb tota probabilitat no desenvoluparà: 
«Res no seria tan senzill com suprimir aquella entrada o substituir-la per 
alguna altra anotació». Tot seguit, però, havia passat a reflexionar sobre 
la inclusió d’aquells projectes dins el Diari —fins aleshores hi havien 
aparegut dues o tres micronarracions i el 25 de gener havia enregistrat 
que estava enllestint un conte— i, amb la decisió d’incloure-hi aquells 
esbossos («en aquest diari mai no se suprimirà res; rectificaré, si cal»), 
havia passat a convertir el Diari en l’espai en el qual deixar constància de 
la seva pervivència com a novel·lista; de la seva vitalitat com a creador 
d’històries. I de la seva vitalitat, encara, per a emprendre noves aventures: 
«És una aventura, una aventura més, i per quin motiu n’amagaria les 
peripècies si ningú no m’obliga a escriure’l?», anota referint-se al Diari. El 
Diari com una nova aventura.  

Aquesta reflexió de Pedrolo en el Diari quant a la continuïtat de la 
seva novel·lística coincideix amb la publicació en El Temps de l’entrevista 
«Pedrolo, sense manies», signada per Assumpció Maresma i Mates, 
entrevista que ell mateix hi havia enregistrat el 4 de febrer, i entrevista en 
la qual Pedrolo fa públiques per primera vegada la seva decisió d’abando-
nar la novel·la i l’existència del Diari: «Cada dia tinc més mandra 
d’escriure», confessa a l’entrevistadora,  

 
Tanta mandra que ja no vull escriure cap més novel·la. He escrit massa, sí se-
nyor, tenen raó aquests que diuen que he escrit massa. 
-¿I ara què farà? 
-Potser faré un diari. Anar fent anotacions dels petits incidents de cada dia. 
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La vaguetat, la indefinició del potser —que contrasta amb la rotun-

ditat, amb la fermesa de la primera de les afirmacions: «ja no vull escriure 
cap més novel·la»— ens faria creure, sabent com sabrem més tard que ja 
l’havia iniciat, que ni ell mateix tenia encara massa clara aquella aventura. 
Tot i això, entre el 4 (data de l’entrevista) i el 17 de febrer (data de la 
publicació de l’entrevista i de la seva reflexió sobre el futur com a novel-
lista i sobre el Diari), Pedrolo ja hi havia dissipat dubtes. El Diari ha 
esdevingut una nova experiència narrativa per a l’exnovel·lista. El Diari és 
una fórmula que li permet continuar d’una altra manera l’obra de creació. 
És un espai notarial que el Pedrolo escriptor —ara novel·lista jubilat— 
obrirà també a l’impuls creador. 

 
1.2 La paradoxa pedroliana. El silenci i l’escassa valoració per part 

de la crítica enfront de l’èxit lector 
Ara bé, la por a la repetició, la mandra, el cansament, la vellesa     

—aquella vellesa «viscuda amb una sensació d’impotència absoluta», com 
havia escrit el 17 de febrer—, eren les úniques raons perquè Pedrolo 
abandonés, com efectivament va fer el 1985, la novel·la? En la mateixa 
entrada, a la limitació de la vellesa havia afegit: «totes les altres insatisfac-
cions alienes a la creació, acaba de matar qualsevol impuls novel·lístic». 

 
1.2.1 El silenci de la crítica 
La por a la repetició, la mandra, el cansament o la vellesa els 

trobem, de bon començament, lligats al Diari amb una d’aquelles altres 
insatisfaccions alienes a la creació de què Pedrolo feia esment: el silenci de 
la crítica davant la darrera etapa de la seva obra. Ja en l’entrada del 22 de 
gener, i amb motiu d’una carta de Jordi Sarsanedas (llavors director de 
Serra d’Or), en què aquest li demanava la seva resposta a una enquesta 
sobre les repercussions de la Guerra Civil en la seva obra, Pedrolo 
transcriu:  
 

Tinc interès a reproduir el text de la lletra que li escric avui. És aquest: 
Fa temps i temps, anys, que Serra d’Or em silencia; vull dir, és clar, que silencia 
la meva obra. No puc creure que es tracti d’un oblit, o sia d’un fet involuntari, 



Revista de Filologia 

 237 

quan sóc prou «visible». Són massa llibres perquè aquest diguem-ne «ostracis-
me» no sigui motivat per alguna raó, no tingui un propòsit. Pot ser que no faci 
goig a algú o a alguns, pot ser que algú em tingui per tan mediocre que seria ridí-
cul ocupar-se d’allò que escric... [...] 
No t’adones que, de fet, m’estàs preguntant per una obra que, a jutjar per 
l’actitud de la vostra revista, no existeix? I fixa’t, si et plau, que dic vostra, no te-
va. No crec pas que siguis tu qui ha decidit que, a la literatura catalana, hi faig 
més nosa que servei. 

 
Poc després de la carta a Sarsanedas, Pedrolo feia a la revista 

barcelonina Carrer Gran (SAUMELL: 1986) les declaracions següents: 
 
Jo tinc consciència d’estar una mica al marge, suposo que és una mica per la me-
va actitud, per les meves idees, per la manera com les manifesto, [...] per la ma-
nera d’escriure, per les meves idees religioses, pel tipus de llibres que faig, i pels 
articles no cal dir-ho. De tota manera no es pot afirmar que sóc un escriptor ma-
leït quan una part del públic, dels lectors, m’accepta. Ara, és clar, es pot dir ma-
leït en el sentit que la crítica no m’accepta, aleshores com es menja tot això? Si la 
crítica actua com si no existissis, com si no formessis part de la cultura catalana, 
és clar que en aquest sentit sóc un autor maleït.  

 
I al cap d’un any hi tornarà: «Com que no tinc crítics, no em 

poden malinterpretar. Si Serra d’Or no ha parlat de les meves últimes 
quinze obres i l’Avui hi ha dedicat dos articles en dotze anys d’existència, 
ja em diràs», respon a Núria Escur en una entrevista publicada al Diari 
de Barcelona el 17 de maig de 1987 (ESCUR: 1987). 

Per a Pedrolo aquell silenci obeïa tant a motius estètics com a 
motius polítics. I així ho manifesta en aquella entrevista; entrevista, 
d’altra banda, que Pedrolo ressenya en l’entrada del 9 de maig de 1987 
del Diari. 

Perquè, si l’experimentació narrativa, la multiplicitat i la 
complexitat de formes de la darrera producció pedroliana era inqüestio-
nable, les idees de Pedrolo eren ben conegudes. Les havia fet públiques en 
els seus articles, en les seves declaracions i en la seva obra literària. I les 
farà públiques igualment en el Diari. Pedrolo era ateu, independentista, 
antimilitarista i marxista. I no s’hi estava de proclamar les seves convic-
cions. Només unes mostres: «Dues institucions em són perfectament 
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“insofribles”: l’Exèrcit i l’Església», escriu el 4 de gener de 1987. I defineix 
la primera d’aquestes dues institucions com: «Una casta que entén la 
disciplina com l’anul·lament humà de l’“inferior”». Sobre l’Església no 
s’està d’afirmar que:  

 
Una institució que «trafica» amb la feblesa humana, amb la seva por a la mort; 
que aprofita aquesta «indefensió» de l’home per a dominar-lo i, sobre el temor, 
constituir un poder universal o amb afanys d’universalitat 
 
Sobre l’independentisme, el 3 de febrer de 1986 havia recollit: 
 
La policia franquista persegueix els independentistes. Els perseguí la dreta de la 
transició. Els persegueix el socialisme que ara ocupa el poder. Cal suposar que en 
el futur els perseguirà el govern de la Generalitat, si disposa de prou competèn-
cies policíaques. Tots els partits «catalans» amb possibilitats d’ocupar el govern 
autonòmic són espanyolistes, inclosa Esquerra Republicana si creu de debò en 
una federació dels pobles que ara formen l’Estat Espanyol i, en admetre-la, 
accepta també el fraccionament del poble català, 
 
El silenci sobre les novel·les que conformen la tercera etapa de la 

seva obra, la que correspon al postfranquisme —etapa al llarg de la qual 
Pedrolo considera que ha escrit els seus millors llibres—, era total i 
absolut. Un silenci la contradicció del qual posava damunt la taula Jaume 
Vidal i Alcover en el Simposi «Rellegir Pedrolo» celebrat al mes de 
desembre de 1990 arran de la mort del novel·lista: 

 
Una contradicció que pateix l’obra de Pedrolo i que prové de fora és l’actitud de 
l’autoritarisme literari envers ella. La soi-disant crítica literària del país no ha es-
tat precisament generosa amb Pedrolo [...] però en canvi ha obtengut tot de 
premis, crematístics els uns, com el Joanot Martorell (1954), el Víctor Català 
(1956), el Josep Yxart (aquest conjuntament amb altres quatre autors; 1957), el 
Sant Jordi (1962), el Prudenci Bertrana (1968) i el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes (1979), i purament honorífics els altres: la Lletra d’Or, el de crítica de 
Serra d’Or per contes i quatre vegades el de crítica de la novel·la de la mateixa re-
vista (1968, 1972, 1976 i 1977).  
 
1.2.2 L’èxit lector 
Era i és la paradoxa pedroliana. Perquè Manuel de Pedrolo era 

llegit i continua essent llegit. L’escassa generositat de la crítica a la qual 
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feia referència Vidal i Alcover, Pedrolo la va veure sempre compensada 
amb la generositat dels lectors. Una generositat, amb tot, que no sempre 
satisfeia completament Pedrolo ja que el reduïa, en alguns casos, a un 
escriptor de bestsellers: un escriptor d’unes poques obres d’èxit. 
En l’entrada del 20 de gener de 1986 del Diari (inèdita, d’altra banda; no 
va ser publicada en El Temps ni posteriorment recollida en el Diari 1986) 
Pedrolo escriu: 
 

Em diuen, a les Edicions 62, que els exemplars venuts del Mecanoescrit arriben ja 
als dos-cents mil. És molt? Aquesta acceptació risca de fer-me passar, als ulls 
d’una gran quantitat de lectors, per l’autor d’un bestseller i prou. Sí, sovint és 
com si la resta no existís. La qual cosa és ben insatisfactòria quan no es tracta, ni 
de bon tros, de la meva millor obra. No ho és, ni s’atansa a les que considero més 
importants. De vegades lamento haver-la escrit. Però qui no es consola és per-
què no vol. 

 
Quan preparava aquest article vaig parlar amb en Josep Maria 

Castellet, editor del volum corresponent als anys 1988-1990 del Diari. 
Castellet em va comentar que en un principi Pedrolo volia publicar el 
Mecanoescrit en una col·lecció per a adults, com normalment feia. I que 
va ser ell qui li va plantejar que la inclogués en una col·lecció per a joves. 
No es va equivocar: les xifres li han donat la raó. En aquest sentit, dijous 
passat, 30 de novembre, Montserrat Casals i Couturier (CASALS I 
COUTURIER: 2008) escrivia en el «Quadern» del diari El País que del 
llibre més venut de Mercè Rodoreda, La Plaça del Diamant, se n’havien 
comercialitzat 225.000 exemplars en 20 anys. 

 
1.2.3 El reduccionisme del món acadèmic 
Una altra insatisfacció, la de ser considerat autor d’un bestseller, 

s’afegeix, doncs a les anteriors: la vellesa i el silenci de la seva darrera obra 
per part de la crítica. No serà la darrera. A aquestes afegeix encara el 
reduccionisme a què considera que es veu sotmès el conjunt de la seva 
producció. Pedrolo es dol de la visió que els estudiosos, que el redueixen 
a un autor existencialista, projecten de la seva obra. Pedrolo es preocupa 
per com serà projectada la seva obra cap al futur.  
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En el moment en què s’estava enllestint el text sobre la seva obra 
per a l’onzè volum de la Història de la Literatura Catalana, el llibre de 
referència —encara avui— per a l’estudi de la literatura catalana, Pedrolo 
recull en el Diari tant aquesta preocupació (i la seva insatisfacció davant 
del text resultant) com la concepció que ell tenia i la que ell hagués volgut 
que en quedés, del conjunt de la seva producció: 
 

Setmanes enrere vaig trobar-me amb en Jordi Castellanos, un dels 
col·laboradors de la Història de la literatura catalana que publica Ariel. Em va dir 
que darrerament s’havia dedicat a redactar l’article que en aquesta història em 
«correspon» com a novel·lista (sembla que del dramaturg se n’ocuparà algú al-
tre). Va reconèixer que no m’havia pas llegit tot i vam quedar que li enviaria una 
llista de les obres que al meu parer no podia ignorar. Ell, per la seva banda, em 
digué que em faria arribar una còpia del seu escrit [...]. 
L’article, em diu, l’ha redactat amb la Maria Campillo. És un estudi de disset pà-
gines mida holandesa, amb dues més de notes o referències. 
L’he llegit, no m’ha agradat i redacto al meu torn una resposta que reprodueixo 
aquí amb la idea que, un dia, un cop publicat el volum corresponent d’aquella 
història, a algú pot interessar-li de saber quines eren les meves objeccions i fins 
on han estat ateses. La carta, que esmena uns quants errors factuals, de poca im-
portància, diu: 
«Passem a les observacions. En primer lloc em crida l’atenció que mentre el vos-
tre text dedica una mica més de tres pàgines a allò que en dieu la meva primera 
etapa (1952-57), a la qual pertanyen tretze obres, només en dedica un xic més 
de quatre a la segona (1957-71), amb trenta-sis llibres, i tot just dues a la tercera 
(1972-avui), amb vint-i-dos títols [...]. 
Normalment hom centra els estudis en les obres «majors» d’un autor i deixa una 
mica de banda les altres [...]. Per això em sorprèn que aquí es dediqui proporcio-
nalment més atenció als llibres de la primera etapa que no pas als de les altres 
dues i, sobretot, que quedi tan negligida la tercera, quan publico alguna de les 
novel·les més «significatives». Hom té la impressió que us sentiu una mica per-
duts de seguida que us falten els comentaris «crítics». Hi ha més tou d’infor-
mació sobre la primera etapa i part de la segona que sobre la tercera, quan els 
meus llibres són pràcticament silenciats. 
Això explicaria [...] que no es digui ni una paraula de la «preocupació» religiosa 
que manifesto a partir d’un determinat moment i en obres com els Apòcrifs, No 
hi fa res si el comte-duc, Múltiples notícies de l’Edén, Patologies diversament obscu-
res, Crucifeminació, etc.; que no acoteu com caldria les diferents parcel·les del 
camp narratiu que he «explorat» [...]. 
Sé que és ingrat haver d’examinar més de setanta novel·les d’un autor que es 
proposava d’aconseguir una «totalitat narrativa», però aquesta aventura hauria 
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d’estimular l’estudiós, el crític, en lloc de temptar-lo a procedir a una mena de 
«reduccionisme» que no s’aplica als altres autors [...]. 
Em sembla que la vostra Història de la literatura catalana és una obra massa seri-
osa per acollir aquestes «inepteses». Se m’hi podria reduir a un autor «a peu de 
pàgina», però si se’m dedica un article cal que sigui acurat i suficient, la qual cosa 
no vol pas dir necessàriament «aprovador». Al capdavall, he fracassat. Per cert 
que aquest seria un bon títol: EL FRACÀS D’UN NOVEL·LISTA» (Diari, 9 
de juny de 1987). 
 
La seva insatisfacció, tal com recull en l’entrada de l’11 de 

novembre de 1988, és absoluta quan comprova el resultat final:  
 
Fullejo el volum onze i darrer de la Història de la Literatura Catalana, de Riquer-
Comas-Molas [...] i hi llegeixo la part que em toca. Entre la narrativa i el teatre 
hi tinc vint pàgines. Hi ha tres fotografies meves, una de l’Aranyó, tres de cober-
tes de llibres i una altra d’una escena d’Homes i No. Sembla que n’hauria d’estar 
content. Doncs, no. És d’una gran insuficiència l’estudi sobre la meva no-
vel·lística i, més que examinat, m’hi sento esclafat. No és un article imparcial, fet 
amb interès per l’obra que considera, i això es veu en el tracte banalitzador que 
dóna a alguna de les novel·les més significatives, o potser caldria dir la falta de 
tracte, perquè d’alguns títols sembla que en fugi, potser per por d’escaldar-se. 
No profunditza gens ni mica, i no pot ser per falta d’espai en una història tan ex-
tensa. Se li escapa, per exemple, el trasllat que fa un llibre com Espais de fecundi-
tat irregular, li mereixen un ull distret les obres «religioses», els Anònims no són 
objecte de cap escorcoll literari, els Apòcrifs passen sense pena ni glòria, etc. No 
estic content, he dit, però em cal afegir que no estic desil·lusionat. En primer lloc 
per aquelles consideracions d’equivocació que d’altres cops m’he fet i, en segon 
lloc, perquè no podia pas esperar res més després d’haver llegit el text que temps 
enllà em confià en Castellanos, el qual, tanmateix, ha recollit, molt tímidament, 
algunes de les suggerències que li feia. D’altra banda, suposo que he de conside-
rar normal que una història de la literària afavoreixi els autors més grats a 
l’historiador... 
 
Ja en fa més de 20 anys, d’aquella anotació. I és potser un bon 

moment per a preguntar-nos si aquell plantejament no és encara vigent.  
Les raons del seu text les explicarà Castellanos en la necrològica 

que, amb motiu de la mort de Pedrolo, va publicar en el diari El País el 
27 de juny de 1990: «El millor Pedrolo, és aquest, el dels cinquanta. Crec 
que l’ideologisme i l’experimentalisme gratuït entelen la seva obra 
posterior. És qüestió de gustos, és clar» (CASTELLANOS: 1990). A tall 
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d’exemple, vegem una mostra de la divergència de gustos entre l’autor i la 
crítica en l’entrada del 22 d’agost de 1988: 

 
Faig una lectura ràpida de «No hi fa res si el comte-duc no va caure del cavall a 
Tàrrega». Què en pensaria, si el llibre no fos meu? ¿Em semblaria també una de 
les obres més originals, més «atrevides» i més creatives de la nostra literatura? 
Com que opino que sí, la modèstia que se’m suposa no m’ha de privar de dir-ho. 
El rellegeixo amb plaer.137 
 
Doncs bé, No hi fa res si el comte-duc no va caure del cavall a 

Tàrrega no havia merescut ni una sola línia per part de la crítica. 
 

2. UN DIARI DE DIARIS 
Així s’entén que el Diari de Manuel de Pedrolo sigui un «diari de 

diaris», que sigui la darrera aportació de Pedrolo al seu procés narratiu. 
Deixant de banda les reflexions al voltant de la consideració com a obra 
de ficció d’un text d’aquestes característiques,138 el Diari de Pedrolo, que 
recull la quotidianitat intel·lectual, estètica, cultural i política de l’individu 
i també del personatge públic; de l’intel·lectual, del ciutadà compromès, i 
del creador Manuel de Pedrolo, ultra un diari espiritual o un diari filosòfic; 
ultra un diari literari o el diari d’una obra, a la manera de Léautaud o 
d’André Gide, com podíem esperar; ultra un diari de malaltia, un diari de 
viatge (encara que sigui dels seus viatges a Tàrrega); i ultra un diari de 
somnis, és —i aquest és el tret que el singularitza— un espai notarial en el 
qual Pedrolo consigna la seva darrera obra de creació: contes (un 
d’aquest, el darrer que escriu: La substituta); narracions més o menys 

                                                 
137 No hi fa res si el comte-duc... Pedrolo l’havia escrita el 1980 i l’havia publicada quatre 
anys més tard, el 1984. 
138 Fet sobre el qual Pedrolo mateix reflexiona el 22 d’abril de 1987: «Què em priva (ens 
priva) de considerar aquesta mena de diari com una obra de ficció? [...] Sense cap neces-
sitat d’inventar res (però bé m’invento algun acudit, ocasionalment), tot allò que dic pot 
ser tingut per fictici i, de fet, ser-ho en la mesura que ho és qualsevol elaboració de la re-
alitat, una d’elles la que facilita l’escriptura, si no és que hi obliga. Hi ha un sentit en el 
qual cap dietari, cap autobiografia, cap memòria personal no és real. Allò que de veres 
recull de la realitat es transforma i, doncs, esdevé una altra cosa, precisament aquesta 
que cau a les mans del lector». 
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desenvolupades; esbossos de novel·les; i poemes, uns poemes la major 
part dels quals han estat recollits en la secció «Poemes del Diari» de 
l’Obra poètica completa (1996). Tot i això, a causa d’un tema d’edició que 
comentaré tot seguit, alguns són encara inèdits. Com ara aquest de l’11 
de gener de 1986, i que adreça: 

 
A la consideració dels successius ministres de l’Interior quan infal·liblement des-
cobreixen que el problema de l’ordre té una solució perfecta: 
 
Lacren lèxics libis lotus lúbrics 
bates bèsties birlen bosses buides 
dades destres dignes dones duen 
falquen febles fites fones fures 
certes cegues citen comes curtes 
maten meuques mísers monjos murris 

  
El Diari de Pedrolo és, doncs, el testament literari del seu autor. És 

el diari d’un escriptor que accepta la jubilació com a novel·lista però que 
en el seu diari continua escrivint obra de creació, perquè la creació forma 
part de la seva vida.  
 
3. ELS DIARIS DE DIARI 

I si el Diari és un «diari de diaris» quant a la diversitat de temes 
que toca, la publicació ha convertit el Diari de Manuel de Pedrolo en 
diferents diaris ja que diferents són els diaris que han arribat a les mans 
dels lectors.  

En primer lloc, uns fragments del primer any, del 1986, escollits 
per Pedrolo, surten publicats setmanalment entre 1987 i 1988, amb més 
d’un any de diferència entre la data d’escriptura i la data de publicació, en 
la revista El Temps, en la secció Manuel de Pedrolo. Dietari, que tancava el 
setmanari. Una experiència, aquesta de la forma de recepció, que 
particularitza una vegada més el Diari: ben lluny del diari íntim, d’escrip-
tura privada, del diari d’un jo timorat, el de Pedrolo és un diari públic 
l’autor del qual accepta, al cap de poc d’haver-lo iniciat, que surti publicat 
a mesura que l’escriu. 
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És un diari la publicació del qual, en una nova experiència pedro-
liana, havia d’haver permès al seu autor la interacció, en temps real, amb 
els seus lectors. El 24 d’abril de 1987, coincidint amb la publicació dels 
primers fragments del Diari, Pedrolo hi anota:  

 
A la fi ha començat, a El Temps, la publicació dels extractes d’aquest diari que els 
vaig donar l’estiu passat. Tot molt «sigilosament», en el sumari parcial que cada 
setmana publiquen a l’Avui, que no figura ni al sumari de la mateixa revista, en-
cara que l’editorial en diu un mot com de passada... I al cap de tants mesos de 
«preparació», heus ací que ho fan tot un xic barroerament: no hi ha cap nota de 
presentació, tal com vam quedar que farien, s’han deixat al tinter el mes (gener) 
de les entrades, no es diu que són fragments i il·lustren el text amb una fotogra-
fia en la qual faig cara d’haver acabat de vomitar quan no era necessari de posar-
ne cap... 
Però, de què ens queixem, Manuel? perdoni, de res; tot just són «detallets». Que 
no se’n torni a parlar, doncs. 
 
En segon lloc, a la mort de Pedrolo, el Diari, concebut com una 

obra unitària, va ser editat per Edicions 62 en forma de tres diaris. En 
ordre invers a l’ordre d’escriptura i amb set anys de diferència entre 
l’edició de Darrers diaris inèdits. Blocs 1988-1990 i el Diari 1986; i de vuit 
entre aquell i el Diari 1987. Els Darrers diaris inèdits. Blocs 1988-1990 
van sortir dins la col·lecció «Biografies i memòries»; els altres dos, editats 
per la pressió dels hereus de Pedrolo, en una edició molt més senzilla, 
dins «El Balancí».  

En tercer lloc, el Diari d’El Temps no concorda amb el Diari 1986 
d’Edicions 62: el primer comença el 7 de gener i el segon ho fa el dia 21 
del mateix mes. Per tant, hi ha alguns fragments dels dies compresos 
entre el 7 i el 21 de gener de 1986 que Pedrolo no va seleccionar per a ser 
publicats en la revista i que, com que el Diari 1986 comença el dia 21, no 
han vist encara la llum. Un exemple n’és el poema que he transcrit fa un 
moment. Per tant, l’edició del Diari no és encara completa. Queden per 
publicar-ne alguns fragments inèdits.  

Un altre d’aquests fragments inèdits correspon a l’entrada del 18 
de maig de 1987. Malgrat que Pedrolo hagués deixat escrit «en aquest 
diari no se suprimirà res», l’edició va suprimir l’opinió de l’escriptor sobre 
la novel·la de Joaquim Carbó S’ha acabat el bròquil, novel·la l’argument de 
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la qual incorpora Pedrolo i els seus escrits. La supressió no aniria més 
enllà de l’omissió d’una crítica professional de Pedrolo i de la vulneració 
dels desitjos de l’autor —dos fets ja per si mateixos prou importants—, si 
no fos perquè la tisora es va emportar també la data. I el fragment que 
havia restat del dia 18 es va incorporar al dia 17: 

 
Dia 18 
No sé quina mena de novel·la volia escriure en Joaquim Carbó en fer S’ha acabat 
el bròquil. Eròtica, humorística, d’intriga? No és res de tot això. Es simplement 
una narració banal i barroera, amb un protagonista d’aquells de «titola», «forat», 
«posar-i-treure» i un «repassar-se» les noies que redueix la sexualitat a una 
caricatura i ignora del tot l’erotisme. Afegim-hi que aquest masclista, no sé si 
«malgré lui», és un passota de trenta-cinc anys... 
Potser en Carbó volia ser desimbolt, i és pueril; potser volia ser atrevit, i és 
vulgar; potser volia ser imaginatiu, i és arbitrari. Cal dir que el meu desencís ha 
estat total i que, «lleugeres» com són, m’ha costat força de llegir aquestes tres-
centes pàgines. És un llibre de saltataulells, sempre disposat a fer broma de la 
«grassa». Ah, com creure que un personatge com aquest és lector meu i, més, 
que els meus llibres li interessen prou per proposar-me de rescatar uns textos 
perduts en algun racó de censura! 
D’altra banda, en Carbó no ha sabut acabar la història. Tan bonic i tan irònic 
com hauria estat que la «salvació» dels meus escrits ocasionés precisament la 
seva pèrdua definitiva. Era plausible que el noi, per por de veure’s compromès en 
la mort de la noia, que la policia investiga, decidís de cremar-los... 
No es pot escriure tal com raja; si volem que les coses ragin de debò, cal 
elaborar-les. En Carbó s’ha deixat anar, i és una llàstima. 
 
En cinquè lloc, i seguint amb les dates, algunes de les de 1986 d’El 

Temps no concorden amb les del llibre.  
Aquestes divergències de l’edició del Diari les he parlades amb 

Josep M. Castellet, responsable de l’edició dels Darrers diaris inèdits, i 
amb Francesc Vallverdú, editor del Diari 1986 i del Diari 1987. Cap dels 
dos recorden haver-ne eliminat ni haver-ne obviat res del mecanoscrit de 
què es van responsabilitzar. També ho he fet amb Joaquim Carbó, que 
desconeixia tant l’existència com la desaparició del fragment que Pedrolo 
havia dedicat a S’ha acabat el bròquil. Pel que fa a Maria Ginés, que 
treballava en Edicions 62 i que va ser qui va treure el Diari i altres inèdits 
de casa de Pedrolo després de la mort de l’escriptor, recorda aquest 
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darrer afer però poca cosa més. Quant al Diari, la Fundació Manuel de 
Pedrolo està a l’espera de recuperar tots els mecanoscrits que ella 
conserva: uns mecanoscrits necessaris per a l’edició definitiva del Diari.  

Quan se’n faci aquesta edició definitiva tindrem ordenat el darrer 
projecte creatiu de Manuel de Pedrolo, i els diferents Diaris quedaran 
finalment unificats formant el que és el Diari de Manuel de Pedrolo. 
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SOBRE LA VIDA DE VICENT FERRER, VALENCIÀ UNIVERSAL 
Fèlix Manel Alarcon Menargues 

Universitat d’Alacant 
 

1. INTRODUCCIÓ 
n aquest estudi tenim la intenció d’aprofundir sobre una de 
les vides més populars de l’hagiografia medieval, la vida del 
pare dominic Vicent Ferrer, possiblement el valencià més 
universal de tots els temps. Intentarem anar més enllà de la 

visió popular que se’ns ha transmés a base de devocionaris i rondalles. Per 
a tractar la vida del pare Vicent ens centrarem en el recull més significatiu 
d’obres que han tractat el tema, principalment les obres medievals més 
importants, com la vida dedicada al sant de Miquel Pereç, que beu de les 
primeres vides que parlen sobre sant Vicent —com la d’Antoní Pierozzi, 
Ranzano o Castiglione—, així com la Llegenda daurada de Iacopo da 
Varazze, més alguna obra actual. 

 Però per quin motiu fer un estudi sobre els aspectes més 
destacables de la vida d’aquest predicador? La resposta és senzilla; sant 
Vicent Ferrer protagonitzà un dels fenòmens de predicació de masses 
més impressionants de la història de la cristiandat. El seu projecte 
personal era, ni més ni menys, salvar el món del pecat, de l’errada i del 
desastre final. Va ser un comunicador colossal, amb una paraula potent i 
seductora, capaç de  commoure i arrossegar milers de persones amb posa-
des en escena pròpies dels grans artistes mediàtics de la música actual; en 
definitiva, va ser el protagonista d’una aurèola llegendària plena de 
meravelles que provoquen en l’actualitat un escepticisme distant i, per 
què no dir-ho, saludable. Però la figura de sant Vicent va més enllà 
d’aquesta vessant d’actor mediàtic. I és que la figura històrica del sant 
valencià no és gens ni mica menor —tot el contrari—, sobretot des del 
punt de vista polític. El seu prestigi civil i eclesiàstic va contribuir a la 
resolució d’assumptes de vital importància, com el desenllaç del Cisma 
d’Occident; i el seu vot va resultar decisiu en les deliberacions del Com-
promís de Casp, on es decidia quina seria la nova monarquia de la 
Corona d’Aragó. Per últim, no podem oblidar l’aportació del pare Vicent 
a la literatura catalana, amb els seus sermons: contribució cabdal a la 

E 
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literatura moralitzant dels segles XIV i XV, i aspecte de gran importància 
en la imatge popular que s’ha creat de sant Vicent al llarg dels segles. 

 Per tots aquests motius trobem interessant fer un estudi sobre la 
vida de sant Vicent Ferrer: saber com es va conformar la figura d’aquest 
personatge que va més enllà de la importància local i nacional, i que 
esdevé  tot un emblema del seu temps. 
 
2. NAIXEMENT I JOVENTUT 

 Sant Vicent Ferrer va nàixer a València el 23 de gener de 1350, 
fill del notari Guillem Ferrer i de la gironina Constança Miquel. Si 
atenem a les dues obres principals que tindrem presents durant l’estudi, 
la Vida de sant Vicent Ferrer de Miquel Pereç (1510) i la Llegenda 
daurada, així com també la tradició local, veiem que el naixement del sant 
ja ve marcat per fenòmens miraculosos.  Constança Miquel, que ja era 
mare d’un fill (Bonifaci Ferrer), va tenir un embaràs d’allò més tranquil, 
sense dolors. Açò va ser interpretat per la mare com una revelació que el 
fill seria una gran persona. El segon fet miraculós que també relaten les 
dues obres anteriorment citades són els sons de gos provinents de 
l’interior de la mare, prodigi que homes de Déu i el mateix bisbe de 
València interpretaren com un indici diví. Aquest fet es repeteix d’una 
forma gairebé idèntica en la tradició popular i en l’hagiografia medieval 
del naixement de sant Doménec de Guzman. La mare del fundador de 
l’Orde de Predicadors, quan encara estava embarassada, va tenir somnis 
on veia el xiquet com un cadell de gos amb una tea encesa a la boca i amb 
una lluna al front que prefigurava el predicador insigne que després seria. 
Precisament un altre aspecte relacionat amb el naixement del sant 
valencià és l’aparició de sant Doménec de Guzman que va tenir el pare de 
sant Vicent. Aquest aspecte no apareix en la Llegenda daurada però sí en 
l’obra de Miquel Pereç: 

 
Dormint una nit son pare en la tancada cambra perquè la santedat de aquest es-
devenidor fill li fós mostrada, li paregué semblant visió veure que, essent en la 
sagrada sglésia dels frares preicadors, hun reverent frare sermonava, y endreçant 
a ell les paraules, li deya: -Stau alegre, stimat fill, que no passarà spay de molts 
dies que la virtuosa muller vostra parrà hun fill de tan gran perfecció de vida, de 
tan excelsa doctrina y de fama tan gloriosa, que per totes les parts on hirà serà 
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reverit y honrat som si fos hu dels dotze gloriosos apòstols, e serà vestit de sem-
blant hàbit que yo porte 
 
 Per altra part, les dues fonts tracten el tema del nom, però l’obra 

de Miquel Pereç ho fa amb més detall: 
 
Volgué la divina disposició dispondre que, venint a la llum de aquest enfosquit 
món, en lo sant batisme lo nom de Vicent li posasse –que vol dir vencedor... 
 
 La Llegenda daurada només diu que el nom de bateig va ser un 

altre presagi diví, però no fa cap referència onomàstica. Actualment el 
lloc on va ser batejat el sant, l’església de Sant Esteve, gaudeix d’una gran 
afluència de fidels vicentins. Hem de recordar que aquest temple valencià 
també va ser l’escenari del bateig d’un altre sant local, sant Lluís Beltran. 

 Totes les fonts consultades destaquen la beatitud i la caritat que 
des de ben jove mostrava sant Vicent Ferrer, assistint a misses diàries i 
peregrinant per totes les esglésies de València. La tradició popular 
arreplega el conegut Miracle del mocadoret durant aquesta època de la 
infantesa del sant. A banda de destacar l’afició de Vicent Ferrer a visitar 
les esglésies i a sentir els sermons dels predicadors, cap font relata res més 
sobre la seua vida fins que no ingressa en l’Orde de Predicadors l’any 
1368, a l’edat de 18 anys.  

 D’aquesta època tenim diferents informacions depenent de la 
font. D’una banda hi ha les que destaquen la relació de sant Vicent 
Ferrer amb els alts estaments eclesiàstics: és el cas de la Llegenda daurada 
que subratlla la relació del sant valencià —confessor i mestre del Sacre 
Palau— amb el papa d’Avinyó. D’altra banda l’obra de Miquel Pereç se 
centra més en la figura miraculosa del pare Vicent. I és que a partir d’ací 
Pereç anirà alternant les fonts: d’una banda el Chronicon de sant Antoní 
(1457) que havia fet servir per a parlar dels primers anys del sant, i d’una 
altra banda la Vita sancti Vicentii confessoris de F. Castiglione (1470), 
d’on trau la major part dels fenòmens miraculosos del pare Vicent. En 
canvi, trobem obres contemporànies com la que es va publicar l’any 2002, 
realitzada per Joan Francesc Mira (Sant Vicent Ferrer, vida i llegenda d’un 
predicador), que parlen a la vegada d’ambdós aspectes: de la influència de 
sant Vicent en la política civil i eclesiàstica, i de la seua vida miraculosa. 



ÍTACA 

 252 

Sobre els estudis religiosos del sant hem de dir que la Llegenda 
daurada només parla de l’entrada en l’Orde de Predicadors al Convent de 
Sant Doménec de la ciutat de València. En canvi, sabem per la resta de 
fonts que sant Vicent Ferrer és nomenat Mestre en Teologia l’any 1388: 
encara avui es pot observar a la capella del Sant Calze de la catedral de 
València el púlpit gòtic seu de la Càtedra de Teologia que va ocupar sant 
Vicent entre els anys 1385 i 1390. 

 Un fet que canviaria el rumb de la vida del nostre sant és la visió 
que va provocar en sant Vicent la necessitat d’evangelitzar el món. Així 
explica aquesta visió la Llegenda daurada: 

 
Por este tiempo, estando en la pontificada residencia de Avignon aquejado de 
gravísimas fiebres, apareciósele Nuestro Señor Jesucristo envuelto en deslum-
brantes resplendores y recibió de Él el encargo de recorrer todas las tierras de 
Occidente predicando el Evangelio y anunciando a todas las gentes que el día del 
juicio estaba próximo. Cristo lo consoló, dióle algunas instrucciones concretas 
para mejor cumplimiento de la misión que acababa de encomendarle, y acto se-
guido, dándole con su mano en señal de amistosa fami-liaridad una leve y cari-
ñosa palmadita en su mejilla, desaparició. En aquel mismo momento san 
Vicente se sintió completamente curado de sus fiebres, se levantó, se vistió y se 
dispuso a cumplir puntualmente el encargo del divino Maestro.   
 

3. EL PREDICADOR 
 La de predicador és, sense cap mena de dubte, la part més 

estudiada i coneguda del sant valencià, i la que ha provocat i configurat la 
imatge que avui tenim sobre el sant del «Timete Deum». Com hem vist 
anteriorment, la visió que va tenir a Avinyó li va canviar la vida. Des 
d’aquell mateix moment va consagrar la vida a la predicació. Amb 
freqüència, el mateix sant al·ludirà aquest moment de revelació en els seus 
sermons. 

Tot el que envoltava la predicació del pare dominic era un autèntic 
espectacle. Acompanyat per milers de persones, Vicent Ferrer va predicar 
arreu d’Europa: la Corona d’Aragó, Castella, Occitània, les regions 
italianes, França, Bretanya... I tenint en compte la gran varietat de llocs 
que va visitar, crida l’atenció un detall que apareix en les diferents fonts 
vicentines: sant Vicent Ferrer sempre va predicar en la seua llengua, el 
català, i pertot arreu l’entenien a la perfecció: 
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El Espíritu Santo infundió en su alma muy diversos carismas, y entre ellos espe-
cialmente el don de lenguas, merced al cual aunque en todos los lugares del 
mundo en que predicó usó siempre su propio idioma nativo, quienes asistían a 
sus predicaciones entendían cuanto decía tan perfectamente como si les estuvie-
se hablando en la lengua que ellos entre sí hablaban.   
 
Mereixqué atényer aquella excelça gràcia per l’Esperit Sant als gloriosos apòstols 
donada que, en la sua pròpia lengua sermonava, y, egualment lo qui estava luny 
com lo qui prop estava lo entenia. 
 
 Entrava a les ciutats damunt d’un ase i era seguit per gents de 

totes les condicions: clergues, nobles, laics, dones, homes, joves, vells, etc. 
I molt sovint s’organitzaven autèntiques processons on els penitents es 
flagel·laven en busca del perdó diví. L’ocasió esdevenia així una festa de la 
sang i l’automartiri. A banda del que acabem de dir, també anava sempre 
acompanyat d’uns escrivents que s’encarregaven de copiar tot allò que el 
sant expressava en els sermons, incloent-hi el ric llenguatge gesticular.  

La predicació no la va inventar fra Vicent, ja feia més de dos segles 
que hi havia gent que es preocupava a invertir temps i energia amb la 
intenció d’oferir als sermonadors de torn un manual pràctic amb el qual 
poder estructurar els sermons amb coherència, i apropar-los un poc més 
a la mentalitat escolàstica. Aquesta mena de volums o manuals eren les 
artes praedicandi, que van ajudar a la fixació d’un determinat model de 
sermó durant la baixa edat mitjana. Van contribuir sense cap mena de 
dubte a establir una ordenació lògica del sermó temàtic, així com també 
de la presentació i la definició dels recursos que hom podia utilitzar. És a 
dir: ensenyaven com s’havia de fer el sermó i amb quins recursos. Fet i fet, 
les artes praedicandi van propiciar la formació de nous predicadors i el 
reciclatge d’altres, i van donar com a resultat una autèntica literatura 
pedagògica. 

Per a parlar de la predicació del sant valencià cal tenir present la 
forma de ser i sentir de l’orde dominicà. El ja esmentat sant Doménec va 
ser l’encarregat de fundar aquest orde —el primer de predicadors de la 
cristiandat. Va ser a Tolouse durant la croada contra els albigesos i 
confirmada pel papa Honori III l’any 1216. L’orde compta al llarg de la 
història amb personatges il·lustres, com els doctors de l’Església sant 
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Albert Magne i sant Tomàs d’Aquino, sense oblidar-nos d’altres figures 
importants com sant Bertolomé de las Casas —de màxima notabilitat 
durant el descobriment del nou món i defensor dels drets dels 
indígenes—, el mateix sant Vicent Ferrer o, naturalment, el fundador, 
sant Doménec de Guzmán. La gran novetat que aporten sant Doménec i 
els seus companys no va ser només copiar els criteris tradicionals, sinó 
adaptar-los a les necessitats del moment. El text de base de l’espiritualitat 
dominicana és el Liber consuetudinum, elaborat l’any 1228 a París amb el 
mandat de Jordà de Saxònia, i modificat un poc més tard pel català sant 
Raimon de Penyafort. La màxima primordial de l’orde va ser la 
predicació dels Evangelis per tots els pobles: serien els missioners del 
missatge de Crist al món. Naix, per tant, un orde amb una clara vocació 
d’universalitat. 

En el cas de sant Vicent Ferrer, la concepció teòrica específica de la 
qual parteix per a fer l’estructura dels sermons ha pertanyut fins avui al 
terreny de les especulacions, probablement perquè no en segueix cap 
concreta de manera completa. Sanchis Guarner (1973, 22-24) i Martí de 
Riquer (1983, 221-225) expliquen que una gran part de l’estructura del 
sermó vicentí ve de l’Ars praedicandi populo del franciscà Francesc 
Eiximenis. En canvi, el pare Adolfo Robles (1995, 24) afirma que 
l’estructura del sermó vicentí segueix més el camí marcat per Waleys i els 
dominics, i menys el tractat d’Eiximenis (que es correspondria amb el 
model franciscà). Tenint en compte tot plegat —cal dir com que totes les 
artes participen d’uns trets comuns—, podem distingim uns components 
inalterables en el sermó: 

- La introductio, amb el tema bíblic (en llatí), la salutació a l’audito-
ri, el recordatori de la festa del dia —si era el cas— i el rés de l’Avemaria. 

- La introductio thematis, amb una breu exposició del sentit literal 
del tema i de les conclusions morals que se’n deriven. 

- I la divisio thematis, és a dir, l’enunciació de les diferents seccions 
o parts que el tema permetia de tractar, i que donava pas directe a la 
prosecutio o desenvolupament d’alguna o de totes les parts enunciades. 

D’acord amb aquests components, oferim a continuació un 
exemple del que seria l’inici d’un sermó de sant Vicent, corresponent a un 
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dels sermons de Quaresma que va predicar durant una de les estades a la 
seua València natal. 

 
Lucerna fulgores illuminabit te (Lc, 11 originaliter, recitative vero in Evangelio 
hodiernae solemnitatis, escribitur verbum illud). 
Segons que hui és l’ofici del gloriós sent Benet, així serà nostre preïc, de tal 
confesor e pare de religió. No deu remanir la sua festa sens sermó: veurem 
moltes bones doctrines. 
Bona gent! Primo: «Ave Maria etc.». 
 
 Hi ha dues particularitats que confirmen les apreciacions 

anteriors: 
a) En la introducció i després del tema proposat, Vicent Ferrer 

saluda l’auditori amb una «Bona gent!» procedent dels antics manuals de 
retòrica, i adaptat al model de les Artes. Aquesta fórmula és censurada 
per Francesc Eiximenis. 

b) En el desenvolupament del sermó s’utilitzaven diverses 
tècniques, com ara les subdivisions rimades i les distinctiones. Fra Vicent 
prefereix les distinctiones a les subdivisiones, que l’allunyaven del thema i 
feien la prèdica més difícil d’entendre. 

Els diversos punts en què havia estat dividit el tema eren desenvo-
lupats separadament i ordenadament, sempre de forma lògica, sòlida i 
rigorosa. A més, solien tenir algunes semblances o exempla, els quals 
tenien una gran eficàcia per a la comprensió del sermó i eren molt 
coneguts pels moralistes medievals. El predicador sol introduir els 
exemples amb fórmules explícites com «e heus-ne ací una semblança», 
«ara escolteu bé les coses que us diré», «una semblança bella, voleu saber 
com?», etc. 

Segons V. Almazán, les semblances o exemples vicentins consten 
sempre de tres membres: 

1. La presentació del cas 
2. La dramatització d’aqueix cas 
3. Una moralització relativa al cas presentat i dramatitzat 
Sense cap mena de dubte van ser els sermons els que van acabar de 

configurar la imatge del sant. Durant aquesta època s’arrepleguen la 
majoria de miracles atribuïts al sant, no només al País Valencià, sinó per 
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tot Occident. Conegudíssimes eren les seues conversions, descrites en les 
cròniques que ens parlen del sant. Sense anar més lluny, l’obra de Miquel 
Pereç ens diu: 

 
e altres peccadors nefandíssims, fent-los fer pública y verdadera penitència; 
convertí XXV mília juheus e huyt mília moros a la veritat de la santa fe 

 
Exactament el mateix ens diu la Llegenda daurada sobre aquest fet: 
 
en la medida de que esto es posible a un hombre, los misterios de la Sagrada 
Escritura, y que más de 25.000 se convirtieran y bautizaran en diferentes lugares 
de España. Con su santa predicación obtuvo también la conversión de unos 
8.000 sarracenos. 
 
 Aquesta coincidència i d’altres que hem trobat entres les dues 

obres ens fan sospitar que Miquel Pereç degué tenir entre les seues fonts 
la Llegenda daurada: al capdavall, el recull de vides de sants més famós de 
l’edat mitjana. 

Com ja hem dit al començament, sant Vicent va tenir una gran 
influència en la política internacional del moment, no solament en el 
Cisma d’Occident, donant suport al papa d’Avinyó, sinó també com a 
figura clau en el Compromís de Casp: el 24 de juny de 1412, festivitat de 
Sant Joan Baptista, Vicent Ferrer votaria a favor de Ferran d’Antequera 
com a successor de Martí l’Humà en el tron de la Corona d’Aragó. 
Tornant al tema del Cisma, el pare Vicent va mostrar de manera 
contundent en nombroses ocasions l’adhesió a la causa del papa Lluna. 
Així, per exemple, en aquest sentit l’any 1380 escriu De moderno Ecclesiae 
Schismate, una obra que explicava els motius del seu suport al papa avi-
nyonés.   

 En l’última dècada de vida, l’activitat apostòlica del pare Vicent 
va tenir una gran importància, especialment a les nostres terres. La vespra 
de Sant Joan de l’any 1410 Vicent Ferrer torna a València després de 
quinze anys d’absència. El dominicà es va trobar una ciutat que 
presentava dos problemes públics de primer nivell: la lluita entre els 
llinatges dels Centelles i els Vilaragut a escala més local; i en el nivell 
estatal el problema de la successió després de la mort sense descendència 
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del rei Martí aquell mateix any. Si tenim en compte com era rebut el pare 
Vicent pertot arreu, no és difícil imaginar què va suposar el seu retorn a 
València. 

A propòsit del poder de convocatòria, i segons conta l’anotació 
d’un Libre de memòries de l’època, es va produir una curiosa anècdota 
entre el pare dominic i el predicador franciscà Francesc Eiximenis. En 
veure el gran seguici que portava darrere el pare Vicent, Eiximenis li va 
preguntar irònicament: «Frare Vicent, què fa la bufa?». La tradició 
popular afirma que el dominicà va respondre: «La bufa va i ve, però no es 
deté». Segons explica el DCVB en la seua vuitena accepció, hem 
d’entendre el mot bufa com a vanitat. 

El dietari del capellà d’Alfons el Magnànim arreplega l’èxit i 
l’emotivitat que convocaven les prèdiques del pare Vicent: 

 
Tots jorns lo dit mestre Vicent deia missa cantada, ab moltes llàgremes, e aprés 
la missa sermonava, e los seus sermons eren de tanta gràcia, que totes 
generacions de gents l’entenien. E contínuament lo seguien més de CCC 
persones, entre hòmens e dones, on havien molts preveres e hòmens agraduats e 
de sciència (GUARNER: 1973, 14). 
 
Aquesta tasca apostòlica que va dur a terme el pare Vicent l’any 

1410 al llarg de tot el Regne de València és recordada encara en molts 
pobles i ciutats del nostre país amb gran devoció i popularitat, com 
veurem més avant.  

 Durant l’any 1411 i les primeries de 1412, sant Vicent va exercir 
el seu apostolat pels regnes veïns de Múrcia i Castella. Tanmateix, a 
finals del 1412, uns mesos després de la resolució del Compromís de 
Casp, sant Vicent Ferrer torna a València per ordre explícita dels Jurats 
de la ciutat per tal de pacificar els nous aldarulls que hi reviscolen entre 
els Centelles i els Vilaragut. El resultat del Compromís de Casp era el 
motiu de les renovades disputes. Per una banda els Centelles, amb el 
suport de l’aristocràcia, eren partidaris del candidat aragonés, Ferran 
d’Antequera, de la Casa de Trastàmara —que seria finalment elegit rei—
; d’altra banda la candidatura catalana de Jaume d’Urgell era seguida pels 
Vilaragut, els Jurats de la ciutat, la burgesia i el governador del Regne de 
València, Guillem de Bellera. Vicent Ferrer va acceptar finalment 
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exercir-hi de pacificador, i durant la primera meitat de 1413 estava a 
cavall entre les seues predicacions i les tasques de mediador entre els dos 
bàndols esmentats. Així doncs, el pare Vicent va predicar a la ciutat de 
València tota la Quaresma d’aquell any. A finals del mes d’abril sant 
Vicent Ferrer abandona la ciutat de València contrariat per les 
reticències que hi trobava als seus esforços pacificadors. El també 
dominicà Vicent Diago parla de l’episodi. Segons aquest historiador, el 
pare Vicent va dir que no tornaria mai més a la seua ciutat amb aquestes 
paraules: «Ingrata pàtria, no tindràs el meu cos!». La tradició popular 
afegeix que el sant predicador es va espolsar les espardenyes, perquè no 
volia emportar-se’n, de València, ni la pols, la qual cosa recorda el 
passatge evangèlic segons el qual ningú és profeta a la seua terra. 

Una vegada abandonada la ciutat de València, el pare Vicent va 
continuar la seua missió apostòlica per terres de la Plana, els Ports i el 
Maestrat. L’estiu d’aquell 1413 va assistir en una disputa teològica amb 
rabins jueus, organitzada per Benet XIII a la ciutat de Tortosa. I l’any 
1416 inicia la seua última etapa de predicació a la ciutat rossellonesa de 
Perpinyà. 

 Els últims anys de la seua vida els va continuar amb la predicació 
per Occitània, per les regions de la França central i, finalment, a la 
Bretanya. Miquel Pereç recull (segurament de la Vita sanctii confessoris, 
de F. Castiglione) tota una sèrie de miracles vicentins que ocupen la 
major part de la seua obra. Hi destaquen els miracles relacionats amb la 
fortalesa personal davant les temptacions carnals —també trobem en la 
Llegenda daurada miracles d’aquest tipus. Però sobretot Pereç ens 
remarca els miracles fets amb xiquets, molt sovint morts. I és que el tema 
de la resurrecció en la tautologia del sant valencià és molt present: no 
solament durant la vida del sant, sinó després de la mort d’aquest i tot. 
En destacarem un que s’arreplega en la Llegenda daurada: 

 
El Señor obró mediante Él estupendos milagros en tierras tolosanas y en 
muchos sitios. En la ciudad de Tolosa una mujer que estaba loca, parió un hijo, 
y nada más parirlo lo troceó y coció los pedazos en una olla. Su marido 
consiguió reunir los trozos cocidos de la criatura, y llorando acudió con ellos a 
san Vicente y le rogó que devolviera la vida a su hijo. El santo resucitó al niño, y 
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éste, durante toda su vida, en recuerdo de tan portentoso milagro, conservó en 
su cuerpo las cicatrices de las antiguas sajaduras. 
 
Com veiem, la Llegenda daurada situa aquest miracle en terres 

tolosanes. En canvi, la tradició valenciana ha situat aquest portentós 
esdeveniment a la capital de la comarca dels Ports, Morella. Encara ara 
s’hi poden admirar, a la casa on segons la tradició va passar el miracle, uns 
taulellets de ceràmica amb la representació gràfica del miracle del xiquet 
trossejat, cuit i ressuscitat. 

 Per últim volem destacar breument una altra de les dimensions 
més conegudes del sant: la del pare Vicent com a profeta. Respecte a 
aquest assumpte totes les fonts —i en especial les locals— coincideixen a 
destacar una profecia: la del primer papa Borja. Conta la tradició que un 
dia mentre el pare Vicent es trobava fent un sermó a València, un 
cavaller de nom Ferran va presentar el seu nebot davant del sant, per tal 
que fóra beneït. Aquell xiquet no solament va ser beneït: de més a més, el 
pare Vicent li va profetitzar que un dia seria papa, i l’encarregat de dur el 
seu nom als altars de l’Església. Efectivament, aquell xiquet posterior-
ment seria el papa valencià Calixt III, i s’encarregaria de canonitzar el 
sant dominic en un procés on hi hauria més de 850 miracles atribuïts al 
pare Vicent. 

 El nostre sant va acabar els seus dies un Dimecres de Cendra, el 5 
d’abril de 1419, assistit per un grup de religiosos del seu Orde a la ciutat 
bretona de Vannes, on actualment és molt venerat. 

 Sant Vicent Ferrer va ser canonitzat només 35 anys després de la 
seua mort, el dia de la festivitat de sant Pere i sant Pau (29 de juny) de 
1455. Ja hem dit que el responsable de tal canonització va ser el papa 
Calixt III, també valencià; i que el seu pontificat va ser prodigiosament 
anunciat pel mateix Vicent Ferrer quan aquell papa Calixt III era encara 
un xiquet anomenat Alfons de Borja. El procés de canonització inclou un 
total de 378 testimonis, tots ells del segle XV, que aportaren les seues 
vivències i testimonis, entre ells el rei Alfons V el Magnànim. L’original 
del procés de canonització de sant Vicent Ferrer, que inclou com diem 
testimonis i documents notarials, es conserva en tres manuscrits llatins a 
la catedral de la ciutat bretona de Vannes, a la Universitat de València i a 
Palerm. D’aquesta última ciutat, i més concretament del convent de San 
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Domenico, va eixir el que ha estat considerat el primer biògraf del sant 
valencià, Pietro Ranzano. 
 

4. SANT VICENT FERRER EN ELS NOSTRES DIES 
 No és estrany amb tot el que hem comentat fins ara que la figura 

de sant Vicent Ferrer tinga en els nostres dies una repercussió 
considerable, no solament al País Valencià —on és el sant patró—, sinó 
també per tots els llocs on va predicar la paraula de l’Evangeli: especial-
ment a les poblacions de Bretanya, on va acabar els seus dies. Possible-
ment el fet de ser el primer sant canonitzat de l’antic Regne de València 
va ser fonamental per a la devoció del poble valencià cap al seu sant per 
antonomàsia. El dia de la seua onomàstica és festa en molts indrets del 
país, però el fet que aquesta data siga sovint Quaresma o Setmana de 
Passió en dificulta la solemnització. Per aquest motiu, l’any 1594 el papa 
Clement VIII, a instàncies de l’arquebisbe sant Joan de Ribera i el 
Capítol Catedralici, va concedir una butla perquè es poguera celebrar el 
dilluns de la segona setmana de Pàsqua, coincidint així amb l’esclat de la 
primavera i l’arribada de l’aigua a les nostres àrides terres: és per això que 
el sant valencià dóna nom a molts paratges on les fonts i els pous són 
presents; i conta la tradició popular que mai no quedaran sense aigua per 
la intercessió del sant dominic. És el cas de la Font de Quart a la Vall de 
Segó, o de la famosa Font de Sant Vicent a Llíria. No ens podem oblidar 
tampoc del Pouet de Sant Vicent, una font que gaudeix de gran devoció 
per part dels fidels i que es troba a la mateixa casa natalícia del sant, al 
carrer de la Mar de València, amb —segons diuen— prodigioses propie-
tats curatives. 

Com hem dit adés, moltes poblacions valencianes tenen sant Vi-
cent com a patró o com a sant de referència a la població. És el cas —per 
exemple— de la Vall d’Uixó, Xirivella, Oliva, Cullera, Terrateig, 
Agullent, Teulada, Bussot, Sant Vicent del Raspeig, l’Alcora, Llucena, 
Borriol, Camp d’Elx o Llíria. A més, és estrany el poble o la ciutat que no 
té un carrer, una plaça, una ermita o una església dedicada a l’advocació 
del sant dominic. Fins i tot, algunes poblacions recorden amb plaques 
commemoratives el pas de sant Vicent per la població, com per exemple 
el cas de Morella, Xàtiva, Alcoi, Elx, Alacant, Xàbia o Oriola.  
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 Tanmateix, la seua festa pren una importància màxima al Cap i 
Casal, i a poblacions limítrofs de l’Horta com Meliana, Mislata o Ribar-
roja. Sant Vicent Ferrer (o Sant Vicent el del Didet, com és conegut 
popularment a València per a diferenciar-lo del patró, sant Vicent 
Màrtir) és la figura central del teatre religiós popular que encara 
mantenen els veïns amb el nom de Miracles de sant Vicent. Aquestes 
representacions són escenificades per xiquets menors de catorze anys en 
cadafals muntats enmig dels carrers i les places de la ciutat on segons la 
tradició el sant va fer alguns dels seus miracles. Són moltes les 
associacions vicentines que s’agrupen a València per celebrar les festes en 
honor al sant. Destaquen els diferents altarets encarregats d’escenificar les 
representacions teatrals dels miracles. Aquests altars són els del Carme, 
del Mar, del Mercat, del Mocadoret, de la Pila Baptismal, del Mercat de 
Colom, de la Platja, de la Plaça del Pilar, de Russafa, del Tossal i del Sant 
Àngel Custodi.  

 És costum també a la ciutat de València realitzar una mena de 
ruta vicentina quan s’apropen les festes en honor al sant. Es tracta de deu 
llocs relacionats amb la vida del pare Vicent, començant per la casa 
natalícia i acabant per l’església de Sant Esteve (on va ser batejat), tot 
passant pel convent de Predicadors, la Catedral, la basílica de Sant 
Vicent Ferrer, les esglésies de Sant Martí, els Sants Joans i Santa 
Mònica, la plaça del Miracle del Mocadoret i la capella del Col·legi 
Imperial de Xiquets Orfes, fundat pel sant en la visita a València de 1410 
—i on se’n conserva una relíquia. 
 
5. CONCLUSIONS 

 Hem intentat donar llum a alguns aspectes de la vida del valencià 
més universal: aspectes potser poc tractats o coneguts fins ara. Amb tal 
propòsit, ens hem basat en la Vida de sant Vicent Ferrer, de Miquel 
Pereç, clar exemple de l’hagiografia medieval que recull la primera 
tradició hagiogràfica vicentina, que és paradoxalment una de les menys 
estudiades. També hem intercalat informacions extretes de la famosa 
Llegenda daurada, així com també d’obres actuals que han revisitat la 
biografia del sant. Hem trobat oportú i necessari comparar les informa-
cions que presenten les dues obres esmentades perquè considerem que 
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són claus en els estudis posteriors que s’han fet sobre la figura de sant 
Vicent Ferrer. I, així mateix, com no podia ser d’una altra forma, hem 
remarcat l’època clau que conforma el sant Vicent més conegut: el 
predicador i autor de nombrosos miracles, que ha tingut una gran reper-
cussió en el patrimoni etnopoètic valencià, particularment en aquells llocs 
per on el sant valencià va passar. En definitiva, hem volgut suggerir les 
claus per a un repàs divulgatiu a una vida, la seua, on els fets biogràfics 
objectius i el pes de la tradició popular són indestriables: començant amb 
els indicis divins que sentia la mare durant l’embaràs, i acabant amb la 
mort a la ciutat bretona de Vannes, tot passant —com no podia ser 
d’una altra manera— pels moments més decisius; la influència política i 
eclesial, la formació, els sermons, els miracles i les profecies; i, per des-
comptat, la petjada que ha deixat als pobles i les ciutats del nostre país en 
forma d’ermites, esglésies, places, rondalles, llegendes, rituals, fonts, 
creences, processons, etc. Sense cap mena de dubte, el pare Vicent va ser 
un dels valencians més influents de tota la història, amb una personalitat, 
una forma de ser i una visió de la religió que no deixava ningú indiferent. 
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RESSENYA: PROJECCIÓ I RECEPCIÓ HISPANES DE CATERINA ALBERT I 

PARADÍS, VÍCTOR CATALÀ, I DE LA SEVA OBRA, DE JOAN M. RIBERA 
LLOPIS (2007) 

Francesca Bartrina Martí 
Universitat de Vic 

 
quest estudi és una cartografia ben documentada sobre 
l’interès que ha tingut la intel·lectualitat hispana per la 
traducció i la difusió de l’obra de l’escriptora Caterina 
Albert, ben amagada darrere del pseudònim de Víctor 

Català. Ens trobem davant d’un llibre poc habitual per l’ús que fa de la 
metodologia comparatista diacronista, en el qual es ressegueixen seixanta 
anys d’activitat literària a l’estat espanyol. La recerca efectuada per Ribera 
procedeix del buidatge d’arxius i d’hemeroteques, i pren com a punt de 
partida les epístoles de Caterina Albert al seus corresponsals castellans, 
molt ben ubicades en el seu context històric.  

Una de les grans aportacions del llibre és el catàleg que 
constitueix el tercer capítol, consistent en el llistat complet de traduc-
cions al castellà de les obres de Víctor Català, juntament amb els noms 
dels traductors i de les traductores (destaquem Ángel Guerra, Francisco 
Javier Garriga, Miguel Domenje Mir, Rafael Marquina, María Luz 
Morales, Isabel Delgado Corujo i Matilde Ras). Moltes d’aquestes 
traduccions és la primera vegada que es cataloguen i Ribera hi esmena 
algun error, com la confusió de La Lupita per La enjunta, que ha 
perviscut fins als nostres dies. També se’ns permet l’accés al contingut 
dels pròlegs i les notes que acompanyen les traduccions. Les autotraduc-
cions al castellà de la mateixa autora hi ocupen un lloc destacat ben 
merescut. La inclusió d’obres de Víctor Català en antologies de textos 
literaris castellans també s’ha resseguit amb atenció. No hi ha dubte que 
aquesta documentació és d’una importància cabdal per a l’estudi de la 
recepció de l’obra de Caterina Albert ja que ens permetrà, per exemple, 
comparar diverses traduccions castellanes d’una mateixa narració i gene-
rarà ben segur nous estudis sobre la recepció de l’autora.   

A més, el llibre també demostra amb nombrosos exemples que 
sovint l’obra de Víctor Català ha estat l’esquer que ha despertat un gran 

A 

Ítaca. Revista de Filologia ISSN 2172-5500 



ÍTACA 

 264 

interès per la llengua i la literatura catalana en el seu conjunt. Hi 
descobrim anècdotes molt significatives, com ara que Blanca de los Ríos, 
gran mediadora cultural, va descobrir Drames rurals (1902) a Emilia 
Pardo Bazán, i va ser la gran novel·lista gallega qui va fer la primera 
referència internacional de Víctor Català, a La Revue de París l’any 1903. 
També que, de la mateixa manera que Benito Pérez Galdós demanava a 
Narcís Oller que escrivís en castellà, Ribera documenta que Concha 
Espina pregava epistolarment a Caterina Albert que canviés de llengua, 
lloant-li la retòrica i el domini idiomàtic del castellà que esgrimia en les 
cartes.  

Ribera inclou documentació procedent de l’Archivo General de 
la Administración, i ens ofereix expedients, sol·licituds editorials i 
informes dels censors sobre les obres de Caterina Albert. Està molt ben 
estudiada la gènesi i la difusió en les lletres hispàniques de l’única obra 
que Víctor Català va escriure en castellà, Retablo (1945), formada per 
autotraduccions i narracions inèdites escrites directament en aquesta 
llengua. L’estudi presenta una exhaustiva labor de localització de comen-
taris crítics i mencions de l’obra de l’autora en publicacions hispàniques, 
acompanyades d’un catàleg d’articles, de ressenyes i de monografies, a 
més d’un indispensable apèndix documental, un llistat de corresponsals i 
un índex onomàstic general. Per tot plegat, aquesta publicació constitueix 
una magnífica notícia que significa un pas endavant en els estudis de 
l’obra de Víctor Català. 
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ENTREVISTA A VICENT PASCUAL: DEL BILINGÜISME AL 
PLURILINGÜISME ESCOLAR 
Dari Escandell Maestre 
Universitat d’Alacant 

 
n el món de l’educació, com en tot, darrere de les metodolo-
gies, dels programes d’ensenyament-aprenentatge o de les si-
gles amb què els identifiquem (PIL, PEV, PIP, PEBE, etc.), 
hi ha —sobretot— persones; professionals que hi han deixat 

empremta amb el seu compromís cívic. Per això, quan parlàvem 
d’educació bilingüe en el sistema educatiu valencià, quan ho fem ara 
d’educació plurilingüe, el subconscient ens remet —sempre, indefecti-
blement— a un nom: Vicent Pascual. De fet, les respostes a la present 
entrevista fan sobrer qualsevol altre preàmbul relatiu als singulars perfils 
de la seua figura.  

L’ANY 1991 VAS ELABORAR LA PROPOSTA QUE DERIVÀ EN LA 
CREACIÓ DELS ACTUALS PROGRAMES D’EDUCACIÓ BILINGÜE (PEV, 
PIL I PIP). QUINA ERA LA SITUACIÓ DEL VALENCIÀ A L’ESCOLA, EN 
AQUELLA ÈPOCA?  

La proposta aparegué en el llibre Un model educatiu per a un sis-
tema escolar amb tres llengües, escrit conjuntament amb Vicent Sala. En 
aquell moment hi havia una incorporació plena de l’ensenyament del va-
lencià a les escoles, i creixia, imparable, el nombre de centres que incorpo-
raven l’ús vehicular del valencià; alhora, es manifestava ja el rebuig de de-
terminats centres a aquest procés de valencianització. 

La proposta de programes nasqué en plena elaboració de la re-
forma educativa que es concretaria en la LOGSE. La reforma plantejava 
una renovació en profunditat de l’ensenyament de les llengües des d’una 
perspectiva comunicativa i textual, i, tot i que en la Conselleria hi havia 
un bon equip, quan jo m’hi vaig incorporar em vaig adonar que aquell 
plantejament era insuficient. L’ensenyament de les llengües havia de de-
senvolupar-se a partir d’una política lingüística educativa valenciana, dins 
el marc de l’educació bilingüe, que assumira un tractament conjunt de to-
tes les llengües del currículum —amb el valencià com a nucli organitza-
dor— i que articulara l’educació lingüística global dels alumnes i les 
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alumnes. Només gràcies a una política lingüística i educativa es podia 
aconseguir la centralitat del valencià en aquest tractament conjunt; òbvi-
ament, dins el marc de l’educació bilingüe, perquè, si bé hi havia tres llen-
gües en el currículum, l’aprenent posseïa una ment única, que processava 
aquestes llengües de manera interrelacionada tant en l’ús com en 
l’aprenentatge. 

Dins d’aquest marc de l’educació bilingüe, els programes resultaven 
necessaris, ja que els objectius lingüístics eren els mateixos per a tot el sis-
tema educatiu, però les característiques de l’alumnat en cada centre podi-
en ser molt diferents, especialment pel que feia a la seua llengua habitual. 
Així, també dins el marc dels programes, cada centre havia d’elaborar el 
seu projecte lingüístic a través de l’articulació de dos nivells: d’entrada, 
mitjançant la tria del programa tipus que volia aplicar (PEV, PIL o PIP) 
ja prenia unes decisions prèvies tant curriculars i metodològiques com 
organitzatives; tot seguit, mitjançant l’elaboració del DPP (disseny parti-
cular del programa), ajustava com un guant el seu projecte lingüístic al 
context i a la realitat del centre. 

I ACTUALMENT, QUINS CANVIS S’HI HAN PRODUÏT O S’HI ES-
TAN PRODUINT? 

És cert que hi ha hagut canvis profunds en la situació de 
l’ensenyament de les llengües. Canvis en la composició de l’alumnat, en el 
marc de política lingüística i educativa (amb un paper cada vegada més 
important del Consell d’Europa) i en les propostes d’educació plurilingüe 
que van obrint-se pas. Tanmateix, fins ara, l’articulació dels programes en 
dos nivells (el programa tipus i el DPP) ha permés que les successives 
propostes i experiències d’educació plurilingüe que s’han anat produint 
(PEBE, etc.) s’hi hagen pogut dur avant sense necessitat de canviar 
l’actual organització en programes. Tot i així, hi ha un factor que més 
tard o més prompte pot aconsellar un canvi. M’explicaré. Els programes 
d’educació bilingüe inicials es basaven en una certa homogeneïtat lingüís-
tica de l’alumnat en cada centre: en el PEV la majoria d’alumnat era va-
lencianoparlant; en el PIL, castellanoparlant, etc. Això permetia 
l’aplicació de metodologies específiques adequades a les necessitats de ca-
da tipus d’alumnat. Actualment, però, cada vegada en més centres, 
l’alumnat va sent progressivament multilingüe. Aquella homogeneïtat 
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inicial va desapareixent i el que les institucions educatives necessiten és 
una organització i una metodologia capaces d’afrontar aquesta diversitat 
lingüística a l’aula. 

A mesura que aquest multilingüisme a les escoles avance, potser 
serà aconsellable anar cap a un programa únic, articulat també en dos ni-
vells: el programa tipus, que implicarà la centralitat del valencià en 
l’organització de l’ensenyament i ús vehicular de les llengües del currícu-
lum (incorporació del valencià des del principi de l’escolaritat, ús vehicu-
lar majoritari al llarg de l’escolaritat obligatòria amb un mínim del 50%, 
lectoescriptura inicial en valencià, etc.), un projecte lingüístic que concrete 
aquestes decisions per a la situació específica del centre, i l’aplicació a 
l’aula de propostes metodològiques pròpies de l’educació plurilingüe. 

DES DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ HAS COORDINAT EL 
DISSENY DELS PROGRAMES D’EDUCACIÓ BILINGÜE ENRIQUITS (PE-
BE). PERÒ —PARLANT RAS I CURT— QUÈ ÉS BEN BÉ AIXÒ DEL TRAC-

TAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES? 
La incorporació inicial dels PEBE (programes d’educació bilingüe 

enriquits amb la incorporació primerenca d’una llengua estrangera) va ser 
el primer intent d’incorporar més intensament les llengües estrangeres 
dins el currículum dels centres d’infantil i primària en el sistema educatiu 
valencià. A pesar de les limitacions que imposava la legislació vigent i la 
penúria de recursos de què es disposava, el Servei d’Ensenyament en Va-
lencià va treballar de valent i es van elaborar propostes, documents i ma-
terials que són els que han continuat utilitzant-se en totes les propostes 
posteriors d’educació plurilingüe. Dins aquesta experiència vaig elaborar 
una proposta de tractament integrat de llengües (TIL) i de tractament 
integrat de llengües i continguts (TILC), que aparegué en el llibre El trac-
tament de les llengües en un model d’educació plurilingüe al sistema educatiu 
valencià (2006). 

Centrant-nos en el tractament integrat de llengües hem de dir que 
és un enfocament didàctic molt lligat als darrers avanços en educació plu-
rilingüe. Estenent les idees de Jim Cummins a l’educació plurilingüe, s’as-
sumeix que la competència comunicativa de cada usuari o aprenent pluri-
lingüe està formada per una competència conversacional distinta en cada 
una de les llengües del seu repertori i una competència acadèmica —la 
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més pròpiament escolar, formada per conceptes científics, habilitats cog-
nitives, estratègies de comprensió i producció lingüístiques, etc.— com-
una a totes les llengües que coneix. El tractament integrat de llengües 
intenta aprofitar la interrelació entre els elements i les estructures de les 
diferents llengües mitjançant la promoció de les transferències i l’evitació 
de les interferències, i procura organitzar l’apropiació dels continguts de 
la competència comuna de manera que puguen ser adquirits i reutilitzats 
mitjançant totes i cada una de les llengües d’acord amb el seu pes curri-
cular. Ni cal dir que el treball conjunt i coordinat del professorat és, pro-
bablement, la peça clau en aquest plantejament. 

DE FET, TINC ENTÉS QUE HAS COORDINAT LES PRIMERES EX-
PERIÈNCIES PILOT D’INTEGRACIÓ DE LLENGÜES, TANT EN INFANTIL 
COM EN PRIMÀRIA. QUINA VALORACIÓ EN FAS? 

Si vols que et siga sincer, he de dir que el tractament integrat de 
llengües, i també el tractament integrat de llengües i continguts, encara es 
troba en les beceroles. Honestament crec que la proposta que figura en el 
llibre El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe al sis-
tema educatiu valencià tècnicament està ben fonamentada i és viable en la 
pràctica. Però també he de dir que es troba en un estadi d’elaboració que 
no permet encara l’aplicació directa a l’aula. Al professorat li exigeix un 
esforç massa gran passar d’un esquema teòric i organitzatiu a l’aplicació 
pràctica a l’aula.  

En aquests moments el que cal és l’elaboració de propostes didàc-
tiques concretes que puguen ser aplicades i experimentades en els centres 
i a partir de les quals el professorat puga anar buscant el seu camí devers 
l’autonomia. És el que hem intentat des de la Unitat per a l’Educació 
Multilingüe de la Universitat d’Alacant (UEM): d’una banda, amb 
l’experimentació d’unitats que integraven llengua i continguts, com en 
l’experiència que vam realitzar a Muro amb un grup entusiasta de profes-
sores i professors de diversos centres; i d’una altra, el plantejament de lec-
tura en què estic treballant ara des d’una perspectiva d’integració. 

TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES I CONTINGUTS 
(TILC): L’ÚNICA METODOLOGIA CAPAÇ DE GARANTIR LA FORMACIÓ 
DE XIQUETS I XIQUETES AMB COMPETÈNCIES PLURILINGÜES REALS? 
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No seré gens exagerat si dic que el tractament integrat de llengües i 
continguts es convertirà en l’enfocament didàctic estrella dels pròxims 
anys. I no solament perquè permet adjudicar més temps a l’ensenyament 
de les llengües segones i estrangeres sense augmentar l’horari escolar ja 
massa recarregat —que ja és important—, sinó també perquè les darreres 
investigacions estan demostrant que, més enllà d’aquest benefici per a les 
llengües, hi ha un benefici major encara per a les àrees no lingüístiques, ja 
que els continguts científics sembla que s’aprenen molt millor quan es 
treballen conjuntament amb els recursos lingüístics necessaris per a ad-
quirir-los. És un camp fascinant d’investigació que va nàixer amb la im-
mersió lingüística —que continua refinant les seues propostes metodolò-
giques— i que ha agafat embranzida en el camp de l’ensenyament-apre-
nentatge de les llengües estrangeres amb el CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) i fins i tot en el de les llengües maternes amb la llen-
gua a través del currículum, segons la proposta del Consell d’Europa. El 
TILC, doncs, és una perspectiva que el professorat haurà d’anar assumint 
en els pròxims anys i que hauria de ser incorporada ja a la formació inicial 
del professorat (així com també el TIL). 

I EL VALENCIÀ, QUIN PES ESPECÍFIC HA D’ASSUMIR EN AQUEST 
NOU CURRÍCULUM INTEGRAT DE LLENGÜES? 

Per dir-ho clar i sense embuts: en un enfocament integrat de llen-
gües, i de llengües i continguts, dins un model d’enriquiment d’educació 
plurilingüe com és el que proposem al País Valencià, el valencià ha de ser 
la primera llengua a ser incorporada en l’itinerari educatiu dels alumnes i 
les alumnes, i la que ha d’assumir un ús vehicular predominant en els 
projectes curriculars dels centres. 

Des de les exigències que planteja la teoria i la pràctica de 
l’educació plurilingüe pel que fa a una llengua minoritzada com la nostra, 
aquesta és l’única via perquè els alumnes i les alumnes, independentment 
de la procedència geogràfica, de la llengua habitual, de les experiències 
culturals amb què arriben a l’escola i de la identitat personal que al remat 
arriben a construir-se, adquirisquen —a banda de la resta de competèn-
cies que constitueixen la competència plurilingüe i intercultural— un 
domini del valencià i un coneixement de la nostra cultura suficients per a 
convertir-se en ciutadans valencians de ple dret. 
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QUÈ CAL PERQUÈ UNA XIQUETA —POSEM PER CAS D'ALACANT, 
O D'ELX— TINGA PLENA COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA EN VALENCIÀ I 

EN ANGLÉS (I FINS I TOT EN UN SEGON IDIOMA ESTRANGER), A BAN-
DA DEL CASTELLÀ? 

Hi ha moltes possibilitats a l’hora de proposar un model 
d’educació plurilingüe per a un determinat tipus d’alumnat. Imaginem-
nos, per exemple, que jo fóra el director d’un centre educatiu a Alacant o 
a Elx i que tinguera la llibertat suficient per a elaborar el projecte lingüís-
tic del centre d’acord amb les conclusions que m’aporten la teoria i la re-
cerca en educació plurilingüe. Les línies mestres del meu projecte podrien 
ser les següents: a) incorporació de l’anglés mitjançant el seu ús vehicular 
en un 25% del currículum ja des de l’educació infantil, i la resta del temps 
—un 75%— per a l’ensenyament i ús vehicular del valencià, tot ajornant 
la incorporació del castellà fins al segon o tercer nivell d’educació primà-
ria, com en el programa d’immersió; b) a partir del tercer nivell de 
l’educació primària, incorporació del castellà amb una hora diària mentre 
continua el temps dedicat al valencià i l’anglés; c) utilització del TIL i el 
TILC com a enfocaments didàctics generals per al valencià i l’anglés; d) 
ús per al castellà, complementant el treball comunicatiu, de l’enfocament 
anomenat ensenyament de la llengua relacionat amb els continguts (una 
modalitat del TILC), en el qual es treballa la llengua a través de projectes, 
tasques, unitats temàtiques, etc., mitjançant els quals es reprén i reutilitza 
en castellà la competència acadèmica adquirida a través de l’ús vehicular 
de les altres llengües del currículum; i e) incorporació de la segona llengua 
estrangera a l’educació secundària. 

Jo no tinc cap dubte que, amb un programa com aquest (o amb un 
de semblant), si el professorat tinguera la competència lingüística i ne-
cessària en les llengües que imparteix, si s’aconseguira una coherència òp-
tima metodològica i de continguts al llarg dels diferents cicles i etapes del 
centre, si es disposara de materials curriculars suficients i basats en els 
principis i organització de l’educació plurilingüe, si el professorat treba-
llara coordinat com una pinya i si els pares i les mares tingueren el seu 
paper en l’aplicació del projecte, aquesta alumna d’Alacant o d’Elx assoli-
ria aquesta competència plena en valencià, castellà i anglés que exigim. 
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COM S'HAN DE TRACTAR A L'ESCOLA LES LLENGÜES ES-
TRANGERES NO CURRICULARS DELS IMMIGRANTS? 

Hem de pensar, tal com ho reconeixen els treballs del Consell 
d’Europa, que les llengües de l’alumnat immigrant són llengües de l’escola 
encara que no siguen les llengües principals d’escolarització i, per tant, 
han de tenir una certa presència en l’activitat educativa del centre. Com 
sabem, els alumnes i les alumnes procedents de la immigració adquiririen 
millor la llengua bàsica d’escolarització del centre —preferiblement el va-
lencià— amb un enfocament metodològic que poguera fer ús dels seus 
coneixements previs en la llengua pròpia. Això significaria que el profes-
sorat hauria de ser competent en totes i cada una de les llengües presents 
a l’aula, cosa que resulta pràcticament impossible. De manera que sovint 
l’alumnat immigrant es veu abocat dins l’aula a una situació indesitjable 
de submersió, en la qual no pot desenvolupar la competència acadèmica 
en la llengua pròpia perquè no hi és present ni pot, tampoc, desenvolu-
par-la en la llengua d’escolarització perquè no la coneix prou per a enten-
dre’n els continguts a través de les explicacions de la professora o el pro-
fessor. A més, aquesta situació pot provocar-li sentiments negatius envers 
la seua llengua i la seua cultura, que veu devaluades i marginades fora de 
l’escola. 

Canviar aquesta situació exigirà un canvi progressiu en els projec-
tes educatius i curriculars dels centres, que comence amb el respecte a la 
llengua d’aquest grup d’alumnes i amb una certa presència d’aquesta llen-
gua en el paisatge lingüístic del centre; que continue amb l’estudi de te-
mes rellevants de la seua cultura (geografia, història, literatura, fol-
klore...); i que, finalment, arribe a un currículum intercultural en què les 
veus i les mirades de les diferents llengües i cultures a l’aula siguen una 
part fonamental del disseny i l’aplicació del currículum de tots els alum-
nes i les alumnes. En l’àrea de llengües, experiències com l‘éveil aux lan-
gues (el despertallengües) van en aquesta direcció. 

ÉS PENSABLE, PER AL NOSTRE CONTEXT, UNA EDUCACIÓ PLU-
RILINGÜE QUE EXCLOGA L'ANGLÉS? 

Tot el treball d’incorporació de les llengües estrangeres que s’ha fet 
fins ara al País Valencià —i quasi pertot arreu— podria ser qualificat pa-
radoxalment de monolingüista. Hem parlat d’una educació plurilingüe en 
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3 o 4 llengües però sempre amb l’anglés com a opció principal. Molts ex-
perts temen que aquesta supremacia que s’està atorgant a l’anglés tinga 
unes conseqüències gens desitjables per a l’objectiu d’aconseguir ciuta-
dans plurilingües. La primera: que l’aprenentatge inicial d’aquesta llengua 
reduïsca la motivació per a aprendre altres llengües. Per què n’hem 
d’aprendre d’altres, si l’anglés ens resol tots els problemes de comunicació 
a tot arreu del món en tots els àmbits i per a totes les funcions? La se-
gona: que si atorguem a l’anglés, com de fet està succeint, unes funcions 
de lingua franca en economia, comunicacions i investigació científica, ben 
prompte deixarà en situació més o menys minoritzada la resta de llengües 
i esdevindrà el major language killer (matallengües) de la història, ja que 
aquest procés comportarà —ja ho estem veient— la desaparició ràpida i 
progressiva del paisatge lingüístic mundial de les llengües més dèbils.  

Una política educativa plurilingüe que treballara a favor de la lin-
guodiversitat, potser no eliminaria l’anglés però no el prioritzaria, i aug-
mentaria i diversificaria les llengües del currículum, els objectius per a 
cada una i les metodologies per tal d’aconseguir un plurilingüisme perso-
nal enriquidor dins el marc d’una linguodiversitat mundial sostenible. 

ÉS PEDAGÒGICAMENT HONEST DISSENYAR UN SISTEMA EDU-
CATIU VALENCIÀ QUE REDUÏSCA LA IMPORTÀNCIA CURRICULAR DEL 

VALENCIÀ? 
No sé si el terme honest o deshonest és l’adequat a l’hora de tractar 

aquest tema. Per dir-ho amb paraules més exactes, atés que la legislació 
vigent determina uns objectius indefugibles per al valencià (exactament, 
la competència plena), i atés que la teoria i la recerca en educació plurilin-
güe conclouen que l’única manera que té una llengua minoritzada com la 
nostra d’assolir aquests objectius és la incorporació del seu ensenyament 
des de l’inici de l’itinerari curricular i el seu ús vehicular majoritari en les 
àrees de contingut no lingüístic, una reducció de la presència en el currí-
culum seria il·legal, immoral i hipòcrita, i posaria de manifest la irrespon-
sabilitat i poca vergonya dels seus promotors. 

MOLTS ALUMNES DE LA FACULTAT D'EDUCACIÓ ASSEGUREN 
TENIR VERTIGEN DAVANT EL REPTE DEL PLURILINGÜISME. QUIN 
CONSELL ELS DONARIES, ALS FUTURS I LES FUTURES MESTRES? 
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Sincerament crec que aquest vertigen està justificat. Els avanços en 
l’ensenyament-aprenentatge de les llengües en els darrers quinze o vint 
anys han sigut constants en el nivell de la teoria i la recerca; però, lamen-
tablement, aquests avanços no han aconseguit ser incorporats a la pràcti-
ca pedagògica a l’aula i són pràcticament absents dels materials 
curriculars comercials, que són els que configuren l’educació lingüística 
de bona part de l’alumnat. Com no hem de sentir vertigen davant totes 
les coses que cal fer i per a les quals no ens sentim preparats? Però tot açò 
l’únic que vol és una mica d’il·lusió i d’esforç. Les noves generacions han 
d’estar al costat del sector de professorat més combatiu i innovador —
n’hi ha molts i moltes, i són incombustibles— que sí que està al dia, tren-
car les rutines que trobaran en arribar a algunes escoles i configurar la 
nova escola valenciana que a hores d’ara necessitem. L’estudi i la docu-
mentació, la recerca en equip als centres i la reflexió en la pràctica seran 
eines indispensables en aquest procés de renovació. 
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ENTREVISTA A ENRIC BALAGUER: SOBRE LA GRAN MADEIXA DE LA 
LITERATURA DEL JO 

Joan Ignasi Soriano Asensio 
Universitat d’Alacant 

 
nric Balaguer (el Castell de Guadalest, 1959) és assagista i 
professor de literatura catalana en la Universitat d’Alacant 
des del curs 1984-1985. Ha dut a terme estudis sobre autors i 
aspectes de la literatura de postguerra i la literatura actual. A 

banda d’això, és un col·laborador assidu de la premsa en publicacions 
com el suplement «Arte y letras» del diari Información, on escriu des de 
l’any 1996; a més, també col·labora en revistes com ara El Temps o 
Caràcters. Val a dir que és soci de l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana i que ha estat director del Departament de Filologia Catalana 
durant set anys. A més de ser un lector empedreït, també és un aficionat 
a l’escriptura, i troba en l’assaig el mitjà d’expressió de les seues reflexions 
o els seus estudis literaris. Destaquem entre les seues obres: Paper reciclat 
(1995), Ressonàncies Orientals (Budisme, taoisme i literatura) (1999), 
Contra la modernitat i altres quimeres (2001), Fulls de ruta (2002), La 
totalitat impossible (2005), Literatura i imaginari nacional (2007). En el 
terreny personal, podem dir que troba en la filosofia oriental, en concret 
en el budisme, una forma d’assolir i cultivar el món propi. També una 
font d’energia per a establir una comunicació plena amb la natura i amb 
la llengua, i per a combatre la destrucció del territori. D’altra banda, es 
declara amant confés del senderisme; i el fascinen especialment els paisat-
ges de la Marina Baixa, la serra d’Aitana i el seu entorn. 

EL GRUP DE RECERCA DE LITERATURA CONTEMPORÀNIA 
CONVOCA CADA DOS ANYS EL SIMPOSI INTERNACIONAL DE 
LITERATURA AUTOBIOGRÀFICA. VOSTÉ N’ÉS EL PRESIDENT DEL 
COMITÉ ORGANITZADOR. QUÈ HI PODEM TROBAR EN AQUESTA 
VESSANT LITERÀRIA? QUINA IMPORTÀNCIA HAN TINGUT LES AUTO-
BIOGRAFIES AL LLARG DEL TEMPS EN LA LITERATURA I EN LA 

SOCIETAT? 

E 
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La literatura autobiogràfica inclouria memòries, diaris, dietaris, 
autoretrats, biografies, autobiografies i escriptures afins. Per tant, hi ha 
una gran madeixa d’obres que entrarien dins de la literatura autobio-
gràfica, també anomenada «literatura del jo». Aquesta literatura del jo ha 
tingut un canvi de percepció per part dels lectors en els últims temps. 
Abans es veia com una cosa subsidiària de l’escriptor, és a dir, un 
escriptor escrivia novel·les i després feia l’autobiografia o escrivia un diari 
i era com un punt i a part. Es considerava més aïna un document que no 
una obra literària. Però a partir de la segona meitat del segle XX, 
comencen a haver-hi estudiosos que observen que aquesta mena de 
papers són equiparables a la resta d’obres d’un autor, literàriament 
parlant. Un escriptor té al seu abast la novel·la, el teatre, la poesia o bé 
pot escriure un diari, un autoretrat... Es tracta de buscar l’escriptura que 
més s’escau al seu tarannà. El diari —o l’autoretrat o l’autobiografia— és 
un gènere més. 

AIXÍ, COM ES PRESENTA EL GÈNERE AUTOBIOGRÀFIC EN EL 
PANORAMA DE LA LITERATURA CONTEMPORÀNIA DES D’UNA ÒPTICA 
INTERNACIONAL? I A CASA NOSTRA, EN EL TERRENY DE LES LLETRES 
CATALANES? 

Literatures com l’anglesa o la francesa tenen un quantitat 
considerable d’obres i d’escriptors enquadrats en aquest àmbit de la 
literatura del jo. Destaquen moltíssims escriptors i escriptores, sense anar 
més lluny Anaïs Nin (de pare català), en les lletres franceses: Stendhal, 
Amiel, Jules Renard, Gide; en la italiana, Leopardi, Pavese; en l’alemanya 
Kafka, Canetti, Jünger, etc. En la portuguesa: Fernando Pessoa, Miguel 
Torga... A casa nostra, la literatura catalana del segle XX —a diferència 
de, per exemple, la literatura castellana— té una importantíssima 
literatura del jo, i no és exagerat dir que els millors escriptors de la nostra 
literatura contemporània en són cultivadors, ja que estem parlant de 
Josep Pla, de Joan Fuster, de Marià Manent, de Joan Puig i Ferreter, de 
Josep M. de Sagarra, de Gaziel, de Llorenç Villalonga, etc. I tots aquests 
són autors que, dins d’aquesta literatura, han desplegat obres d’una gran 
rellevància i qualitat. I, sobretot, hi ha una gran quantitat de conreadors 
en el moment actual: Enric Sòria, Valentí Puig, Feliu Formosa... 
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LA CINQUENA EDICIÓ DEL SIMPOSI PROPOSAVA COM A CAMP 
D’ESTUDI ELS DIARIS I EL CÀNON LITERARI. COM S’INSCRIUEN DINS 
DEL MARC DE LA LITERATURA AUTOBIOGRÀFICA? QUINA 
RELLEVÀNCIA HI TENEN? 

Nosaltres, des del Grup de Recerca de Literatura Contemporània, 
hem anat avançant en l’estudi de la literatura del jo: hem dedicat un 
simposi a les epístoles, en un altre hem tractat estudis de caire més 
genèric i, darrerament, avancem en l’estudi de camps més determinats. El 
penúltim simposi va ser sobre els diaris, però des d’una òptica genèrica, 
de manera que, una vegada vam fer eixa aproximació general al diari, vam 
trobar pertinent reflexionar sobre què és un bon diari. Dit d’una altra 
manera: què és el que fa que El quadern gris siga una obra de primera 
magnitud, què fa que el Diari de Fuster siga una referència important, o 
que Meditacions en el desert de Gaziel esdevinga una joia literària en 
aquesta època? I bé, per a fer açò hem partit d’una enquesta prèvia en la 
qual hem agafat entre 150 i 200 estudiosos, professors i coneixedors de la 
literatura catalana, i els hem fet arribar un llistat de diaris on els 
demanàvem que observaren quins els semblaven els més destacats, i que 
els ordenaren de l’1 al 10. També incloíem un formulari obert a qualsevol 
altra proposta. L’enquesta ens va servir de punt de partida i el Simposi es 
va organitzar d’acord amb el resultat. Així, totes les obres que van eixir 
dins del rànquing hi van tenir la seua ponència, que tractava de contestar 
la pregunta de per què és un bon diari. Així mateix, també s’hi van tractar 
alguns temes més transversal, com ara «Diari i escriptura de dones», però 
en línies generals es van debatre obres que han eixit del producte d’aquei-
xa enquesta. Dit d’una altra manera, si sabem, per exemple, què fa bona 
una novel·la —des del punt de vista literari—, doncs el que farem serà 
veure si podem esbrinar què fa que un diari siga un bon diari. 

QUIN INTERÉS POT TENIR L’AUTOBIOGRAFIA COM A 

DOCUMENT HISTÒRIC? 
La literatura del jo té molts punts d’interés. Ens trobem davant de 

documents destacadíssims sobre les experiències històriques que ha 
viscut el subjecte. I, en aquest sentit, els diaris permeten perfectament 
tractar experiències com les guerres, els exilis... i tenen un valor de testi-
moniatge molt valuós. Però també ho mirem des del punt de vista de la 
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qualitat literària, i trobem que hi ha diaris amb un gran valor de 
testimoni però no gaire de literari, i viceversa, o altres on tant el 
tractament literari com el rerefons psicològic resulten excel·lents —per 
exemple Els darrers dies de la Catalunya republicana de Rovira i Virgili. 

QUINS REFERENTS PODEM TROBAR DE DIARIS O DIETARIS QUE 
HAGEN FET HISTÒRIA, ÉS A DIR, QUE HAGEN MARCAT UNA FITA EN 
LA LITERATURA O QUE HAGEN ESDEVINGUT REFERENTS I MODELS A 

SEGUIR EN LA POSTERIORITAT? EN EL NIVELL PERSONAL, QUINS SÓN 
ELS SEUS PREFERITS? 

La literatura i l’escriptura de diaris té diversos aspectes que cal 
tenir presents. Ja des de l’època d’infantesa es recomanava sovint tenir un 
diari —es regalava en els aniversaris, en la primera comunió—, diguem-
ne que era l’element de la intimitat guardada; això és un fet important. I 
després en la literatura sapiencial o educativa de tota la vida, la més 
tradicional, doncs estava el Diari de Daniel, el Diari d’Anna Frank, que 
esdevingueren referències. Per tant, diríem que tot lector mínim té unes 
referències sobre què és un diari. D’obres concretes, n’hi ha moltíssimes 
que hagen fet història, sobretot en les literatures fora de les hispàniques. 
Les obres de Stendhal i de Leopardi van influir en Josep Pla; André Gide 
va influir en Puig i Ferreter. En tots dos també el francés Jules Renard. 
Més recentment s’ha conegut l’obra del portugués Fernando Pessoa amb 
una de les joies de la literatura mundial: el Llibre del desfici. Quant a la 
literatura catalana, les figures més importants són Josep Pla, Joan Fuster, 
J. V. Foix, Marià Manent i Gaziel. Pel que fa als gustos personals, jo 
m’he dedicat a estudiar Puig i Ferreter: això, entre els clàssics. I entre els 
més joves, Enric Sòria és un autor molt bo. Però en els darrers anys vivim 
una eclosió d’escriptura de diaris. Sense anar més lluny, l’any passat vaig 
llegir una dotzena de diaris que em van semblar boníssims. Un, per 
exemple, seria El vaixell de Genseric de Ferran García-Oliver, que el trobe 
preciós. Un altre: Vianant de Rafa Gomar. De fa un poc més de temps: 
Joan Garí, amb Les hores fecundes o amb Senyals de fum, és un autor molt 
interessant; i Miquel Pairolí, amb Paisatge amb flames o L’enigma, és, de 
totes totes, un escriptor de primera magnitud. Però vaja, la nòmina de 
cultivadors és enorme. 



Revista de Filologia 

 279 

QUINS CONSELLS DONARIA PER A CAPBUSSAR-SE EN AQUESTA 
BRANCA DE LA LITERATURA? QUÈ HI TROBAREM, QUE ENS PODRÀ 
SEDUIR? 

Jo crec que la literatura autobiogràfica i els diaris tenen sempre 
al·licients de trobar-se —sense necessitat de situar-se en una trama, 
personatges, etc., com ocorre en la novel·la— directament amb un jo que 
està parlant-nos de la seua quotidianitat, de com ocupa el temps, del seu 
pensament, de com s’enfronta amb la realitat. Si és un bon diari crea una 
atmosfera confidencial, una mena de comunicació directa i amistosa amb 
el lector. A més d’això, sempre, per a grata sorpresa, els lectors podran 
trobar en l’expressió d’un diari coses que resulten pròximes i que poden 
ser aclaridores i estimulants. Els bons diaris són psicològicament interes-
sants i estèticament seductors. 
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RESUMS 
 

Cesare Pavese, Il mestiere di vivere 
JÚLIA BENAVENT BENAVENT 

Aquest article aporta claus interpretatives per a la contextualització d’Il 
mestiere di vivere de Cesare Pavese, mostra algunes de les tortuoses 
contradiccions del malaguanyat escriptor, i analitza la censura que es va 
operar quan l’editorial Einaudi finalment es va decidir a publicar-ne el 
cèlebre diari. 
Paraules clau: Cesare Pavese, censura, Einaudi, dietari, misogínia 
This paper focuses on the interpretative keys for the contextualization of Il 
mestiere di vivere by Cesare Pavese. It shows some of the devious 
contradictions of the ill-fated writer and it analyzes the censorship applied 
when Einaudi publishing house finally decided to publish the famous diary.  
Keywords: Cesare Pavese, censorship, Einaudi, literary diary, misogyny.  
 
Diaris i cànon en la literatura catalana contemporània: el Trajecte circular 

de Vicent Alonso 
JOAN BORJA I SANZ 

Després d’un seguit de consideracions generals sobre els diaris i el cànon 
literari, aquest treball aporta una primera aproximació a Trajecte circular, 
el singular dietari del valencià Vicent Alonso. S’hi analitza el tipus de 
pacte de lectura proposat, les concomitàncies amb l’assaig fusterià, les 
funcions discursives de l’evocació o la quotidianitat i, sobretot, l’abundós 
joc d’intertextualitats, amb una atenció específica a les funcions que hi 
exerceixen les citacions. 
Paraules clau: Vicent Alonso, diari, cànon, discurs assagístic, 
intertextualitat, tipus de citacions 
After a series of general considerations about diaries and literary canon, this 
paper focuses on a first approach to Trajecte circular, the singular diary of 
the Valencian writer Vicent Alonso. We analyze the suggested reading pact, 
the concomitances with Fuster’s essays, the discursive functions of evocation or 
daily routine, and, specially, the profuse intertextuality relationships, with a 
specific attention to the functions of quotations.   
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Keywords: Vicent Alonso, diary, canon, essays, intertextuality, type of 
quotations.  
 

Josep Vallverdú, un escriptor de dietaris? 
ROSER CALVO MAYOR 

Aquest estudi de Roser Calvo examina l’obra dietarística —de singulars 
característiques— que ha anat confegint el prestigiós escriptor lleidatà 
Josep Vallverdú, amb una atenció especial  a l’obra Quasi nou llunes, obra 
imbuïda del pes dels anys viscuts. 
Paraules clau: Josep Vallverdú, poètica del diari, dietari, literatura del jo,   
Roser Calvo studies the dietary works —with singular characteristics— 
shaped by the prestigious writer from Lleida Josep Vallverdú, paying special 
attention to the work Quasi nou llunes, a work imbued with the burden of 
his long life.  
Keywords: Josep Vallverdú, poetics of diary, literary diary, autobiographical 
literature.   
 

Apunts per a una lectura del Diari íntim de Ferran Canyameres 
JOSEP CAMPS I ARBÓS 

Aquesta aportació contextualitza i comenta el diari pòstum de Ferran 
Canyameres, testimoni del seu llarg exili. En la reivindicació final, Josep 
Camps acaba sostenint que aquesta obra «pel seu innegable interés i 
qualitat literària, mereix ocupar, sens dubte, una posició de privilegi en 
un futur cànon de la literatura autobiogràfica catalana». 
Paraules clau: Ferran Canyameres, diari, exili, literatura autobiogràfica, 
París, cànon 
This contribution contextualizes and comments the posthumous diary of 
Ferran Canyameres, testimony of his long exile. In his final demand, Josep 

― ―Camps states that because of its undeniable interest and literary quality  this 
work deserves to be in a privileged position in a future canon of the Catalan 
autobiographical literature.  
Keywords: Ferran Canyameres, diary, exile, autobiographical literature, 
Paris, canon.  
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«Decir yo es anonadarse»: los Diarios (ex)timos de Alejandra Pizarnik 
NÚRIA CALAFELL SALA 

En aquesta aportació, Núria Calafell encara l’estudi d’uns particulars 
textos dietarístics: els de la cèlebre —i malaguanyada— poetessa 
argentina Alejandra Pizarnik. Tal com l’autora demostra, aquests textos 
assumeixen les friccions i les paradoxes de qui hi reclamava un recer de 
comoditats i, alhora, en reconeixia l’estranyesa, la pèrdua, la identitat 
vulnerada. 
Paraules clau: Alejandra Pizarnik, diari, literatura de dones, intimitat, 
extimitat 
In this paper, Nuria Calafell faces the study of special literary diaries, those of 

―the celebrated and ill- ―fated  Argentine poetess Alejandra Pizarnik. As the 
writer of this article proves, these texts assume the frictions and paradoxes of 
the poetess, who claimed for a comfortable shelter and, at the same time, 
admitted her surprise, loss and hurt identity.  
Keywords: Alejandra Pizarnik, diary, women’s literature, intimacy, 
extimacy. 
 
El rellotge de Berna: apunts sobre l’obra dietarística de Tomàs Garcés 

ENRIC FALGUERA GARCIA 
Enric Falguera examina en aquest article El temps que fuig, de Tomàs 
Garcés, i subratlla el valor d’aquest text (originalment titulat El rellotge de 
Berna) en relació amb la vida i l’obra del cèlebre poeta. Fet i fet, aquest 
reconegut dietari amplia a la prosa el personal concepte que Garcés tenia 
de la poesia,  i posa fi a un silenci de tretze anys des de l’última publicació 
original. S’hi revisen aspectes com el pas del temps, la barreja de vida i 
literatura, la personalitat poètica, els esdeveniments de cada dia, el 
cristianisme, l’equació entre somni i poesia, les anècdotes i les opinions 
sobre grans escriptors, etc. 
Paraules clau: Tomàs Garcés, poesia, diari, eixos temàtics, cristianisme, 
literatura catalana del segle XX  
In this article Enric Falguera deals with the work El temps que fuig, by 
Tomàs Garcés, and he highlights the value of this text originally entitled El 
rellotge de Berna― in connection with the life and works of this famous poet. 
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This well-known diary extends Garcés’ personal concept of poetry to prose, 
and puts an end to a silence lasting thirteen years from the last original 
publication. Some aspects are gone through such as the time going by, the 
mixing of life and literature, the poetic personality, everyday events, 
Christianity, the equation between dream and poetry, anecdotes and opinions 
about famous writers, etc.  
Keywords: Tomàs Garcés, poetry, diary, thematic axes, Christianity, Catalan 
literature of XX century.  
 

Els darrers dies de la Catalunya republicana de Rovira i Virgili 
XAVIER FERRÉ TRILL 

Xavier Ferré indaga en aquest treball les claus referencials d’Els darrers 
dies de la Catalunya republicana: l’emblemàtic i testimonial «diari polític» 
d’Antoni Rovira i Virgili. Publicat inicialment per la revista Catalunya a 
Buenos Aires el 1940, aquest diari ens és presentat amb el valor intrínsec 
de constituir «el primer document publicat sobre la diàspora en el 
context coetani». 
Paraules clau: Rovira i Virgili, diari polític, exili, referencialitat, literatura 
i història, recepció crítica 
In this paper, Xavier Ferré studies the key references in Els darrers dies de la 
Catalunya republicana: the emblematic and testimonial «political diary» by 
Antoni Rovira i Virgili. Initially published in the magazine Catalunya in 
Buenos Aires in 1940, this diary is presented to us with the intrinsic value of 
being «the first document about the Catalan diaspora published in a 
contemporary context». 
Keywords: Rovira i Virgili, political diary, exile, referentiality, literature & 
history, critical reception. 
 

Vida i literatura en els diaris de Fernando Pessoa 
JOSÉ ÁNGEL GARCÍA LÓPEZ 

Els diaris de Fernando Pessoa —l’home que era i no era Ricardo Reis, 
Álvaro de los Campos, Alberto Caeiro o Bernardo Soares— centren la 
contribució de José Ángel Gacía López, que rastreja en el seu article les 
lectures i les relacions intel·lectuals de Pessoa, les anècdotes vitals, les 
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consideracions sobre l’amor, les postures davant del fet religiós o les 
diferents actituds vinculades als heterònims. 
Paraules clau: Fernando Pessoa, diari, heterònim, literatura portuguesa, 
amor, religió, escrits autobiogràfics 
The diaries by Fernando Pessoa —the man who was (and, at the same time, 
who was not) Ricardo Reis, Álvaro de los Campos, Alberto Caeiro or 
Bernardo Soares— are the main topic in the contribution by José Ángel 
García López. In this paper, he studies Pessoa’s readings and intellectual 
relationships, his vital anecdotes, his considerations about love, his attitudes 
towards the religious fact or the different attitudes shown by his heteronymous. 
Keywords: Fernando Pessoa, diary, heteronymous, Portuguese literature, love, 
religion, autobiographical compositions. 
 

Referent i estil en el dietari 
ELOI GRASSET MORELL 

Eloi Grasset aporta una extensa i sagaç reflexió sobre autobiografia i 
literatura, que ataca des de la caracterització dels dietaris com a forma de 
literatura («la submissió de manera explícita del text al calendari és 
l’única possible característica unívoca del dietari que permet el 
desenvolupament regular de la progressió d’escriptura») fins a la 
problemàtica que afecta la dissolució de límits en els gèneres literaris («el 
dietari i la seva inclusió en l’imaginari dels gèneres literaris representa un 
dels detonants per a l’explosió de la noció mateixa de gènere literari», per 
la qual cosa «hem d’aprendre a buscar la literatura en un altre lloc, més 
enllà dels gèneres»). 
Paraules clau: autobiografia, literatura, diari, dietari, gènere literari, 
dietari com a document, dietari d’escriptor, esborrament dels gèneres 
Eloi Grasset’s contribution is a large and sagacious reflexion on 
autobiography and literature, that deals with several topics, from the 
description of diaries as a form of literature («whose only univocal feature is 
its submission to the calendar, which allows a regular development of the 
writing progression») to the difficulties affecting the setting of limits for the 
classification of literary genres  («the diary and its inclusion in the imaginary 
of the literary genres is one of the causes of the boom of the very notion of 
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literary genre», which is why «we should learn to search for literature 
somewhere else, beyond the genres»). 
Keywords: autobiography, literature, diary, literary diary, literary genre, 
literary diary as a document, author’s diary, dissolution of the genres. 
 

Per manament del confessor: l’esclat de l’autobiografia femenina en l’edat 
moderna. El cas del dietari espiritual de la il·licitana sor Gertrudis de la 

Santíssima Trinitat 
M. ÁNGELES HERRERO HERRERO 

En aquest treball, M. Ángeles Herrero s’endinsa al món de 
l’autobiografia femenina i els diaris espirituals de l’edat moderna. 
Resseguint el cas concret de sor Gertrudis d’Elx (que exemplifica una 
realitat lingüística, ideològica, històrica i social), Herrero demostra la 
pervivència fins al segle XVIII de l’estereotip de l’autobiografia espiritual 
femenina que es posà en voga a partir del segle XVI i, sobretot, en el XVII. 
Paraules clau: sor Gertrudis de la Santíssima Trinitat, autobiografia 
femenina, literatura de dones, diari espiritual, literatura catalana de l’edat 
moderna 
In this paper, M. Ángeles Herrero goes into the topic of women’s 
autobiographical literature and spiritual diaries of Modern Age in depth. 

―Studying the particular case of sister Gertrudis from Elx which illustrates a 
―linguistic, ideological, historical and social reality , Herrero shows the survival 

of the stereotype of women’s spiritual autobiography, which came into fashion 
― ―from the XVI century specially in the XVII  up to XVIII century.  

Keywords: sister Gertrudis of the Holy Trinity, women’s autobiography, 
women’s literature, spiritual diary, Catalan literature of Modern Age.   
 

Un cànon al marge del cànon 
GONÇAL LÓPEZ-PAMPLÓ RIUS 

Gonçal López-Pampló tracta el fenomen dels blogs, amb tot un seguit de 
consideracions sobre les tecnologies informàtiques i el desenvolupament 
del paradigma comunicatiu; sobre com aquest paradigma afecta la noció 
de cànon; sobre quins són els límits que defineixen el camp literari i el 
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camp digital; i, finalment, sobre el cas concret de La catosfera literària: la 
primera antologia de blogs en català presentada en format de llibre. 
Paraules clau: blog, literatura autobiogràfica, cànon, literatura en 
internet, paradigma comunicatiu, camp literari, camp digital, catosfera 
literària 
Gonçal López-Pampló deals with the emergence of blogs, taking into 
consideration a clutch of ideas on the Information Technologies and the 
development of a communication paradigm; on how this paradigm affects the 
notion of canon; on which are the limits defining the literary and the digital 
field; and, finally, on the concrete example of La catosfera literària: the first 
blog anthology in Catalan presented as a book. 
Keywords: blog, autobiographical literature, canon, literature on the Internet, 
communication paradigm, literary field, digital field, La catosfera literària. 
 

El diari surrealista de J. V. Foix 
ANTONI MAESTRE BROTONS 

Antoni Maestre focalitza el diari surrealista de J. V. Foix com «una de les 
obres que més s’allunya de les directrius canòniques del gènere». I 
proposa així una revisió d’aquest text d’aparença híbrida («un diari escrit 
en prosa poètica o un conjunt de proses poètiques en forma de diari»), 
amb una atenció específica a l’originalitat. En efecte: el text de Foix 
sembla penetrar l’espai de l’inconscient i suggereix un nou concepte de 
diari.  Segons Maestre, aquest nou concepte, a diferència del 
convencional, «serveix per a expressar la visió de l’art i de l’experiència 
que preconitzen les avantguardes i, més tard, l’experimentalisme ―o, si 
es vol, les teories postestructuralistes, o el postmodernisme». 
Paraules clau: J. V. Foix, diari surrealista, surrealisme, cànon, dietari, 
avantguarda, prosa poètica 
Antoni Maestre brings to a focus the surrealist diary by J. V. Foix as «one of 
the works showing more distance from the canonical norm of the genre». 
Thus, he proposes a review of this apparently hybrid kind of text («a diary 
written in poetic prose or a collection of poetic prose set as a diary»), focusing 
on its originality. As a matter of fact, Foix’s text seems to penetrate the 
unconscious and suggests a new concept of diary. According to Maestre, this 
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new concept, unlike the conventional one, «is used to express the view of art 
and experience extolled by the Avant-garde and, later, by the 
Experimentalism ―or, let’s say, the Poststructuralist theories, or the 
Postmodernism». 
Keywords: J. V. Foix, Surrealist diary, Surrealism, canon, diary, Avant-
garde, poetic prose. 
 

Els dietaris de Josep Vallverdú, de la lluita al desencís 
MARIA PUJOL-VALLS 

Maria Pujol-Valls prova d’escatir, en aquest article, les raons personals i 
col·lectives de les frustracions expressades en Hora nona. Llibre de 
capvespres (2005) i Quasi nou llunes (2007), de Josep Vallverdú, a partir 
d’una constatació: que la realitat política i cultural dels actuals Països 
Catalans resulta deficient i decebedora per als intel·lectuals de la 
generació de Vallverdú, protagonistes de la represa literària posterior a la 
Guerra Civil i el franquisme. 
Paraules clau: Josep Vallverdú, diari, desengany, frustració, franquisme, 
literatura catalana contemporània 
In the present paper, Maria Pujol-Valls aims to ascertain the personal and 
collective causes of the frustration expressed in Hora nona. Llibre de 
capvespres (2005) and Quasi nou llunes (2007), by Josep Vallverdú. Her 
initial point is the statement that the political and cultural reality in the 
current Catalan Countries is deficient and disappointing for the intellectuals 
of Vallverdú’s generation, leaders of the literary restart after the Spanish Civil 
War and the Franquism. 
Keywords: Josep Vallverdú, diary, disenchantment, frustration, Franquism, 
contemporary Catalan literature. 
 

Els diaris del Diari de Manuel de Pedrolo. El Diari, la jubilació d’un 
novel·lista? 

RAMON SALVO TORRES 
Ramon Salvo Torres escruta des de diversos angles el Diari de Manuel 
de Pedrolo, en tant que darrer projecte narratiu del prolífic escriptor de 
l’Aranyó. L’exercici permet a l’estudiós, entre moltes altres coses, 
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comentar l’anomenada «paradoxa pedroliana»: per un costat, el silenci i 
l’escassa valoració de la crítica; per l’altre, l’èxit extraordinari de lectors.  
Paraules clau: Manuel de Pedrolo, diari, narrativa, paradoxa pedroliana, 
literatura catalana contemporània 
Ramon Salvo Torres studies, from different points of view, the Diari by 
Manuel de Pedrolo, as the latest narrative project by the prolific author from 
L’Aranyó. This study allows the researcher to comment, among other topics, 
the so-called “Pedrolo’s paradox”: on the one hand, the silence and bad 
critiques from the critics ;on the other, the extraordinary success among the 
readers.  
Keywords: Manuel de Pedrolo, diary, narrative, Pedrolo’s paradox, 
contemporary Catalan literature. 
 

Sobre la vida de Vicent Ferrer, valencià universal 
FÈLIX MANEL ALARCON MENARGUES 

En aquest article, Fèlix Manel Alarcon prova d’aprofundir en el 
coneixement d’una de les vides més populars de l’hagiografia medieval: la 
del pare dominic Vicent Ferrer. Més enllà de la visió popular que se n’ha 
transmés a base de devocionaris i rondalles, l’aportació d’Alarcon té en 
consideració diverses fonts medievals i actuals per a definir els perfils del 
personatge al voltant de tres eixos: «El naixement i la joventut», «El 
predicador» i «Sant Vicent Ferrer en els nostres dies». 
Paraules clau: Vicent Ferrer, vida de sant, predicació, sermó, hagiografia, 
devocionari, miracle, Compromís de Casp, literatura catalana medieval 
In the present paper, Fèlix Manel Alarcon aims to further improve the 
knowledge on one of the most popular lifes in Medieval hagiography: that of 
the Dominican Father Vicent Ferrer. Beyond the popular view that has been 
transmitted through devotionals and popular tales, Alarcon’s contribution 
takes into consideration several Medieval and current sources to define the 
character’s profile around three axes:  «Birth and youth», «The preacher», 
«Saint Vicent Ferrer in our days». 
Keywords: Vicent Ferrer, Saint’s life, prayer, sermon, hagiography, 
devotional, miracle, Compromise of Caspe, Medieval Catalan literature. 
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Ressenya: Projecció i recepció hispanes de Caterina Albert i Paradís, 
Víctor Català, i de la seva obra, de Joan M. Ribera Llopis (2007) 

FRANCESCA BARTRINA MARTÍ 
Ressenya del llibre Projecció i recepció hispanes de Caterina Albert i 
Paradís, Víctor Català, i de la seva obra, com una cartografia ben 
documentada de l’interés que la intel·lectualitat hispana ha tingut per la 
traducció i la difusió de l’obra de l’escriptora Caterina Albert. 
Paraules clau: ressenya, Caterina Albert, Víctor Català, Joan M. Ribera, 
traducció, difusió, recepció, literatura de dones 
Review of the book Projecció i recepció hispanes de Caterina Albert i 
Paradís, Víctor Català, i de la seva obra, as a good documented cartography 
of the interest shown by the Spanish intellectuality in the translation and 
diffusion of Caterina Albert’s work. 
Keywords: review, Caterina Albert, Víctor Català, Joan M. Ribera, 
translation, diffussion, reception, women’s literature. 
 

DARI ESCANDELL MAESTRE 
Entrevista a Vicent Pascual: del bilingüisme al plurilingüisme escolar 

Entrevista de Dari Escandell a Vicent Pasqual, a propòsit de l’ordenació 
del sistema educatiu valencià en relació amb l’ensenyament de llengües. 
S’hi tracten els programes d’educació bilingüe PEV, PIL i PIP, els 
programes d’educació bilingüe enriquits (PEBE); el tractament integrat 
de llengües; el tractament integrat de llengües i continguts; el tractament 
de les llengües no curriculars dels immigrants; els reptes del 
plurilingüisme; etc. 
Paraules clau: entrevista, Vicent Pasqual, educació bilingüe, 
multilingüisme, educació plurilingüe, sistema educatiu valencià 
An interview to Vicent Pasqual by Dari Escandell, concerning the regulation 
of the Valencian School System regarding language teaching. The bilingual 
education programmes PEV, PIL and PIP, the enhanced bilingual 
programmes (PEBE); content and language integrated learning; dealing with 
the immigrants’ non-curricular languages; the challenge of plurilinguism, etc. 
are widely discussed. 
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Keywords: interview, Vicent Pasqual, bilingual education, multilingualism, 
plurilingual education, Valencian school system. 
 

JOAN IGNASI SORIANO ASENSIO 
Entrevista a Enric Balaguer: sobre la gran madeixa de la literatura del jo 

Entrevista de Joan Ignasi Soriano a Enric Balaguer, a propòsit del 
Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica que el Grup de 
Recerca de Literatura Contemporània organitza biennalment en la 
Universitat d’Alacant. S’hi tracta el gènere autobiogràfic en el panorama 
internacional i en la literatura catalana actual; la importància creixent 
dels dietaris en la literatura contemporània; i, en general, la capacitat de 
seducció que enclouen els bons exponents de la literatura del jo. 
Paraules clau: entrevista, Enric Balaguer, Simposi Internacional de 
Literatura Autobiogràfica, Grup de Recerca de Literatura 
Contemporània, autobiografia, dietarística, literatura del jo 
Interview to Enric Balaguer by Joan Ignasi Soriano, on the occasion of the 
International Simposium on Autobiographical Literature, biennially 
organized by the Contemporary Literature Research Group at the University 
of Alicante. The discussed topics are the autobiographical genre at 
international scope and in the present Catalan Literature; the growing 
importance of diaries in contemporary literature; and, in general, the power of 
attraction shown by the good examples of autobiographical literature. 
Key words: interview, Enric Balaguer, International Symposium on 
Autobiographical Literature, Contemporary Literature Research Group, 
autobiography, literary diaries, autobiographical literature. 
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es va acabar d’imprimir 
a finals d’octubre de 2010 

als tallers de Gràfiques Colomar:  
a tocar de la Mediterrània, 

que és la mar que permet navegar 
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