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lisi extremadament rigorosa. “El 
procés de subjectivització màxima 
que fa de la pròpia vida està acom-
panyat, no sé si és paradoxal, d’una 
màxima objectivitat: agafa els sen-
timents i emocions i se’ls posa al da-
vant, i és molt quirúrgic. Hi ha una 
fredor molt quirúrgica davant el 
món emocional”, explica Galve. 
Parla molt d’Alain Badiou i l’esdeve-
niment, i és el que ell intenta fer li-
teràriament: generar un esdeveni-
ment, un element de revolta indivi-
dual i una cosa que topi amb el seu 
temps. I no estalvia cap detall de les 
seves angoixes al lector: “Et fa em-
prenyar, està clar que no vol que lle-
geixis amb comoditat; no protegeix 
el lector, vol sacsejar-te i provocar 
un canvi en tu”, continua. La para-
doxa entre la subjectivació i l’objec-
tivitat no és l’única que acompanya 
la figura de Vilaseca: “Tot i que té 

Els amants de la 
literatura vivim 
per a les sorpre-
ses. No hi ha res 
que apreciem 
més que una re-
comanació que 

fa diana o un descobriment enllu-
ernador. Tots recordem el mal de 
panxa de la primera vegada, el ver-
tigen d’un bon clàssic o l’impacte 
d’un autor desconegut amb la 
tranquil·litat de saber que podràs 
racionar-te la descoberta perquè 
tindràs més llibres seus per devo-
rar. En llegir David Vilaseca, l’úl-
tim rescat de L’Altra Editorial, en-
cara tindrem més sensació de fri-
sança. Ens explotarà el cap –els 
anglosaxons en diuen mind-
blowing experience– amb aquesta 
nova veu sorgida del no res, i a la 
vegada ens estirarem els cabells 
quan s’acosti el final dels dos die-
taris que conformen aquesta nar-
rativa completa. Perquè, a banda 
d’això, el David no va deixar res 
més.  

Els homes i els dies és un dieta-
ri total, l’obra d’una vida. Un mo-
nument de 700 pàgines dedicades 
al jo, la sexualitat i les pors d’un 
acadèmic gai especialista en els 
queer studies i catedràtic al Royal 
Holloway College de Londres. A 
l’inici, el Big Bang: el David desco-
breix que el Josh, la parella amb 
qui conviu des de fa anys, li fa el 
salt. Però no li ha estat infidel una 
vegada; ho fa sistemàticament, de 
forma malaltissa: no pot parar. A 
partir d’aquí tot el llibre es pot lle-
gir com el Bildungsroman d’algú 
que lluita per guarir-se d’aquesta 
ferida primigènia, com una dava-
llada als inferns, l’aprenentatge de 
la soledat. 

Primer viurem els intents des-
esperats per salvar una relació que 
s’enfonsa, torpedinada pels atacs 
de gelosia, fins que el David “cani-
balitza” la conducta del Josh i es 
dirigeix als lavabos públics de Tot-
tenham Court Road. “El pols em 
tremolava i he sentit al pit una des-
càrrega d’adrenalina seguida 
d’una gran buidor a l’estómac 
–l’indici que alguna cosa crucial 
estava a punt de passar a la meva 

Dies de ‘cruising’ 
i psicoanàlisi

vida”. Després d’aquella primera 
sessió de sexe anònim, el perso-
natge s’atiparà de fer cruising als 
vàters de Turnpike Lane, als banys 
de York Hall, a les “cansaladeries 
gegants” que són els pubs gais o a 
les saunes i cambres fosques de 
Barcelona. I entre aquesta desfila-
da inacabable de titoles, “dormo 
amb gent per deixar de ser jo du-
rant una estona”, l’acompanyarem 
en la lectura de l’obra de Freud, 
Butler o Lacan, i assistirem atònits 
a una recerca emocional que el 
portarà a aplicar-se a si mateix to-
tes i cadascuna de les teories que 
llegeixi. Així, s’autointerpretarà 
en clau de la paranoia d’autopuni-
ció o sota l’encantament freudià, 
posant sota la lupa la seva pròpia 
família i en especial la mare, pro-
tagonista de mil sessions de psico-
anàlisi plenes de retrets i traumes. 

Per contra, a la segona part dels 
diaris (2008-2009), inèdita fins 
ara, emergeix un narrador més 
adult i desencantat, molt tocat per 
les “poques i tèbies crítiques” que 
va rebre la publicació del seu pri-
mer dietari a Catalunya. Les evoca-
cions a la infantesa perduda aug-
menten, i les entrades guanyen vo-
lum i lirisme des que abandona les 
llibretes i pot esplaiar-se directa-
ment a l’ordinador. És, al meu en-
tendre, la millor part d’aquest vo-
lum immens on hi cap tot, des del 
cinema de Rohmer o Almodóvar 
fins a la crítica d’art, la música o la 
lectura dels clàssics catalans. Vila-
seca és implacable amb patums 
com Gaziel, Sales, Sagarra o Pla. 

D’una exigència insòlita al pa-
norama nostrat, la insatisfacció 
permanent d’aquesta arqueologia 
personal acosta Els homes i els di-
es a l’altre gran dietari reeditat 
aquest 2017, En aquesta part del 
món, de Guillem Simó, un altre in-
oblidable perifèric, en tots els sen-
tits de la paraula. Recuperant el 
llegat de David Vilaseca, L’Altra 
afegeix un nou trumfo al seu catà-
leg: en només tres anys de vida han 
recuperat Carson McCullers i Ja-
mes Salter, ens han regalat cinc lli-
bres de Knausgård i ens han desco-
bert Alicia Kopf, Lucia Berlin i Vi-
vian Gornick: deunidó.✒
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tres llibres publicats en anglès i 
que està plenament incorporat en 
el món acadèmic, no deixa de ser 
algú que no formava part d’aquell 
món, no era exactament britànic. 
Al mateix temps formava part del 
món d’aquí, però ja portava 15 o 20 
anys vivint fora, i per tant la pos-
sibilitat que els d’aquí l’entengués-
sim era bastant difícil”, diu Mira-
lles. De fet, Vilaseca va tornar a 
Barcelona als primers anys 90, pe-
rò no va encaixar a la universitat. 

Al començament d’El nen ferit, 
on sovint s’adreça al lector, Vilase-
ca es defineix com un home “en cri-
si” que creu haver-se convertit en 
un vell i que lamenta les crítiques 
“tèbies” que ha rebut el seu debut 
literari. També es queixa que no ha 
assolit el nivell del seu admirat 
Henry James. Per intentar apaiva-
gar les angoixes evoca els mons que 
enyora: la infantesa, els anys esco-
lars i la casa familiar del poble fic-
tici d’Eres d’Òliba, situat al Pallars. 
En aquestes pàgines, la novel·la en-
cara agafa més volada que la prime-
ra. “Busca un encaix i alhora el re-
butja. M’és difícil saber per què, pe-
rò sí que entenc que és algú que ha 
pres una opció vocacional molt du-
ra i que té una ambició literària 
molt potent. Fa un esforç de lliber-
tat molt radical, i no sap compagi-
nar això amb relacions que et cre-
en un marc; el busca, però troba 
que el limita”, conclou Miralles.✒
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“Agafa els seus sentiments  
i emocions i te’ls posa al 
davant, hi ha una fredor 
molt quirúrgica davant el 
món emocional”
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