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Aquest és un lli-
bre literalment 
espectacular, i no 
precisament pel 
Caravaggio tra-
pella que surt en 
portada. L’espec-

tacle el constitueix el coratge i l’en-
teresa moral que demostra Joan 
Ferraté (1924-2003) a l’hora de de-
cidir de compartir aquests diaris 
amb el públic i, principalment, el fet 
d’haver tingut la voluntat d’escriu-
re’ls. I de fet s’entén. Ferraté va ser 
un home amb una pruïja molt ac-
centuada de deixar-ho tot ben lligat. 
La cura que va tenir en l’edició de 
l’obra del seu germà Gabriel ho de-
mostra, i el que va fer amb l’obra 
pròpia també. Per a algú que hagués 
llegit amb inevitable perplexitat el 
Llibre de Daniel quan va aparèixer 
l’any 1976, ara aquest complement 
en forma de dietari íntim (fona-
mentalment el segon, Diari de Da-
niel. 25 de gener - 30 de maig 1970) li 
permet de completar el trencaclos-
ques. Fins a cert punt, esclar.  

La lubricitat original
La vida d’un hom roman, àdhuc 

quan s’ha sotmès a un profund es-
triptis moral (moral en el sentit del 
valor que atorguem a la conducta, a 
les decisions que prenem i als valors 
que ens guien, no pas als dogmes 
imposats per una doctrina), no dei-
xa de ser un clarobscur enigmàtic. 
Tanmateix, l’esforç que representa 
esmerçar temps i intel·ligència en la 
comprensió i la formulació expres-
sives d’allò que ens mou i ens regi-
ra és tot un programa vital de gruix, 
i si qui ho fa és d’altes capacitats i 
s’hi entrega a fons, el resultat no pot 
ser sinó, com dèiem, espectacular, 
il·luminador. Altra cosa serà opinar 
sobre l’encert o no de dedicar tan-
ta energia intel·lectual a una o dues, 
o potser tres, obsessions, i perse-
guir-les durant tot el temps d’una 
vida, amb una tenaç fidelitat a una 
configuració libidinal concreta, pe-
rò, com deia aquell, cascú és capità 
del seu vaixell.  

De fet, Joan Ferraté ha deixat 
una obra del tot servicial a les gene-
racions futures, i la seva aportació té 

que tradueix, i on s’hi emmiralla eu-
fòricament. En el poeta grec hi veu 
la formulació que buscava per a les 
seves dèries, que troba objectivades 
a la perfecció. El poema passarà a les 
apropiacions de la seva obra poèti-
ca, Catàleg general 1952-1981. Per la 
resta, la persecució de noiets pels 
museus i els carrers romans deixa 
un regust un pèl patètic.  

En canvi, en els dos diaris se-
güents, no hi ha gota de rebuig. Són 
d’una lucidesa absoluta, i un dels 
testimonis més escruixidors en l’au-
tobiografisme de la literatura mun-
dial, només comparable a un Valéry 
o un Kafka (que deia que només va-
lien la pena els llibres que ens sacse-
javen de veres). A l’entrada del 
19.04.74 diu: “Ja no em proposo res, 
fora de la interiorització de la meva 
vida, l’establiment de tots els seus 
continguts dins un ordre intel·ligi-
ble des del punt de vista de la ima-
ginació, que és al mateix temps co-
neixement i projecte, experiència 
objectiva i designi subjectiu”. Uns 
textos de capçalera.!
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una vàlua de molta consideració pel 
que fa als estudis literaris. I tot grà-
cies, fixem-nos-hi, a aquesta “lubri-
citat original” que apareix en el pri-
mer poema de l’esmentat Llibre de 
Daniel. A les Clarícies que obren el 
volum, Jordi Cornudella comença 
dient que Ferraté va recórrer en di-
versos moments de la seva vida a 
l’escriptura de diari com a mitjà per 
a “la plena possessió de si mateix”. 
Aquesta expressió, que sembla gai-
rebé teològica, l’empra Ferraté en 
dos moments del seu diari (pp. 98 i 
125). En el primer diu: “La finalitat 
de la meva vida ha sigut, és, la savi-
esa, la plena possessió de mi ma-
teix”. I així, doncs, sembla que l’ob-
jectiu final de l’implacable autoanà-
lisi a què es sotmet sigui la saviesa. 
El primer diari del recull, el de 1966, 
el de Roma, és interessant per diver-
ses raons: hi ha, sense ambages, el 
reconeixement de la seva mena de 
desig. Hi expressa així mateix la se-
va misogínia (potser vinculada a 
l’experiència conjugal) i descobreix 
el poema de Píndar sobre Teoxèn, 

“Una dona sola i 
m a l h u m o r a d a  
les expectatives 
de la qual queden 
reduïdes a la fei-
na”, pensa la 
Paula Cid d’ella 

mateixa després d’estampar una 
bata a la cara d’un company de 
l’hospital. Ningú l’espera a casa i, 
com que no té cap intenció d’en-
sorrar-se, s’ha tornat més irritable. 
És la protagonista d’Aprendre a 

Una dona sola 
i malhumorada

parlar amb les plantes, el debut no-
vel·lístic de Marta Orriols. La Pau-
la Cid és una neonatòloga a la qua-
rantena, pragmàtica i poc avesada 
a les emocions. Quan la coneixem, 
ha rebut una notícia bèstia i ha per-
dut el marit amb dues hores de di-
ferència. A partir d’aquí toca re-
construir-se, i en això consisteix la 
novel·la: Orriols escriu sobre un 
procés de dol particular i sobre al-
guns dels tabús que envolten els 
viudos i els morts.  
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La novel·la mescla els capítols 
de l’accident del marit i la caiguda 
i la reconstrucció de la protagonis-
ta amb fragments de prosa més po-
ètica en què la Paula es dirigeix di-
rectament al difunt. Orriols des-
plega la trama amb cura, tira enda-
vant i endarrere sense estridències 
i combina la història principal amb 
subtrames d’alt capital simbòlic 
(l’estat i evolució del nounat Ma-
havir o els afers del seu veí Tho-
mas, per exemple). De fet, la no-
vel·la està plena de simbologia. El 
fet que la Paula porti criatures al 
món n’és un exemple evident, però 
també hi ha les plantes, que broten 
des del títol i la il·lustració de co-
berta (de Marta Bellvehí) fins a 
l’última escena i simbolitzen, com 
no podia ser d’una altra manera, un 
possible renaixement.  

Dins el cap pragmàtic de la Pau-
la s’hi lliura una batalla entre emo-
ció i raó: veiem com el personatge 
gestiona el que no deixa de ser una 
doble mort, tentineja endavant i 
endarrere i busca el seu lloc nou. 
En ocasions la prosa és tan higièni-
ca i pragmàtica com la protagonis-
ta, i el lector té espai per intuir què 
s’està coent dins el cap de la Paula 
sense que això s’evidenciï. Però a 
vegades Orriols es desvia per ca-
mins molt melosos, i l’augment de 
sentimentalisme fa grinyolar al-
guns fragments.  

El desig després d’una pèrdua 
El fet que la Paula parli en prime-
ra persona ja convida a identificar-
s’hi més que si es tractés d’un nar-
rador extern, però el sentimentalis-
me s’accentua quan la protagonis-
ta es dirigeix al mort de tu a tu o 
quan la prosa s’excedeix en repeti-
cions: quan s’acumulen anàfores o 
enumeracions o quan la narradora 
repeteix algunes frases contun-
dents. En canvi, la Paula esdevé 
més nítida quan actua “sense cel ni 
consol, amb tot el dolor feixuc que 
correspon a l’edat adulta”. És a dir, 
quan el patiment aliè l’embafa, 
pensa cruament en el sexe i desit-
ja altres homes de manera “planera 
i banal”. Aquesta prosa més rabio-
sa s’assembla a la que podríem lle-
gir en Elena Ferrante, sobretot en 
obres com La filla fosca o Els dies de 
l’abandonament, també amb dones 
adultes i soles com a protagonistes.  

Orriols demostra com cada dol és 
personal i intransferible, i el desco-
briment previ a la mort del marit hi 
afegeix un matís interessant. Com a 
punt de partida és suculent i tracta 
temes tabú, com la qüestió del sexe 
i el desig després de la mort d’una 
persona estimada. Hi ha un mo-
ment que la Paula folla amb algú per 
despit pur cap a un mort que hau-
ria d’estar plorant, i aquí Orriols 
s’endinsa per terrenys menys habi-
tuals. La possibilitat de mala llet hi 
és, i en el futur en voldrem més.! 


