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Sovint, quan visi-
to museus d’art 
contemporani,  
penso que moltes 
obres d’art con-
ceptual serien mi-
llors –més com-

plexes, amb més substància, d’una 
sagacitat més incisiva i amb una ca-
pacitat d’interpel·lar més construc-
tiva i excitant– si, en lloc de jugar 
amb el llenguatge, els recursos i les 
regles de l’art visual, abracessin com-
pletament la literatura i prenguessin 
forma de llibre. La lectura d’Abans de 
les cinc som a casa m’ha reforçat 
aquesta convicció. 

El concepte germinal de la nova 
novel·la d’Albert Forns se li va pre-
sentar un dia de juny del 2015, quan 
voltava pel Mercat de Sant Antoni i hi 
va descobrir en una parada tretze lli-
bretes escrites a mà per un barcelo-
ní anònim –un tal Hilari– entre els 
anys 1966 i 1980. Encuriosit, i ja cons-
cient que allà hi havia un projecte li-
terari en potència, Forns va comprar 
les llibretes i de seguida va procedir 
a llegir-les i a mirar de reconstruir la 
vida –vulgar però enigmàtica, rutinà-
ria però amb incògnites– de l’autor. 

Els diaris recuperats 
d’un home no tan gris
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EL LLIBRE  
DE LA SETMANA

PERFIL Igual que Albert Serra (la novel·la, 
no el cineasta) i Jambalaia, els altres 
dos llibres en prosa de Forns, Abans 
de les cinc som a casa transita per 
unes coordenades de gènere bastar-
des. És una novel·la de no-ficció, sí, 
però al mateix temps és un dietari 
doble –a més del dietari general i da-
tat de l’Hilari, tenim el dietari sen-
se dates i monotemàtic que va escri-
vint Forns–, és una investigació in-
tel·lectual entretingudament detec-
tivesca, és un assaig centrifugat i 
polimòrfic sobre diversos temes (la 
memòria, la individualitat, l’anome-
nada literatura del jo...), és una rei-
vindicació de la importància tant li-
terària com sociològica del dietaris-
me i, last but not least, és el retrat ro-
bot d’un home confegit a partir de 
les traces –l’inventari d’experiènci-
es– que ell mateix va consignar. 

Un dels reptes de Forns, que en 
cap moment deixa clar fins a quin 
punt és real o bé ha ficcionat el que 
conta, era encomanar al lector la cu-
riositat per l’Hilari que va suscitar 
en ell la troballa de les llibretes. No 
era un repte fàcil, perquè ni l’Hilari 
ni el que escriu són, objectivament, 
gaire interessants d’entrada. Com 
que val la pena que el lector llegeixi 
el llibre tan verge com sigui possible, 
tan sols diré que l’Hilari era un ho-
me gran i conservador, comptable 
de la Telefónica, amb unes rutines 
molt marcades, sense fills i aparellat 
amb una italiana de caràcter. Tot i 
que era força culte (anava sovint a 
l’òpera i al cinema, era bastant lector 
i viatjava molt), les seves anotacions 
són desapassionades, superficials, 
inofensives, telegràfiques. 

Tanmateix, Forns aconsegueix 
que la progressiva revelació del dia a 
dia meticulós i monòton d’aquest ho-
me aparentment gris ens atrapi. Ce-

rebral però sobretot intel·ligent, sem-
pre hàbil a l’hora de retornar al seu te-
ma central per molt que se n’allunyi, 
Forns complementa l’operació de 
desxiframent de les llibretes amb un 
heterogeni entramat de reflexions, 
anècdotes, especulacions i digressi-
ons. Dins aquest entramat, hi trobem 
des de projectes d’artistes conceptu-
als de referència com Sophie Calle i 
Christian Boltanski fins a persones 
reals (l’antiquari Jordi Barón), pas-
sant per explicacions de com funci-
onen els Encants i en què consistei-
xen projectes tan colossals com Das 
Escholot de Walter Kempowski i el 
britànic Mass Observation Project. 

En conjunt, el llibre de Forns és 
molt notable: ben escrit, astut, natu-
ralment plural i, per tant, sorprenent 
i estimulant. Tot i que, igual que l’art 
conceptual, és més viu des del punt 
de vista intel·lectual que des del punt 
de vista emotiu i moral –fascina i ins-
trueix més que no pas inflama–, hi ha 
passatges prou emocionants, d’una 
tendresa continguda.  

Ara bé: si li passa com a mi, el lec-
tor tindrà la sensació que, per ser ro-
dó del tot, a Abans de les cinc som a ca-
sa li falta entrar a fons en el tema cru-
cial però soterrat de les llibretes –si-
guin falses o autèntiques–: la 
catalanitat traumatitzada de l’Hila-
ri. Així, fa estrany que Forns, que en 
tot moment mostra una empatia 
commovedora pel seu personatge, a 
l’hora d’abordar-ne la dimensió més 
identitària i ideològica el despatxi di-
ent que era “el típic catalanet” a qui 
disgustava la immigració andalusa o 
bé que era “la dreta catalana de tota 
la vida”. En realitat, la investigació i 
el llibre de Forns demostren que era 
més que això i que, en els silencis de 
l’Hilari, hi jeu, apallissada, l’eloqüèn-
cia brutalitzada d’un país.!
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L’escriptor Josep 
Piera ja es troba 
en aquella edat 
en què la memò-
ria ha deixat de 
ser un sistema 
d ’ o r g a n i t z a c i ó  

del passat i ha esdevingut una part 
bategant del present. El memoria-
lisme, en aquest sentit, és el projec-
te narratiu que hi té més sentit, per 
això Piera s’ha sentit en la necessi-
tat d’evocar els anys d’aprenentat-
ge a les acaballes del franquisme, 
entre 1969 i 1974. 

Els fantàstics setanta, així, esde-
vé la crònica d’un jo i un nosaltres 
que rebutjaven els models vigents 
(literaris, socials i polítics) i s’obri-
en a un món convuls d’influències 
de tota mena. Després aquella co-

El gran sedàs de la memòria
lla seria anomenada la Generació 
dels 70 i assajaria un formalisme re-
fistolat com a reacció al realisme so-
cial de la dècada anterior. 

Eren els anys en què la ciutat de 
València vivia un somni (im)possi-
ble de modernitat, on criatures ex-
cessives com Amadeu Fabregat 
(que escarotaria el galliner amb As-
saig d’aproximació a Falles Folles 
Fetes Foc) exemplificaven les 
possibilitats de rebel·lió 
generacionals, abans de 
convertir-se en el ca 
cerber de Joan Lerma a 
la futura Radiotelevi-
sió Valenciana. 

Piera projecta una 
mirada només un pèl 
nostàlgica sobre els anys 
juvenils. La desorientació, 

ment al català, i aquesta decisió li 
canvia la vida. I és ací on es clou la 
rememoració, al tall de la gran so-
tragada (la mort de Franco) que 
obriria de sobte tots els panys. 

Els fantàstics setanta, que revela 
un autor amb un estil literari ja per-
fectament madur, inclou també al-
gunes reflexions actuals, com a con-
trapunt als records. Els alifacs de la 
vellesa mosseguen el poeta i la seua 
dona. El to, llavors, esdevé melangi-
ós: “El jove vol sentir la vida sense 
por. El vell no vol patir-la. La vol 
sense dolor”. Quan van ser joves, els 
del 70 van imaginar un món nou en 
un escenari regit per la raó d’estat de 
totes les vellúries. El que va vindre 
després va decebre i exaltar a parts 
iguals. La memòria, ara, ho filtra tot 
convenientment.!
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llavors, era total: sexualment, idio-
màticament i vitalment. Comença a 
escriure en castellà per falta de mo-
dels. Els realistes de la generació an-
terior, com Vicent Andrés Estellés, 
no li serveixen. Viu una gran passió 
homosexual abans de comprome-
tre’s amb Marifé, la bellesa andrògi-
na que sadolla completament el seu 

interès per ambdós sexes. La vida, 
de sobte, és un gran bol de 

iogurt natural que l’apre-
nent de poeta voldria 

apurar a grans cullera-
des. A poc a poc, va 
trobant viaranys per a 
construir un futur 

professional, literari i 
vivencial. Després 

d’uns primers llibres en 
castellà, passa definitiva-ARA


