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ots tenim al pensament exemples de
prosa virtuosa, aquella que es fa llegir
pel simple plaer de submergir-nos en
el bany de paraules que encadena, so-

vint al marge de l’interès que ens desperta el
contingut. És el que ens passa amb qualsevol
text de Josep Pla o de Joaquim Ruyra, de to-
nalitats ben diferents, que ens captiven per la
fluïdesa del que diuen, gràcies a un lèxic molt
ajustat i a uns ritmes sintàctics de sonoritats
musicals. L’adjectiu precís, la metàfora encer-
tada i la traducció dels conceptes en imatges
acaben guanyant-se l’addicció del lector.

Quan aquestes habilitats s’apliquen al die-
tarisme, sintonitzem fàcilment amb el pols de
l’autor. La naturalitat és la millor aliada per
entendre les seves vivències més íntimes i
creure’ns el seu despullament personal. Si la
creació de complicitat és la clau del gènere
memorialístic, el cripticisme i els rebusca-
ments en són els pitjors enemics. Només val la
confessió directa. Ho sap perfectament Paul
Auster quan escriu el seu Diari d’hivern al vol-
tant del seu seixanta-quatrè aniversari, amb
la clarividència d’estar ingressant en l’hivern
de la seva vida, i es proposa fer un cert inven-
tari del camí recorregut.

No es tracta d’un registre d’incidències dià-
ries, sinó de rememorar allò viscut, sense que
el present (els escassos mesos de redacció) hi
tingui cap pes important. Lluny de la biografia
cronològica, el que compta és la lliure associa-
ció que porta d’un tema a l’altre, perquè, tal
com se’ns diu a la contracoberta, “potser ha
arribat el moment de deixar de banda les se-
ves històries i intentar analitzar com ha estat
viure en aquest cos”.

Auster emprèn l’autoanàlisi en el sentit
més orgànic i funcional, com si estigués fent

T
una dissecció clínica i objectiva de tot allò que
ha constituït el fet d’existir, fent repàs dels
llocs on ha viscut, les ferides que ha patit el
seu cos, les marques que li ha deixat la vida,
els amors i desamors, els orígens i els desajus-
tos familiars. Amb una anarquia només apa-
rent, amb continus salts de tema, acaba ofe-
rint un informe complet de com ha invertit la
vida, amb més descripcions detallistes dels
fets que interpretacions, gairebé obviant la
condició d’escriptor i l’obra escrita.

En tot cas, relacionar persona i autor és
una feina que queda a càrrec dels seus lectors,
lliures d’associar les circumstàncies ara enu-
merades amb les històries que mentrestant
va imaginar i expedir.

La prosa d’Auster és addictiva i es fa seguir
per tots els racons que ell decideix explorar.
Això no treu que en molts moments ens pre-
guntem si totes les peripècies que ens explica
tindrien gaire interès si no penséssim en l’au-
tor que hi ha al darrere, el que ens ha seduït
amb tantes històries abonades a la música de
l’atzar.

Buscant altres maneres de transmetre l’ex-
periència, penso en Octubre (2010), de Mi-
quel Pairolí. Més que fer-nos saber com li ha
anat la vida, posa el focus en diversos mo-
ments al llarg d’un any que li permeten refle-
xionar sobre el pas del temps i la percepció del
món. A través d’un paisatge concret, el de les
Gavarres, articula una mirada de validesa uni-
versal perquè cada lector hi projecti les seves
emocions.

Són dues opcions ben distintes de quan la
bona prosa es posa al servei de la vida. En tro-
baríem unes quantes més, potser tantes com
mirades d’autor. Totes són de bon aprofitar, si
al darrere hi ha batecs personals. ❋
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La vida en rius de prosa
Paul Auster utilitza una prosa senzilla en el seu dietari ‘Diari d’hivern’ TVE
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Dijous passat recollia un curiós terme per designar algú que no para mai
per casa: banderot. La definició de l’Alcover-Moll és clara: “Persona ocio-
sa que va d’una banda a l’altra xerrant inútilment” (Camp de Tarragona).
Però resulta que aquest ús no vexil·lològic de les banderes no és privatiu
d’aquesta zona. L’alcoià Eugeni S. Reig també el recull al seu sucosíssim
llibre Valencià en perill d’extinció. Reig defineix així la paraula bandera:
“Persona que sempre va d’ací cap allà sense fer res de profit, que es me-
neja molt, cap a un lloc i cap a un altre, com es meneja una bandera quan
fa vent.” Ho associa a sinònims com ara dardaire o vaiver i hi aporta una
cançoneta popular alcoiana que conté el diminutiu: “Ma mare em diu
bandereta, /jo li dic que té raó, / que totes les banderetes / ixen a la pro-
cessó.” El llibre de Reig inclou també l’equivalent castellà de cada terme, i
a aquesta accepció de bandera li adjudica andorrero, un mot que els dic-
cionaris castellans defineixen amb el verb andar, tot i que en realitat pro-
vé d’un terme que en àrab clàssic volia dir xarlatà. Els catalans tenim una
frase feta extraordinària: “fer l’andorrà” (fer l’orni, dissimular). No ens cal
anar ni a Suècia ni a Sueca per fer-nos els suecs. ❋
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Gel
Autor: Joan
Carles González
Editorial:
Aguaclara
Pàgines: 64
Preu: 10 euros
Amb introducció
del poeta Lluís

Alpera, aquest és el catorzè poemari de
González Pujalte, que declara que cada
cop se sent més abocat a escriure
poesia per ser llegida en públic.

Abril florit
Autor:
Celdoni Fonoll
Editorial:
Cossetània
Pàgines: 192
Preu: 19,80 euros
Aquest és l’onzè
llibre de versos que

Fonoll dedica a la natura i el tercer en
concret sobre plantes, amb 56 espècies
dels Països Catalans, totes amb la seva
fotografia pertinent i el nom científic.

Passió,
meditació i
contemplació
Autor: 
Amador Vega
Editorial:
Fragmenta
Pàgines: 200
Preu: 17 euros

El recorregut que proposa l’autor ens
permet veure elements per interpretar
les relacions entre experiència estètica i
experiència religiosa.

La Catalunya
antifeixista
Autor: Josep
Antoni Pozo
Editorial: DAU
Pàgines: 304
Preu: 23 euros
Amb el subtítol El
govern Tarradellas

enfront de la crisi política i el conflicte
social. Setembre de 1936-abril de 1937,
l’autor ens descriu la lluita que
desembocaria en els Fets de Maig.

Iceberg
Autor:
Paco Romeu
Editorial: Bromera
Pàgines: 112
Preu: 10,50 euros
Amb aquesta obra
Paco Romeu va
guanyar el premi

de teatre Palanca i Roca d’Alzira. La
peça, amb humor i misteri, té tres
protagonistes: un invàlid que va en
cadira de rodes, una cega i un sordmut.

La Llumanera de
Nova York
Autor: Lluís Costa
Editorial: Llibres
de l’Índex
Pàgines: 188
Preu: 14 euros
L’historiador Lluís
Costa ens ofereix

en aquest interessant assaig una
aproximació a la trajectòria del periòdic
editat en català que es va publicar a
Nova York entre els anys 1874 i 1881.


