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que era el terreny gairebé exclu-
siu de la llibertat creativa i per ai-
xò l’autor de Nova York va fer ex-
actament el que va voler pel que
fa a contingut i forma. Els ulls i La
mirada van atemptar directa-
ment contra una visió massa res-
trictiva i reduccionista del dieta-
ri. Bonet va voler rebentar la co-
tilla del dietari més tradicional a
cada pas.
    Va atemptar contra la linealitat
discursiva amb un original siste-
ma de fragmentació textual. Va
atemptar contra la progressió
temporal a partir de constants
anades i vingudes cronològi-
ques. Va atemptar contra la uni-
citat genèrica per mitjà d’una
barreja subtil de formats que
comprèn l’autobiografia, les me-
mòries, la reflexió filosòfica i reli-
giosa, l’epístola, l’autoreferen-
cialitat, la crònica històrica i un
llarg etcètera. Va atemptar contra
el punt de vista acotat, gràcies a
una combinació de diari íntim,
privat, públic i impersonal. Va
atemptar contra la unitat estilís-
tica amb la seva especial barreja
de prosa poètica, narrativitat,
diàleg, assagisme, aforística, re-
tratisme, comentari d’actualitat,
crònica històrica, social i políti-

ca, i crítica literària i teoria de l’art. Va
atemptar contra la voluntat retentiva i fixa-
dora del dietari convencional, proposant un
text que es projecta cap a l’obertura evocativa
sense límits que es perd realitat enllà. 

En definitiva, per a Bonet el dietari era un
obrador personal, creatiu i literari on tot, ab-
solutament tot, era possible i res no era de-
fès. Per a Bonet el dietari era el reialme de les
potencialitats de l’ésser i la llengua, assistides
per la memòria, la consciència, la raó i la sen-
sibilitat. ❋

DIETARI D. SAM ABRAMS

Els mots
són l’Altre

oms com Gaziel, Josep Pla, Marià
Manent, Joan Fuster, Albert Ràfols-
Casamada, Josep Iborra, Bartomeu

Fiol, Feliu Formosa, Pere Gimferrer, Pere
Rovira, Guillem Simó, Valentí Puig, Vicenç
Villatoro i Enric Sòria, entre molts altres, re-
corren cronològicament tot el segle XX i en-
carnen la força de la tradició dietarística a la
literatura catalana moderna.  En aquesta nò-
mina, mereix un lloc destacat la producció
dietarística de Blai Bonet, publicada en qua-
tre volums: Ell ulls (1973), La mirada (1975),
La motivació i el film (1990) i Pere Pau (1992).

Es tracta d’una obra general i unitària mal-
grat la seva divisió en dos cicles separats per
un hiat temporal d’una quinzena d’anys. To-
ta l’obra abraça els anys de maduresa de Bo-
net com a creador, entre els 45 i els 66. Ara,
l’infatigable Gracià Sánchez, de l’editorial
mallorquina El Gall, ha iniciat la publicació
integral del dietari de Bonet en dos volums,
aquest és el primer, que aplega Els ulls i La mi-
rada, és a dir, la meitat de l’obra. Més enda-
vant sortirà el segon cicle, La motivació i el
film i Pere Pau, amb el colofó afegit de La vida
i els meus instants (1987).

La reedició d’Els ulls i La mirada, amb el
text establert per Pau Vadell i encapçalada
per un extens pròleg de Margalida Pons,
constitueix un esdeveniment literari de pri-
mera magnitud. Finalment, podrem accedir
a l’obra dietarística de Bonet en condicions
òptimes. Feia massa temps que Bonet estava
desaparegut del panorama de la memorialís-
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tica en català. Al llarg d’aquests anys de des-
aparició han pesat negativament dos factors: 
la dificultat intrínseca del text i una mena de
segrest de Blai Bonet per part de certs editors
i exegetes.

Terreny de la llibertat creativa
La dificultat intrínseca del text s’esvaneix
quan deixem d’exigir que el dietari de Bonet
s’ajusti a les característiques establertes per la
tradició. Per a Bonet el dietari no era un gè-
nere tipificat, amb les seves servituds, sinó
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Blai Bonet va néixer
el 1926 a Santanyí,
localitat mallorquina
on va morir el 1997
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a guerra no s’atura davant de res ni
de ningú”, diu Rosa Regàs en el re-
pàs que fa de la seva infància i jo-

ventut a Entre el seny i la rauxa. Un tast fresc
de la seva història personal, amb més espines
que roses que li van generar fermesa i tenaci-
tat per enfrontar-se després a una existència
plena i profitosa. Una vida que va començar a
florir en els anys de somni del final de la Re-
pública i va començar a trontollar per la vio-
lència generada pel cop d’estat militar del
1936. Els bombardejos que va patir Barcelo-
na el 1937 la van dur a viure a París amb el seu
germà Oriol.

“L
Allò que va capgirar la ciutat bombardejada

De tornada a la Barcelona grisa i opressora
de la postguerra va anar a un internat gairebé
sense caps de setmana lliures i poques vacan-
ces i sempre sota la dura tutela de l’avi patern
i la tristesa de la separació dels seus pares: ell,
a l’exili fins al 1948, i la mare, que era “espec-
tacularment guapa, elegant, culta i atractiva”,
reclosa en un internat tutelat pel Tribunal de
Menors, a qui només visitava de tant en tant.

Amb una prosa directa i impulsiva, Rosa
Regàs inicia el relat tot assenyalant que “les
dues branques d’on havíem sortit els quatre
germans Regàs Pagès eren com la nit i el dia”:
els avantpassats paterns eren conservadors i

catòlics, i el pare havia despuntat en el teatre,
la política i el periodisme, mentre que els Pa-
gès eren “artistes, divertits i simpàtics i tots
havien viscut a París”. Un seny i una rauxa
prou definits però amb tonalitats a cada ban-
da. La intensitat narrativa dels quatre capí-
tols dedicats a la nissaga familiar reflecteixen
una mirada àmplia i acolorida de la Catalu-
nya de finals del XIX i principis del XX. El re-
trat esfereïdor de la guerra i la postguerra és
un document que ajuda a apedaçar una mica
la història d’aquells anys i la d’una vida amb
l’element destacat de la formació rebuda a
l’internat, on va néixer la vocació literària. ❋
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