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DIETARI SAM ABRAMS

es de fa un temps ha baixat la fe-
bre dietarística que es va apode-
rar de la literatura catalana en el

tombant del segle. En aquells moments
massa autors van creure, per error, que les
seves vides privades eren mereixedores de
la immortalització que confereix un dieta-
ri. Sortosament, les restes de l’insòlit munt
de dietaris negligibles han servit de matè-
ria orgànica que ha enriquit el sòl literari
perquè creixin obres notabilíssimes com
ara Dones que dormen, de Valentí
Puig, Sobre una neu invisible, de Vicent
Alonso, i, més recentment, La finestra de
Vermeer, de Pere Rovira.

Rovira porta gairebé quaranta anys de
carrera literària a les espatlles i és un dels
valors més sòlids de l’actual panorama de
les lletres catalanes. És una pena haver de
dir obvietats que no són del domini co-
mú. Durant temps i temps, Rovira es va
dedicar exclusivament a la poesia i, per
qüestions professionals, a l’assaig litera-
ri. Ara bé, durant la darrera dècada ha
ampliat el seu perfil vocacional i s’ha do-
nat a conèixer com a excel·lent novel·lista,
traductor i dietarista.

Amb molt d’èxit per part de la crítica,
Rovira va publicar el seu primer dieta-
ri, Diari sense dies 1993-2003, el
2005. Diari sense dies era una proposta to-
talment innovadora que intentava fer que
el present candent, la matèria primera es-
sencial de tot dietari, assolís la categoria
d’atemporalitat a partir d’una mirada lite-
rària enfocada sub specie aeternitatis. Ara,
al cap d’onze anys, Rovira hi torna amb
una altra proposta original, aquest cop a
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partir del subgènere que coneixem com a
dietari forçat, on l’autor escriu anotacions
gairebé cada dia. La finestra de Vermeer és
dietari forçat que recorre de cap a cap
l’any 2013 on Rovira ha faltat a la cita dià-
ria 52 vegades, deixant-nos el gruix de 313
suculentes anotacions entre l’1 de gener i
el 31 de desembre.

En primera instància, Rovira ha posat a

prova la falta de tipificació i tancament del
gènere a base d’incloure-hi un extraordi-
nari ventall temàtic que planteja qüestions
com l’amor, l’amistat, el temps, la felicitat,
el dolor, la mort, el sexe, la caça, la políti-
ca, la societat, la família, la història, el pen-
sament, l’autobiografia, l’autoreferenciali-
tat, la música, el cinema, la literatura, la
traducció, l’art, la vida acadèmica, la natu-
ra, la solitud, l’alteritat, la justícia, el som-
ni...  Rovira ens demostra que el dietari és
el gènere de cabuda més generosa.

Ara bé, aquesta gran varietat temàtica
que posa a prova la capacitat del dietari no
ens ha d’induir a creure que estem davant
d’una obra caòtica i desordenada. Res més
lluny de la veritat. El dietari de Rovira
busca i assoleix una cosa ben difícil: la
unitat a partir de la multiplicitat i la com-
plexitat. Rovira utilitza tota una bateria de
recursos per dotar el text d’una unitat in-
frangible: el ritme del flux de les anota-
cions, el control de les variacions tonals, el
punt de vista mòbil, la recurrència de mo-
tius, la repetició de formats i tècniques
com ara notes, apunts, retrats, autoretrats,
aforismes o cites incrustades, per citar no-
més uns exemples.

La finestra de Vermeer destaca sobretot
per cinc valors: la qualitat excepcional de
la llengua i la prosa que se’n deriva; la pro-
funditat conceptual tothora, influïda, sens
dubte, per Leopardi, Nietzsche i els mora-
listes francesos; l’absència total de gratu-
ïtat; la veracitat i autenticitat fins a l’auto-
crítica, una cosa raríssima al dietarisme
català; i la constant coherència i consistèn-
cia del text. Un model! ❋
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nisme, la vegetació, l’arquitectura, la me-
mòria i la història. No busca els monu-
ments més coneguts sinó que cerca l’insòlit
en una guia fidel al recorregut, que també
aporta mapes útils i entenedors, i recoma-
nacions per no morir en l’intent d’arribar
al final de cada passejada. Runners de la
ciutat, ja podeu canviar d’esport i desem-
pallegar-vos de la roba llampant!

Si Gabancho traça pinzellades pròpies
sobre Barcelona, Briongos dibuixa un per-
sonal mapamundi a Geografías íntimas, un
divertiment de maduresa, amb un format
que recorda Contact, de la gal·lesa Jan Mor-
ris, i que consta de trenta-cinc relats curts
sobre espais tan distants com Calcuta, Isfa-
han, Casablanca, Venècia, Santa Fe o la Vila

Olímpica, on viu. Aquests retalls de viatges
que componen les geografies privades de
Briongos conserven el to humà, càlid, llu-
minós i gairebé domèstic que sovint amara
la seva bibliografia (Un invierno en Kanda-
har o Negro sobre negro...) Uns retalls de
memòries que, sense desmerèixer les des-
cripcions, agafen especial volada quan nar-
ren sensacions, sabors, estats d’ànims i els
personatges. I és que Briongos és tota una
mestra a l’hora de fer coneixences úniques! 

Geografías íntimas es llegeix d’una tira-
da. Potser sembla un llibre fàcil però se n’ha
de saber, d’escriure i de la vida, per destil·lar
la visió singular de veure el món que domi-
na aquest atles intransferible que afegeix il-
lustracions d’Àlex Ferrer. ❋
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