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Marià Manent va recrear el temps incert amb serenitat

Els dietaris
de Marià Manent

Edicions 62 ha

publicat,

reunits en un

sol volum, els

dietaris de

Marià Manent

‘A flor

d’oblit’

(1968), ‘El vel

de Maia’ (1975)

i ‘L’aroma de

l’arç’ (1982).

Fora de la tria

ha quedat el

primer dels

quatre

dietaris de

l’escriptor,

‘Montseny.

Zodíac d’un

paisatge’

(1948). La

voluntat

d’aquesta

edició és

iniciar la

publicació de

les obres

completes del

poeta i

narrador
➤ ➤ ➤

La mirada d’un home
de tots els temps
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Marià Manent, Dietaris.
Edició a cura de D. Sam

Abrams. Edicions 62.

Barcelona, 2000.

E
l 1918, l’any dels
seus vint anys, re-
presenta una fita tri-
plement important
en la vida i l’obra de

Marià Manent. En primer lloc,
coneix, a través de Carles Riba,
Josep Carner, que no només
esdevindria un amic, sinó que
orientaria amb els seus con-
sells el curs de la tasca de Ma-
nent com a traductor. En se-
gon lloc, veu publicat el seu
primer llibre de poemes, La
branca, que va tenir una molt
bona acollida per part de la
crítica, tot i que, amb el
temps, el mateix autor només
en va recuperar uns quants
poemes per a antologies pos-
teriors, i encara considerable-
ment revisats. En tercer lloc,
1918 és l’any de l’inici de la
redacció del seu dietari perso-
nal, que aniria continuant de
manera intermitent al llarg de
tota la vida.

En un primer moment, el
dietari –com, de fet, la majo-
ria dels dietaris– era quelcom
de purament personal, desti-
nat a ajudar la memòria, llui-
tar contra el temps, preservar
els records de l’oblit. En pa-
raules de Manent: “Anotava
les coses per a mi, obsedit per
la voracitat del Temps, que tot
ho esborra”. Tots sabem, però,
que aquesta mena de propò-
sits es veuen tard o d’hora
matisats, i Manent, al llarg de
la seva vida, va publicar fins a
quatre volums de dietaris, en
diferents tries i abastant perí-
odes diversos: Montseny. Zodíac
d’un paisatge (1948); A flor d’oblit
(1968); El vel de Maia (1975) i
L’aroma de l’arç (1982).

Montseny. Zodíac d’un paisatge
no era ben bé una edició del
dietari, sinó una tria d’apunts
sobre el paisatge i la natura
extrets del dietari dels anys de
la Guerra Civil, que Manent va
passar en una casa pairal de
Viladrau. La natura hi apareix,
com pertot a l’obra de Ma-
nent, com la xifra de l’equili-
bri còsmic, la puresa i la im-
mutabilitat que acosten a
Déu, però encara sense el
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IV
El món creatiu
de Francesc Trabal
. .....................................................
L’any passat es va commemorar el
centenari del naixement de
Francesc Trabal, un narrador molt
personal pràcticament desconegut
per la majoria de lectors. La poeta
Meritxell Sales recupera la
biografia i l’època de l’autor de
‘Judita’ i ‘Temperatura’.

XIII
Mestres ens explica
la ‘Vida de tants’
. .....................................................
Albert Mestres, autor de poesia,
novel·la, textos dramàtics, peces
teatrals, òperes, assaig i
traducció, ha presentat el recull
de contes ‘Vida de tants’ (Proa),
en què descriu en set episodis
moments fascinants, colpidors,
sarcàstics i tràgics.

XVII
Antoni Miralda
a l’Expo de Hannover
. .....................................................
L’artista Antoni Miralda ha estat
l’encarregat del projecte del
pavelló Food Pavilion de l’Expo
2000 de Hannover. El resultat és
una obra d’art total que reuneix
tota l’experiència miraldiana
amb peces festives i de
reivindicació en tots els sentits.


