
. ............................................................................................................. ............................................................................................................

◆ C U L T U R A ◆ XIII
A V U I

dijous

5 de juny del 2003

JOSEP LOSADA

Josep Piera ha reunit dos dietaris en un

Per les paraules et dic
A S S A I G

S U S A N N A R A F A R T

Josep Piera, Arran del precipici.
Destino. Barcelona, 2003.

J
osep Piera s’ha situat
en la literatura catala-
na en un espai propi a
cavall entre el dietaris-
me, la narrativa, l’as-

saig i la poesia. Des d’El cingle
verd (1982), la seva prosa resol
l’evocació de l’ahir fragmentà-
riament, a partir de pinzella-
des de moments, de reiteraci-
ons sensitives i verbals, amb
brevetat i sense ànim de cloure
el temps, allò que finalment
compta i que justifica, com en
aquest cas, la reescriptura.
Marcel Proust, d’infant, anava
aviat al llit i, sense poder dor-
mir, passava llargues hores en
la dolorosa cambra on estava
internat. Allí, els grans li havi-
en ofert una llanterna màgica
que projectava a les parets les
imatges tremoloses d’incertes
llegendes. L’evocació de Proust
de tot el seu passat prové,
doncs, d’una ombra de dolor i,
a partir d’aquí, invoca la me-
mòria per recuperar un temps
perdut de lectura bergsoniana.
La prosa de Piera apunta, des
d’uns sentiments que podríem
assimilar a l’escriptor de Com-
bray, cap a la sensualitat i la
saviesa dels sentits. La seva re-
cuperació del passat és, en un
cert sentit, proustiana, si bé la
forma d’aquesta evocació es
decideix en un terreny més lí-
ric: el del text breu, inacabat,
que temporitza amb el pre-
sent. De la mateixa manera,
Piera va a la recerca dels dies
pretèrits a partir del dolor
present, sia la malaltia, sia els
desencisos o trasbalsos que
porta la vida diària. Sense que
aquestes recreacions vinguin
exactament del romanticisme,
com per exemple les obres de
Thomas de Quincey, la mirada
de l’escriptor impregna, amb
una lluïssor especial, tot el que
admira. Una mena de factura
que podríem delimitar entre la

literatura autobiogràfica de
Rusiñol i l’anàlisi precisa del
dolor físic en l’obra de Rafael
Argullol.

Vida i escriptura es barre-
gen amb la incorporació de
referències literàries i genèri-
ques o generacionals i vitals.
D’aquí ve que els dos pols te-
màtics de la prosa de Piera si-
guin, d’una banda, la malaltia
(entesa ja com a metàfora de
l’esdevenir humà en el temps,
és a dir reescrita com a litera-
tura); i de l’altra, el viatge.
Aquest darrer no fa altra cosa
que enriquir el paradís verbal
i emocional del jo (l’escriptor
errant) que se sotmet a ser i
fer-se en un espai concret. Tots
els llocs visitats són la Drova o
bé s’enlletgeixen contra ella.
La presència, doncs, del món
físic d’una forma tan singular
és una opció que inclou la
manera d’entendre la vida en
l’arc mediterrani. Tal vegada,
la confluència d’ambdós ele-
ments pugui definir-se en la
imatge austera i a la vegada
sensual de l’Anunciació d’Anto-
nello de Messina que impreg-
narà per a la resta de la seva
vida la contemplació de Fulco
di Verdura en matèria artísti-
ca. La concentració, per un
costat, afavorida per l’espiri-
tualitat o el mal de la malaltia
i la continguda inclinació dels
ulls que invoquen l’existència,
de l’altre. Al capdavall, una
mirada que accepta el joc ma-
teix de viure, el contrast entre
la bellesa apol·línia i el des-
vetllament dionisíac.

INTERESSOS DE L’AUTOR
Arran del precipici és un llibre
que planteja els anys de for-
mació, donant a la vegada les
claus dels interessos del seu
autor: la Grècia autèntica i la

creada i recreada per ell, la
Drova; el temps històric de la
seva generació i el temps per-
sonal; les idees i els volers ver-
bals; i sobretot el fons popular
de la cançó, el romanç, la
contalla, el gir o el vocable
recuperat de la infància.

Un dels trets remarcables
en la narrativa de Piera és no
només la fragmentació a favor
de la reiteració i reelaboració
de temes, sinó també la pauta

amb variants que presenta ca-
da llibre. Concretament, Arran
del precipici comença amb ca-
pítols sobre l’experiència prò-
pia en diversos talls cronolò-
gics, per prendre després la
forma d’un diari de formació,
la vita novissima del jove que
busca lectures, mestres i iti-
neraris, passant per l’estruc-
tura de text de viatge, fins al
diari del present fet d’experi-
ències menudes l’any 1981 on

es passa revista a les amistats
de joventut. En llibres poste-
riors, l’estampa, la postal o el
poema en prosa també hi te-
nen cabuda. De fet, cartes,
fragments de poemes, notes
íntimes, diàlegs, descripcions
es combinen per donar a la fi
la visió polièdrica de l’espai
de l’escriptura, amb precisi-
ons tan interessants i eliotia-
nes com la d’indicar la ne-
cessitat de llegir els escriptors
menors de la pròpia tradició
per trobar l’itinerari perso-
nal; els models reals: Dickin-
son o Pla; la importància de la
llengua local per a l’escriptor;
i totes les reflexions sobre el
paisatge, suma d’herència
virgiliana i andalusina que
garanteixen la permanència
de les paraules.

LES RAONS DEL CANVI
Arran del precipici és un llibre
important dins la trajectòria
de Piera perquè explica les ra-
ons del canvi de llengua en
l’escriptura, la formació i l’as-
similació del gènere del dieta-
ri a l’oralitat de la llengua en
el que té de creativa, erràtica i
suggerent quan la cacem al
vol. També perquè és un pas
més cap a la tematització de la
Drova com a paisatge literari i
per la necessitat urgent de
l’home modern d’adaptar la
canviant realitat a un impos-
tat classicisme amb la idea
d’acomplir el seu desig de
permanència. El text, a més,
entra de ple en les raons de la
poesia en molts moments,
quan se’ns parla de neu i
d’infantesa o quan se’ns sug-
gereix directament quina és la
seva funció, així com la di-
mensió d’un grafit, perquè
“tot és relativament impor-
tantíssim”.

Redactor d’un mateix
E D U A R D R A M Í R E Z

E
ls records són nous
cada vegada que els
evoquem, perquè en
fer-los presents convi-
uen amb la nostra si-

tuació concreta i irrepetible. En
tenim un bon exemple en
aquest llibre de Josep Piera (Be-
niopa, 1947), que recupera els
seus dietaris El cingle verd i L’estiu
grec. Amb el benentès que
aquesta relectura tria aportar
elements o bandejar-ne d’altres
en funció d’un nou impuls li-
terari. És per tant un llibre re-
novellat, i original com ho són
les variadíssimes visites que es
poden fer al record.

L’autor extrau aigua fresca
del pou antic de les pròpies vi-
vències, i realitza aquest exer-
cici mantenint-se fidel a una
literatura del jo que Piera sap
conduir amb fluïdesa. La fasci-
nació pels paisatges, els entu-
siasmes amorosos, les conei-
xences literàries, el creixement
i la reflexió il·lustren la curio-
sitat que empeny al viatge vi-
tal. Com el d’Ítaca, un altre vi-
atge de meta inassolible. Però
que ens convida al diàleg amb

el món que ens acull, des del
testimoniatge íntim d’una
evolució personal i col·lectiva.

UN DIETARI PARTICULAR
En aquest sentit, Arran del pre-
cipici és un dietari molt parti-
cular. Perquè no manté la
constància diària de les anota-
cions ni s’obliga, llevat de l’úl-
tima part, amb l’ordre crono-
lògic dels comentaris, que és
vulnerat ara i adés amb refe-
rències recuperades d’altres
èpoques o amb records més
intemporals. Piera ens fa una
crònica de les emocions, pro-
ducte de la visió d’un poeta. I
de tant en tant hi inclou dades
del context viscut, reforçant
així les seues reflexions. La
narració està situada a princi-
pis dels 80, encara que es pro-
jecta constantment arreu de la

sensibilitat de Piera. Sobretot
des dels darrers 60, època de
descobertes i decisions que fo-
namenten el seu compromís
vital, també amb la literatura.
Un temps d’entusiasmes i es-
perances per a tota una gene-
ració, dels resultats de la qual
encara depenem.

També destaca la importàn-
cia cabdal del paisatge, que il-
lumina cada fragment del text.
Ens submergim en la mediter-
rània amb multitud d’estímuls
naturals, de vegades arribant
al detallisme. La mar i els seus
colors, els cultius, la pluja i la
neu, la vegetació, els caminals,
les muntanyes, ens amaren
durant la lectura. De la Drova
estant l’autor es trasllada a
Grècia, la clàssica i la contem-
porània, per tornar més inte-
grat en la nostàlgia d’un pa-

trimoni malmès: “Ara veig la
Drova com una Grècia sense
temples”. Perquè des del seu
racó de La Safor guaita uns
elements compartits, i s’afer-
ma el sentiment suggeridor de
pertinença a una tradició me-
diterrània. L’altre element de
la seua prosa intimista és l’a-
parició contínua de referències
literàries. Bé en forma de cita-
cions directes, bé com a parti-
cipants en la formació de l’es-
criptor. Així, Juan Gil-Albert,
Maria Mercè Marçal, Joan Fus-
ter, Josep Pla, Homer, entre
molts d’altres que il·lustren els
records.

UN CONTINGUT REFET
Si comparem aquest llibre
amb l’edició del 1995 de Des-
tino a la col·lecció El Trident, d’El
cingle verd, trobarem el mateix

índex però un contingut refet.
Variacions de distribució in-
terna, inclusió de nous textos,
reelaboració dels relats, fins i
tot variacions de detall, com
ara una “becadeta al terra
fresc” que esdevé una “becade-
ta al cotxe”. Això, però, no
trasbalsa l’obra ja que l’autor
s’implica de tal manera que el
llibre és ell mateix, en tots dos
casos. Des del moment con-
cret, els seus ulls filtren els es-
tímuls que la vida escampa per
a relatar-nos anècdotes diver-
ses, imposant la intensa sug-
gestió sobre la narració. Fent
ús d’un escrit de Vicent Alon-
so, d’octubre del 2001: “Piera
és cada vegada més ell mateix
–una insistència que parla a
favor seu i del seu univers lite-
rari–”. El tema real d’Arran del
precipici és el temps, el seu pas
transformador, el passat que
recuperem i ens construeix la
memòria. En resum, reflexió
vital, sensitiva, sobre el record
i la quotidiana creació de la
pròpia identitat, la reescriptu-
ra d’un mateix amanida amb
un lirisme omnipresent.


