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es de fa cosa d’una
mica més d’un any
que va caient una fèr-
til pluja de dietaris
sobre el terreny de la

prosa catalana actual. Per ser exactes,
entre el mes d’abril del 2004, la data
d’aparició de Trajecte circular de Vicent
Alonso, i el mes de juny de l’any en curs,
la data de publicació d’Homersea de Biel
Mesquida, s’han editat ni més ni menys
que divuit dietaris.

Ara bé, encara que la publicació de di-
etaris pugui anar a tongades o a modes,
el cert és que el dietarisme és una de les
grans especialitats de la literatura ca-
talana de tots els temps. De fet, hi ha
una tradició que arrenca amb les Qua-
tre Grans Cròniques (segles XIII i XIV) i
arriba, ininterrompuda, fins als dieta-
ris publicats a cavall entre l’any passat
i aquest any. A vegades aquesta tradició
tan sòlida rep un estímul exterior i s’ac-
celera, com ha passat ara mateix, i com
va passar en el moment de la Transició,
quan hi havia consignes de tota mena
que demanaven documents que aju-
dessin a articular la memòria col·lecti-
va. ¿Qui no llegeix encara ara els grans
dietaris que van aparèixer al llarg de la
dècada dels anys vuitanta, dietaris in-
oblidables com els de Pere Gimferrer,
L’aroma d’arç de Marià Manent, Bosc en-
dins de Valentí Puig, El cingle verd de
Josep Piera, El temps que fuig de Tomàs
Garcés, L’escorça dels dies d’Albert Rà-
fols-Casamada, El traç d’un any d’Eudald
Puig o A l’inrevés de Vicenç Villatoro?

La dècada dels anys noranta també va
ser rica en dietaris publicats: Blai Bonet
publica Les motivacions i el film i Pere Pau;
Miquel Pairolí, Paisatge en flames i L’enig-
ma; Manuel de Pedrolo, Llibre d’hores;
Enric Sòria, Mentre parlem; Valentí Puig,
Matèria obscura; Miquel Desclot, Llibre de
Durham; Montserrat Roig, Un pensament
de sal; un pessic de pebre; Àlex Susanna,
Quadern de Fornells; Rosa Leveroni, Con-
fessions i quaderns íntims; Vicenç Villato-
ro; Isidor Cònsul, Cinc estacions; Eugeni
Perea, Les mallorquines, etc. I perdonin les
llistes, però em semblen necessàries per-
què els grans crítics del país deixen que
la majoria de dietaris els passin per alt,
ja que no saben com posar-s’hi.

Però mai havia caigut una pluja tan
rica i continuada de dietaris sobre la li-
teratura catalana. Els autors dibuixen un
dilatat arc cronològic que va dels clàs-
sics moderns desapareguts, com Mau-
rici Serrahima (De quan el passat era pre-
sent, volums III i IV) a autors que van
emergir als anys 80, com ara Ramon Far-
rés (D’un lloc a l’altre), Enric Sòria (La len-
titud del mar), i Jaume Subirana (Adrada),
passant per clàssics contemporanis
(Josep Iborra, Inf lexions, i Feliu Formo-
sa, A contratemps) i la generació del se-
tanta (Vicent Alonso, Trajecte circular; Isi-
dor Cònsul, En nom del pare; Lluís Maicas,

Quadern de viatge; Biel Mesquida, Homer-
sea; Josep Piera, Jerusalem; Ponç Pons, Di-
llatari; Emili Piera, Dietari de guerra; Pere
Rovira, Diari sense dies; Jean Serra, Quadern
d’Istanbul; i Guillem Simó En aquesta part
del món). I finalment tenim Olga Xirinacs
(El viatge) amb la seva lluita solitària per
intentar fer arrelar el dietarisme entre
les dones escriptores.

A més, aquests dietaris estan ben re-
partits per tot el territori, des del Prin-
cipat (Serrahima, Farrés, Xirinacs, For-
mosa, Cònsul, Rovira, Subirana) fins al
País Valencià (Alonso, Iborra, Sòria, Emili
Piera, Josep Piera) i les Illes (Serra, Pons,
Simó, Mesquida, Maicas). Els divuit die-
taris són d’una gran varietat estètica i te-
màtica. Hi ha dietaris de gran pes
intel·lectual (Sòria, Iborra), dietaris de re-
cerca en la vida moral (Alonso, Maicas,
Rovira), dietaris més íntims (Formosa,
Simó), dietaris de testimoni històric (Ser-
rahima, Emili Piera), dietaris de viatges
(Josep Piera, Serra, Farrés), i dietaris més
aviat experimentals, que exploren els lí-
mits entre poesia i prosa (Pons), entre la
ficció i el memorialisme (Cònsul), entre
el dietari tradicional i el dietari electrò-

nic (Mesquida, Subirana). També tenen
una diversitat de maneres de plantejar
la projecció del jo, des de l’autenticitat
més pura i més immediata de Guillem
Simó i Feliu Formosa fins a la ben cal-
culada reserva o distància de Josep Ibor-
ra i Enric Sòria, amb totes les possibili-
tats intermèdies imaginables.
Estilísticament, els divuit dietaris són
d’una prosa molt treballada, compren-
sible del tot si tenim en compte que tret-
ze dels divuit són obra de poetes. I, fi-
nalment, entre aquests divuit dietaris
tenim un nombre elevat de peces de caça
major (Alonso, Farrés, Formosa, Iborra,
Pons, Serra, Serrahima, Simó, Sòria), és
a dir, d’obres d’una gran importància
que quedaran.

Ara, ens podem fer la pregunta lògica:
per què precisament ara tants dietaris?
I crec que la resposta és clara. En primer
lloc, com ha passat als Estats Units, a An-
glaterra, a França i altres països, el me-
morialisme ha anat guanyant cada cop
més adeptes i lectors. En segon lloc, crec
que els sibarites de la bona prosa a hores
d’ara saben perfectament que poetes i
dietaristes com Vicent Alonso, Ponç
Pons, Jean Serra, Guillem Simó o Enric

Sòria són una garantia indiscutible
de qualitat literària. En tercer lloc, i
aquí entrem en terrenys perillosos i
relliscosos, crec que molts lectors
s’estan cansant de tanta novel·la ca-
talana actual, ben feteta i banal o
mal feteta i banal. És clar que valors
narratius ferms com ara Julià de
Jòdar, Miquel de Palol o Baltasar Por-
cel, no poden sostenir la infinita ma-
quinària comercial que els editors
han muntat a l’entorn del gènere
novel·lístic. Dit d’una altra manera,
els directors literaris es veuen obli-
gats a crear un veritable exèrcit de
novel·listes contemporanis per sa-
tisfer les monstruoses necessitats
mercantils de les editorials. I crec
que molts lectors estan començant
a decidir que no traguen ni una
novel·la mig cuita més. Alguns
d’aquests lectors estan passant al
memorialisme per satisfer les seves
necessitats de ficció, perquè, ens
agradi o no, la literatura del jo és
també una ficció, un producte ar-
tístic. El gran crític anglès Ian Watt
definia la novel·la com “l’evolució
d’un personatge dins el temps”, una
definició que tranquil·lament es po-
dria aplicar al dietari si agafem el jo
de l’autor com un personatge.
També crec que, en part, el gran èxit
de la narrativa catalana contempo-
rània es devia al fet que la novel·la
reflectia la realitat que envoltava el
lector. I ara, amb comptades excep-
cions, el tractament de la realitat a
la narrativa catalana és tan anecdò-
tic i tan tòpic que molts lectors
tenen la tendència de buscar la re-
alitat pura i dura als dietaris.

En quart lloc, crec que el dietaris-
me és la literatura de la llibertat, la lli-
bertat humana i artística, la llibertat hu-
mana de dir exactament el que vulguis
dir i la llibertat artística de dir-ho de la
manera que vols, d’una manera conci-
sa i precisa, sense les servituds de gè-
neres literaris més tipificats. I estic ple-
nament convençut que molts lectors se
senten atrets per aquesta llibertat. I, en
darrer lloc, l’extraordinària fragmen-
tarietat del dietarisme s’adiu perfecta-
ment amb els hàbits de lectura del lec-
tor d’ara, que disposa de relativament
poc temps. Les anotacions d’un dietari
són com un bon poema, en el sentit que
donen molta intensitat, molt de con-
tingut en poc espai, i crec que per això
molts lectors d’ara hi troben un gran
plaer.

És encoratjador comprovar que no
tan sols sobreviu la gran tradició del di-
etarisme català, sinó que va creixent,
va guanyant lectors i està jugant un
paper decisiu per contrarestar la ina-
nitat i la neciesa d’una gran part dels
subproductes que ens volen fer empas-
sar com a literatura.

D. Sam Abrams. Assagista i traductor
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“Les anotacions
d’un dietari són
com un bon poema,
en el sentit que donen
molta intensitat,molt
contingut en poc espai”
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