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Guillem Simó, En aquesta part del món.
Dietaris, 1974-2003. El Gall Editor.

Pollença, 2005.

G
airebé trenta anys de traç
unívoc i personal confor-
men l’espai d’una escriptu-
ra condensada i contundent
amb el món, lluny de qual-

sevol contemplació, i amb l’aspiració
meritòria de situar-se i situar. Res no
deixa indiferent en un dietari en el qual
les frases i els pensaments són bales
d’un franctirador que no espera res dels
altres: un home que plorinya, en efec-
te, és abans de res un home inculte.

Però, de qui parlem quan parlem de
Guillem Simó? Les dades biogràfiques
ens indiquen que va ser catedràtic de
llengua i literatura catalana, interes-
sat per la política, estudiós d’aspectes
lingüístics i literaris diversos, dels se-
gles XVIII, XIX i XX. L’únic text líric
propi correspon a 19 poemes amb músi-

ca. Títols com ara Prosa costumista bale-
ar i L’ús de l’article definit a la llengua li-
terària de Mallorca no deixen entreveu-
re, amb tot, la força d’una altra ploma
despietada en l’autoanàlisi i escèptica
amb l’entorn. Nascut a Palma l’any
1945, l’escriptor inicia el seu dietari
poc abans de la fi de la dictadura. Unes
quantes reflexions anuals són el des-
til·lat de la llarga època que tracta. El
subjecte que se’ns presenta al principi
es declara sec i erm, amb una trajec-
tòria imperseverant per a l’art, i sense
voluntat per explicar les accions quo-
tidianes concretes, sinó el seu llast a
través de l’abstracció. Aquest subjec-
te es dóna a conèixer com a subjecte
ordinari, aquell que escriu des de la po-
sició de l’indiferenciat, tot apamant
l’estretor de la vida humana: “Quina
vida fa l’home ordinari? Fa una vida
normal, sense voler justificar-la ni pro-
mocionar-la, sense referir-se a un cos
de creences impulsadores o finalistes:
una vida com a resistència, no com a
càrrega moral”. Des del seu combat so-
litari i orgullosament irritat, tracta
molts aspectes de la naturalesa de l’art.

La seva posició és la del lúcid desistir
de l’escriptura, perquè aquesta, creu
l’autor, només és practicable des de la
inhibició del desig i suposa una acti-
vitat opaca. Se’ns planteja, per tant,
des d’aquestes pàgines, el testimoni de
l’escriptor en blanc, d’aquell que, pen-
sant l’art, el calla.

Quan la literatura dietarística és la
fragmentació cronològica d’una der-
rota, el seu to esdevé autèntic. Això va
lligat indefectiblement al problema
de la sinceritat. Massa sovint passa que
els dietaris són ficció i que acompa-
nyen a temps real altres obres escrites,
i excedeixen els límits d’unes i altres.
En el cas de Guillem Simó, el dietari
representa l’únic gènere possible, per-
què el seu és un llegat de desolació in-
dividual, però sense les finalitats
transcendents d’un Chateaubriand,
sinó més aviat des de la desesperada
escriptura de Cesare Pavese: “Cal que
aprenguis a veure’t en tot moment
com una cosa del tot consumada, ma-
dura per a l’extinció”. Un testimoni
sense ocultacions, que explica ober-
tament totes les caigudes humanes:
intel·lectuals i físiques. Com si es trac-
tés d’un viatge nocturn per la vida
d’un jo contra el seu jo, Simó, sense
esperança en la pedagogia, en la terra,
en el món literari, presenta igualment
un panorama força decebedor de l’en-
senyança i el seu entorn.

Les darreres pàgines, que s’aple-
guen sota el títol de Repàs, són desi-
guals des del punt de vista de l’inte-
rès i de la força literària. La lectura es
veurà més recompensada, en canvi,
per l’anatomia dels trenta anys an-
teriors, en què la personalitat d’un
Bartleby s’exposa a l’autodomini i a
les restriccions d’un dens silenci. Tan-
mateix, el dietari, lluny de declarar-
se aliè a l’entorn, se situa en un espai
mallorquí, amb força referents i
noms propis, amb comentaris sobre
lèxic i sobre llibres, i amb la descrip-
ció de passeigs furtius i sopars des-
arrelats, tot des d’una perspectiva vo-
luntària d’aïllament crític. La seva
prosa, tan inseparable de la condició
existencial, ens recorda les ombres
que acompanyen tota escriptura re-
solta en el punt entre la sinceritat i
la voluntat creativa.

L’escriptura marcada
S U S A N N A R A F A R T

El poeta Guillem Simó l’any passat a la plaça Catalunya de Barcelona
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Democràcia i
pluralisme

nacional
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Ferran Requejo, Pluralisme i autogovern al
món. Per unes democràcies de qualitat.

Presentació de Charles Taylor. Traducció de
Toni Casals. Eumo Editorial. Vic, 2005.

L’
aportació positiva del libera-

lisme democràtic en la defini-
ció del nostre sistema polític
és més que indubtable. Cada
vegada es posen més en evi-

dència les seves deficiències per resoldre els
nous reptes que, des de la pluralitat cultu-
ral i nacional fins a la globalització, han
d’afrontar les democràcies a principis del
segle XXI. El debat sobre els límits del libe-
ralisme ocupa, doncs, un lloc central en la
reflexió de la politologia contemporània
com ens mostra Ferran Requejo, catedrà-
tic de ciència política a la Universitat Pom-
peu Fabra, a través dels escrits que ha reu-
nit a Pluralisme i autogovern al món.

L’obra, que aplega bona part dels articles
de premsa que Requejo ha publicat en els
darrers cinc anys, presenta una detallada
panoràmica dels interessos del seu autor,
que van des de l’aposta per la millora de
l’eficiència de les institucions polítiques in-
ternacionals fins a una rigorosa anàlisi de
les formes de govern federals i plurinacio-
nals. L’autor, a banda d’oferir una anàlisi
descriptiva de les 24 federacions que actu-
alment estudia la política comparada, pre-
senta un més que oportú recull d’argu-
ments per repensar l’acomodació de
Catalunya en el context espanyol i europeu.

L’Estat de les autonomies, explica l’assa-
gista, va posar les bases per solucionar la des-
centralització de l’Estat, però està molt lluny
de resoldre l’acomodació de la seva pluri-
nacionalitat. Requejo no tan sols desestima
la reforma del Senat proposada pel govern
socialista, sinó que traça les línies mestres
que haurien de sostenir un veritable re-
coneixement de la pluralitat nacional d’Es-
panya, començant per fixar límits consti-
tucionals a l’expansió pràctica duta a terme
pel govern central en els darrers 25 anys.

Les propostes de Requejo no delimiten
únicament el que podríem anomenar un
full de ruta del nacionalisme, sinó que, i
d’aquí la seva rellevància, conformen una
meditada revisió del liberalisme democrà-
tic per oferir reconeixement i una satisfac-
tòria acomodació a les minories nacionals
en democràcies plurinacionals com l’espa-
nyola. En altres paraules, el mèrit de Re-
quejo és articular una argumentada res-
posta a les deficiències que tenen les teories
liberals i democràtiques clàssiques a l’hora
de considerar el pluralisme nacional.

El darrer apartat del llibre acull els arti-
cles que ens mostren el Requejo més pro-
fund, capaç d’integrar elements de la lite-
ratura, la ciència i la filosofia per bastir el
seu discurs renovador. Van des de l’elogi-
osa reivindicació d’Isaiah Berlin i el reco-
neixement del nus del pluralisme en les tra-
gèdies gregues fins a l’encertat arrelament
en una cultura filosòfica prou més realista
que l’associada a la Il·lustració tradicional
i els seus universalismes i cosmopolitismes
ingenus. Són, en definitiva, els elements que
permeten a Ferran Requejo abordar una re-
alitat cada vegada més complexa i ser cons-
cient de la limitació de la racionalitat hu-
mana sense deixar de sostenir el caràcter
perfectible de les democràcies liberals.

➤ No és habitual la presència en un
volum de poesia d’unes partitures
contigües als poemes amb notació
musical completa, llevat del cas
d’edicions que es presenten de ma-
nera explícita com a recull de can-
çons. Amb l’afegit d’un disc com-
pacte que reuneix la interpretació
del pianista Xavier Prohens i la in-
corporació d’uns dibuixos propis,
Guillem Simó (Palma, 1945-2004)
publicava fa uns mesos aquests 19
poemes amb música, dinou composi-
cions escollides d’un trajecte crea-
tiu més que dilatat en el temps,
concretament, del 1973 al 2000.
Traspassat, l’autor, de manera ines-
perada a finals del 2004, 19 poemes
amb música pren avui malaurada-
ment el caràcter de llibre pòstum.
No coneixíem fins ara un Guillem

Simó poeta, no pas, almenys, amb
obra publicada en forma de llibre;
no ens estarem de dir, però, que el
poeta existeix, i no sense un hàlit
d’especial singularitat: “Els vels
blaus, la boca dins ones rosses, /
refan carreres celestes, oloren / les
breus aromes que no s’extingeixen
/ –si pens en tu, lluna de tramunta-
na. // Ets l’avui refós dins l’imprac-
ticable / ahir, la cua llarga de l’enyor,
/ el rebut del temps, turment gratuït
/ –com una tenaç cremor al moll del
seny”. Qui sap si de Guillem Simó,
ja sense ell, en coneixerem noves
sorpreses.

Guillem Simó, 19 poemes amb música.
La Sínia del Tall.

Mallorca, 2004.

Llibre pòstum
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