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Les circumstàncies que envoltaven la pu-
blicació del llibre Aquesta part del món.
Dietaris, 1974-2003 no podien haver
estat menys prometedores!

El llibre era l’obra pòstuma d’un autor desco-
negut, Guillem Simó (Palma, 1945-2004), que
exercia de catedràtic de llengua i literatura a l’Ins-
titut Guillem Sagrera de Palma. En vida va publi-
car només dos llibres, una antologia escolar de
prosa costumista i un treball d’investigació sobre
política autonòmica. A banda havia editat tres tre-
balls d’erudició en una revista acadèmica i havia
escrit un pròleg extens per a una edició del delici-
ós clàssic Aigoforts de Gabriel Maura. I per una
qüestió de poc més d’un mes no va poder veure
l’aparició del seu primer recull, 19 poemes amb
música (El Tall, Palma, 2004).

SIMÓ ERA UN HOME RETRET i d’una autoexigència
moral i intel·lectual que només es pot qualificar
de draconiana, de manera que gairebé d’amagat
escrivia la meravella literària del seu dietari. Du-
rant els darrers temps de la seva vida, quan el càn-
cer l’havia posat contra les cordes, quan no hi
havia marge per a equivocacions, amb tota la lu-
cidesa de la qual era capaç, va preparar l’original
dels seus escrits memorialístics que ara conei-
xem.

QUEDA CLAR QUE LA PRIMERA CIRCUMSTÀNCIA poc pro-
metedora que envoltava la publicació dels seus di-
etaris era el fet que es tractava d’un autor sense
perfil públic. En termes publicitaris això és poc
menys que una tragèdia ja que avui, per garantir
un mínim d’èxit literari, has de sortir a la palestra
i fer exhibicionisme perquè et vegin bé.

DESPRÉS, EL LLIBRE ES VA PUBLICAR en una petita però
meritòria editorial jove de Pollença, El Gall Editor.
La situació es posava encara més difícil! No costa
gens imaginar-se les possiblitats comercials i lite-
ràries reals d’un llibre d’un autor secret que es pu-
blica a la perifèria de la perifèria.

I, finalment, quan el llibre va aparèixer el pas-
sat mes d’abril, algunes persones, amb determi-
nada influència a la societat literària mallorquina,
van intentar, per tots els mitjans, silenciar el llibre
perquè hi sortien no gens afavorides. Tant és així
que la presentació del llibre a Palma es va haver de
posposar per les pressions que van rebre els dife-
rents presentadors, i quan l’acte finalment es va
arribar a fer va ser ben bé clandestí perquè els di-
aris, atemorits, no van voler ni donar la notícia.

PER TOT EL QUE HE EXPLICAT FINS AQUÍ es veu que En
aquesta part del món. Dietaris, 1974-2004 esta-
va destinat a la curta estada obligatòria a les tau-
les de novetats editorials a les llibreries i a caure
en l’oblit més espès. I què és el que ha acabat pas-
sant? Contra tot pronòstic, justament tot al con-
trari!

AMB PRESENTADORS DE LUXE com Valentí Puig i Se-
bastià Ramis, i èxit de públic de qualitat, el llibre
es va presentar a les dues ribes del Mediterrani, a
Palma i després a Barcelona, a les llibreries Lite-
ranta i Espai Mallorca, respectivament. El llibre
ha aconseguit saltar-se les reixes del gueto al qual
està condemnada la literatura que es publica a
Lleida, Tarragona, el País Valencià i les Illes, i es

troba tranquil·lament en llibreries de referència
com La Central, Laie, Llibreria 22 o Tres i Quatre.

I, OH MIRACLE!, HA REBUT UN TRACTE UNÀNIMEMENT
de primera als mitjans per part de la crítica i
articulistes amb tribuna fixa. Mireu quina nò-
mina de firmes i plataformes. Vicent Alonso,
Andreu Manresa i Ponç Puigdevall a El País de
València i Barcelona, respectivament; Lluís Bo-
nada a El Temps; Sergi Dòria a Abc; Bartomeu
Fiol i Jaume Pomar al Diari de Balears; Jordi
Galves La Vanguardia; Biel Mesquida, Grego-
ri Mir i Pep Rosselló a Diario de Mallorca; i Su-
sanna Rafart i Enric Sòria a l’AVUI. I estan
pendents d’edició encara més articles sobre el
nostre dietarista quan de llarg ja han expirat
els sis mesos reglamentaris de la novetat del
llibre.

VOSTÈS MATEIXOS. L’APARICIÓ d’En aquesta part del
món. Dietaris, 1974-2003 ha constituït un au-
tèntic fenomen, una de les sensacions destacades
de la temporada literària. I per què? Curt i ras:
perquè en primera instància el llibre s’ha imposat
per la seva innegable qualitat literària, i després
perquè els crítics i els articulistes, per una vega-
da, han fet la seva feina honradament sense cedir
als baixos instints de desqualificar el llibre per
qüestions de bàndols literaris enfrontats o discri-
minar el llibre, a priori, per qüestions extralite-
ràries com ara la falta de presència mediàtica de
l’autor, la procedència territorial de l’autor, i la lo-
calització geogràfica de l’editorial. En definitiva,
tothom ha deixat de banda tots els prejudicis, han
llegit el llibre a fons, escoltant només la veu del seu
autor, i després han jutjat l’obra exclusivament
per les seves qualitats humanes, intel·lectuals i es-
tètiques.

AIXÍ DE COMPLICAT I AIXÍ DE SENZILL. Senzill perquè la
crítica i l’articulisme haurien de ser un exercici
d’integritat ètica i intel·lectual. Complicat perquè
molt poques vegades és així. Ara bé, el cas de l’aco-
llida dels magnífics dietaris de Guillem Simó és
una clara indicació que no cal que les coses siguin
d’aquesta manera, que es passi revista a la litera-
tura a partir de criteris que no tenen res a veure
amb l’apreciació de l’art.

ELS LLIBRES BONS SEMPRE, sempre acaben surant. I
qualsevol intent miserable d’enfonsar-los està di-
rectament abocat al fracàs i es girarà en contra de
l’enemic de l’obra en qüestió.

EL DIETARI DE GABRIEL SIMÓ,
UNA MERAVELLA LITERÀRIA

D. Sam Abrams Poeta, assagista
i traductor

Els llibresbonssuren

“Simó era un home retret i d’una
autoexigència moral i
intel·lectual que només es pot
qualificar de draconiana, de
manera que gairebé d’amagat
escrivia la meravella literària del
seu dietari”

EN SÍNTESI

Qüestió
d’Estat

Marçal
Sintes

Si hi ha una cosa que una soci-
etat moderna necessita com
l’aire que respira és un siste-
ma d’ensenyament potent.
L’ensenyament és un dels
grans motors perquè les
persones, individualment i
col·lectivament, puguin
avançar en uns temps cada
cop més complexos. Com
saben, Espanya i Catalunya
són a la cua d’Europa en
aquest apartat. Sembla ben
bé que aquella exclamació
franquista que deia ‘¡que in-
venten ellos!’ hagi mutat en
un depriment ¡que ense-
nyen ellos! Durant la demo-
cràcia no s’ha deixat d’utilit-
zar l’ensenyament com a
arma de lluita partidista,
vici crònic del qual dissabte
es va viure a Madrid un
últim capítol ben evident. El
govern de Zapatero, de la
seva banda, s’ha equivocat
en no esforçar-se prou per
arribar a un consens. Per-
què si existeix avui una
qüestió d’aquelles que se’n
diuen d’Estat, d’aquelles en-
torn a la qual és important
que el gruix de la societat
faci pinya, és l’ensenya-
ment. Un consens que avui
hauria d’estar inspirat per
la voluntat de posar la quali-
tat per davant de la resta,
acabant, per exemple, amb
pràctiques delirants, com
ara poder anar passant cur-
sos independentment de les
qualificacions. Això vol dir
que els socialistes haurien
de corregir el seu absurd
ideologisme sobre l’as-
sumpte –que tant de mal
ha fet– i apostar per una es-
cola amb directors i profes-
sors que tinguin autoritat i
on la cultura de l’esforç no
estigui mal vista. Això vol
dir que la preocupació dels
conservadors s’hauria de
projectar sobretot cap a as-
signatures com la llengua i
les matemàtiques, que pre-
ocupen els pares infinita-
ment més que els interes-
sos de l’Església.
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