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En definitiva, si l’Ajuntament de València ha fet un meritori esforç, en donar a conéixer un text com el Dietari
i en reproduir també facsimilarment el treball del canonge Sanchis, no es pot dir el mateix de qui s’havia d’haver
encarregat de fer-ne un estudi introductori. El material de què disposava, el mateix Dietari manuscrit i l’edició de
Sanchis eren punts de partida excel·lents per treballar-hi. Però l’aportació màxima de Chiner a l’obra de Miralles
–el text més original– es conté a la nota 1 del seu treball, on reprodueix unes interessants anotacions manuscrites
del canonge Sanchis, fetes en un exemplar de la seua edició que es conserva actualment a la Biblioteca Valenciana.

Per finalitzar, podem afirmar que, malgrat que Chiner no plagia les aportacions anteriors fetes per Rodrigo i
Pérez Moragon, i sempre cita la font d’on prové allò que escriu, el seu treball no passa de ser un resum i hauria estat
molt més ètic declinar la invitació a escriure aquelles ratlles en favor d’algun altre investigador amb més temps o
amb més coneixements sobre la matèria. Novament, el Dietari del capellà d’Alfons el Magnànim s’ha vist
desemparat i ens cal esperar la pròxima edició que prepara el mateix Mateu Rodrigo Lizondo.
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El novembre de 1999 va tenir lloc a la Universitat d’Alacant el I Simposi de Literatura Autobiogràfica organitzat
pel Grup de Recerca de Literatura Contemporània d’aquesta Universitat. La convocatòria, tal i com es va fer,
semblava respondre a un interés interdisciplinar, el tema era suficientment ample i suggeridor, «Història, memòria,
construcció del subjecte», com per a congregar estudiosos de diferents disciplines. També és possible que, tractant-
se d’una primera cita, es volguera, simplement, fixar un marc de treball per a properes reunions. Sols el terme
literatura va evitar que aparegueren filòsofs, historiadors, psicòlegs, sociòlegs, semiòtics de la cultura o arquitectes.
I ells s’ho van perdre, i nosaltres també.

A hores d’ara –ja han passat tres anys– aquest Grup de Recerca continua investigant i organitzant trobades al
voltant d’aquest gènere o d’aquests tipus de discursos que anomenem literatura autobiogràfica. Aquell primer
Simposi va oferir moltíssimes idees i moltíssim material. De fet, els altres encontres han emprés de forma
monogràfica algunes de les propostes inaugurals.

L’heterogeneïtat d’aquestes propostes, la pluralitat en els modes d’acostar-se a l’autobiografia literària són un
dels mèrits d’aquell primer Simposi i de les Actes que ara es presenten, ja que evidencien com és impossible partir
d’una definició normativa i intentar encabir escriptures tan diferents com l’Antología traducida, de Max Aub, els
«Records de Florència», de Josep Pla, les Falses Memòries de Salvador Orlan, de Llorenç Villalonga, Matèria de
Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas, Permiso para vivir. Antimemorias, de Bryce Echenique, els Quaderns
íntims, de Rosa Leveroni, o els Vint-i-set poemes en tres temps, de Miquel Martí i Pol, per citar només algunes de
les obres que s’estudien en aquest volum. Jo apuntaria, però, que en aquestes obres sí que hi ha un element comú:
la impugnació de la identitat i la reivindicació de la ficció. Clar que aquesta és una de les paradoxes que travessen
els estudis que conformen aquest volum sobre literatura autobiogràfica i que fan força interessant la seua lectura.
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Però no sols això. Hi ha un altre element que cohesiona aquestes obres i que crec que puc exemplificar amb el
títol d’una obra de publicació més recent: Vivir para contarla. Aquest és el títol que ha utilitzat Gabriel García
Márquez per a la primera part de les seues memòries. L’escriptor de Cien años de soledad va decidir fer un canvi
a última hora i substituir el títol del volum variant només una lletra: de Vivir para contarlo s’ha passat a Vivir para
contarla. Una modificació mínima que fa bascular el sentit. L’entradeta que obri el llibre explica el perquè del nou
títol: «La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla». Com i per a
què. Ens trobem davant d’una definició de la techné grega, d’eixe construir objectes amb una gran habilitat i un
precís coneixement de la seua finalitat, com diu la promoció d’aquestes memòries: la novela de una vida.
L’important és el relat i les condicions que imposa cadascun dels «gèneres» autobiogràfics: diari, memòries,
poema, autobiografia, novel·la, etc.

En els treballs que componen aquest volum dedicat a la Literatura autobiogràfica es reflexiona sobre el mode
de contar, de novel·lar una vida o, el que és més freqüent, un moment decisiu: l’exili, la infantesa, una malaltia,
un viatge, una relació amorosa. L’intent de salvar, de salvar-se, encara que siga a través d’un material tan insuficient
com l’escriptura.

De l’exili parla el primer apartat d’aquest llibre, «Literatura autobiogràfica i exili», un dels més homogenis i
interessants, ja que les obres analitzades fan referència a un mateix exili, el de 1939. Cal assenyalar la presència
d’estudis sobre llibres de tan difícil classificació com Del Diario de Djelfa i Antología traducida de Max Aub, o
de treballs sobre com la repetició d’unes mateixes estratègies enunciatives atorguen al relat autobiogràfic una
determinada estructura. Potser l’anàlisi de l’obra de Tísner siga una de les més clares, ja que mostra com l’escriptura
memorialística sovint es construeix a través d’una sèrie de relats breus que solen tenir el seu origen en diferents
anècdotes, la qual cosa explicaria l’estructura de mosaic que caracteriza aquests textos.

Sobre les «Estratègies d’escriptura i identitat» versa, justament, el segon apartat d’aquestes actes, el més
nombrós. Les obres de Josep Pla, Llorenç Villalonga, Joan Perucho o Víctor Català són el banc de proves per a
conceptes com el d’autoficció o el de màscara. Alfredo Bryce Echenique, amb les seues antimemòries i La vida
exagerada de Martín Romaña, ofereix un espai privilegiat per a estudiar un concepte com el d’estereografia.
L’autobiografia es presenta aleshores com un lloc de creuament de conflictes on és impossible destriar realitat i
ficció, on el que impera és el personatge. En tot cas, no sols ens fem a partir de la mirada, de la paraula dels altres,
sinó que, com es diu al treball sobre Monserrat Roig, també ens fem a partir de la memòria dels altres.

Més difícil resulta esbrinar quins són els criteris per marcar uns límits dins l’àmbit de la literatura autobiogrà-
fica. Sobre aquesta aporia tracta la secció «Escriptura i memòria». Des d’aquest intent –fixar uns límits per a poder,
després, establir una tipologia– són estudiades les obres de Carmelina Sánchez-Cutillas, Ferran Torrent o Gabriel
Miró. En un dels treballs d’aquest apartat, dedicat a fer inventari i balanç de l’autobiografia i memorialística
catalana contemporània, apareix una pregunta inquietant que fa palesa la complexitat d’aquesta tasca: fins a quin
punt la memorialística no hauria d’encabir també tota la producció periodística?

«Diaris i Dietaris» és, per contra, una de les escriptures més peculiars de l’autobiografia: l’ancoratge en el
present, en el dia, la seua necessària fragmentació, imprimeixen unes clares i diferenciades empremtes. Tanmateix
les obres analitzades en aquest apartat, llevat del canònic Mentre parlem d’Enric Sòria, tornen a dur-nos a les
conflictives i productives relacions entre gèneres fronterers. Així, les obres de Vicent Andrés Estellés Tractat de
les maduixes i La parra boja són dos dietaris on present i passat conviuen, són una mixtura de diari i autobiografia
o, com indica l’estudi sobre aquests llibres, una autobiografia en diari. Aquesta secció inclou una de les aportacions
més interessants a aquestes Actes: els inèdits de Rosa Leveroni, molt especialment l’Epistolari d’Elizabeth Lyell
i la seua correspondència habitual amb Ferran Soldevila. Aquest seria un magnífic exemple del tipus de diàleg que
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la lectura de textos de caire autobiogràfic estableix. Així com Rosa Leveroni i Pedro Salinas escriuen en un mateix
temps la seua passió: «Qué alegría más alta:/ vivir en los pronombres».1 Llurs poemes, però també la predilecció
i la defensa de la carta. Com llegir ara els dietaris de l’exili i el retorn de Ferran Soldevila? Impossible salvar les
diferències entre el personatge que construeixen aquests dietaris, el personatge que formen les seues respostes i
anotacions a les cartes de Rosa Leveroni i la figura d’Alfred Stevenson. La xarxa intertextual evidencia la impostura
de l’escriptura autobiogràfica: cada relat crea el seu propi personatge.

Un altre dels temes clàssics de la Literatura Comparada –l’altre, l’exili, obria aquest volum– serà tractat en
l’apartat que porta per títol «Literatura de viatges». Encara que aquí el que importa és, sobretot, plantejar de nou
la qüestió de l’intergènere o del gènere fronterer. On situar la història d’un viatge relatada per la trinitat
autobiogràfica (tres figures: narrador, personatge i autor, foses en un jo vertader)? Quin model d’escriptura li és
específic? La carta, el documental, l’assaig, les memòries, l’autobiografia? I el relat d’un viatge dins d’un altre
relat? Aquesta és la raó que el concepte d’intergènere s’utilitze tant dins la literatura de viatges. I l’altra qüestió
apuntada: com relatar un viatge –i també com viure’l– si no és a través de la memòria, del filtre, d’altres viatgers?
Citaré només una obra, Cartes d’Itàlia (1954) de Josep Pla. Malgrat les referències a la naturalitat espontània que
reivindica Pla, ¿com es pot fugir de la doble memòria que informa aquest relat? Per una banda, una tradició epistolar
que troba en Montesquieu i en les seues Lettres persanes un dels màxims exponents, i per una altra banda, Itàlia,
la seua tematització literària, sobretot a partir del Viatge a Itàlia de Goethe.

Aquestes Actes es tanquen amb un apartat dedicat als poetes, «Autobiografia i poetes». La producció poètica
fins fa poc temps ha estat marginada dels estudis autobiogràfics, ja que estava deliberadament exclosa de la primera
definició d’autobiografia de Ph. Lejeune. Aquesta incorporació tardana, junt a l’especificitat del discurs líric, deu
ser la culpable del fet que la representació de poetes autobiogràfics siga tan minsa, només tres noms: Joan Salvat-
Papasseit, Salvador Espriu i Miquel Martí i Pol. De tota manera, sempre he pensat que Ph. Lejeune no estava tan
desencaminat en deixar fora de la l’autobiografia, de la seua definició absolutament referencialista, la poesia,
perquè aquest és un discurs que impugna la identidad en què es basa l’autobiografia. Només caldria recordar les
paraules de Miquel Martí i Pol en Defensa Siciliana: «el recorregut que va de mi a mi mateix només es pot
comprendre per mitjà de la literatura», o «de sobte, aquell personatge que m’habita ha deixat de ser jo. Es produeix
un desdoblament que sorprèn i desconcerta. S’imposa una altra personalitat …»

La lectura d’aquest volum ens ha proporcionat al final un altre element de cohesió dins la pluralitat de modalitats
autobiogràfiques: l’intent, ara i adés, de salvar-se a través del relat d’aquestes històries, conscients, tanmateix de
la doble insufiència, la de l’art i, sobretot, com deia el poeta, la més irremeiable, la de la vida. Més encara, com gran
part d’aquestes històries d’uns temps i d’uns espais particulars traspassen l’àmbit d’allò privat per a esdevenir
memòria d’una societat, d’una època.

L’obra de Vicent Andrés Estellés en podria ser un bon exemple. Amb un fragment de Tractat de les maduixes,
citat en aquestes Actes, finalitze. El seu «no s’hi val» és el símbol de la irremeiable insuficiència de la vida:

i jo escric, sol: no tinc altre remei que escriure aquestes coses, massa elementals, massa poc meditades, massa poc confegides,

com totes, perquè aquest matí, i aquell matí, i l’altre, m’he sentit, des de sempre, intensament, criminalment defraudat […]

No he sabut viure. Mai no he sabut viure. Com si fos possible, encara, la rectificació, la modificació –i no ho és!–, diria com

l’infant: «No s’hi val!» No s’hi val, aquesta vegada.
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