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No sols és una obvietat: els lectors tro-
bem en els dietaris obres de testimo-
niatge personal durant un context tem-
poral determinat. Però molt diferents
de les cròniques periodístiques dels
esdeveniments més cridaners o de l’ha-
bitual hegemonia literària de les
novel·les. En són tota una alternativa,
de fet. Perquè en aquest gènere els
autors s’impliquen indefugiblement, i
ens deixen constància del seu temps
paït, de la maduració de la vivència
pròpia i de la resta d’estímuls que tra-
vessen la vida concreta. Aquest ús quo-
tidià de la reflexió, aquesta incertesa
de mena, produeixen un treball de
comprensió de l’entorn humà que a tots
ens afecta i, per això, els dietaris ens
reserven un protagonisme més ampli.
Tant se val si ens hi acostem amb afec-
ció doxogràfica, amb ànim de debat,
o per simple tafaneria. Llegim per tal
de comprendre’ns. 

En el número 36 de la revista L’Illa,
Toni Mollà fitava l’àmbit dels dietaris
e n t re la intimitat que pre f e reix els
valors connotatius i estètics, d’una
banda, i la prosa més instrumental
emprada amb «la voluntat d’"interven-
ció pública" que reivindicava el mateix
Joan Fuster per a les formes assagísti-
ques», de l’altra. Una vegada més
Fuster esdevé l’iniciador, pioner entre
els valencians en la redacció estructu-
rada de pensaments personals.
D’alguns anys ençà aquest gènere ha
pres volada entre nosaltres, no tant per
la quantitat de publicacions com per
l’efecte desentumidor que tenen en la
nostra literatura. Aquesta puixança ha

estat afavorida per un cert interés edi-
torial, amb el Premi d’Assaig
Mancomunitat Ribera Alta com a refe-
rent, però es deu als autors que han
publicat el seu enfocament personal la
important repercussió que ha assolit.
Ara s’hi afegeixen, des de la col·lecció
«Textures» de Bromera, Emili Piera i
Vicent Alonso, el segon com a guan-
yador del premi esmentat l’any 2003.

Cada llibre resulta ben particular i
les explicacions que contenen, més o
menys argumentades, són sempre per-
sonals i fonamentades en la vivència
que ens afaiçona. Ja anunciava la
intenció Montaigne el 1580: «jo
mateix sóc la matèria del meu llibre». I
Joan Fuster, al pròleg de la traducció
dels Assaigs breus, reblava: «Perquè

en última instància, tot Montaigne —i,
amb el seu exemple, tot "assaig"— és
una "opinió": una opinió que emana
d’aquell "jo" inicial i que s’obri com un
estímul al lector reflexiu».

El Trajecte circular que ens presenta
Vicent Alonso està basat en el seu qua-
dern de notes de l’any 2001. El llibre
està estructurat mitjançant el cicle de
les estacions i a l’encapçalament de les
anotacions s’han substituït les dates per
títols, per tal de donar preponderància
a uns continguts que sovint es reprenen
i s’entrelliguen. Durant aquell any escri-
via simultàniament el recull de poemes
Del clam de Jasó, però, a pesar de
compartir unes circumstàncies vitals,
ací prova una expressió més directa
del jo. Ara bé, per tal d’evitar simplis-
mes enganyosos convé recordar l’ad-
vertiment de Nietzsche: «tota opinió és
també un amagatall, tota paraula,
també una màscara», de manera que
és debades cercar-hi imatges «autènti-
ques» sense garbellar la càrrega d’in-
t e r p retacions. Encara que aquest
esforç de l’autor per mostrar-se amb
bona fe des d’un caràcter reservat
coneix com són de quimèriques la
naturalitat i les descripcions rigorosa-
ment objectives. «No tinc cap interès a
presentar les notes d’aquest llibre com
a efectes d’una espontaneïtat tan falsa
com literàriament improductiva. Ni tan
sols tinc l’interès de fingir-ho. En litera-
tura, com en qualsevol altra expressió
artística, les formes són inevitables»,
ens aclareix a la introducció.

Les claus generals del dietari són la
memòria, la contemporaneïtat més
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absoluta, i la literatura. Però en el des -
envolupament de Trajecte circular
Alonso practica la literatura fragmen-
tarista, d’una brevetat suggeridora,
que empra la digressió per il·lustrar-
nos el seu univers, i que gira al voltant
de la consciència de l’escriptor. Amb
una mantinguda elegància expressiva
i una prosa eficaç, ens relata anècdo-
tes que resulten l’espurna que incita a
la reflexió, a la recerca de sentits. Els
paisatges que l’acompanyen són la
calma de Xodos, una Godella remota,
la casa de Picassent, la ciutat de
València, alhora àmbit del professor,
de l’acció cívica, de les intempèries i
de racons estimats, les visites a Sueca
o Barcelona, i els viatges, a Venècia,
Finlàndia o Bretanya. Amb el benentès
que el viatge amb la literatura no s’a-
bandona en cap moment. Perquè ella
és font constant de suggeriments, els
que alimenten un diàleg constructiu en
evolució. Sempre provisional, doncs.
Aquests experiments són motor del
pensament, exemple moral, i així la
literatura es constitueix en una forma
de coneixement humà.

L’autor ha bastit un exercici de
memòria que implica els records, fins a
la profunditat on un mateix es redesco-
breix, els comentaris sobre altres die-
taris i autors, des del plaer del lector
insadollable, també el compromís amb
la pròpia societat, contra els despotis-
mes, contra les violències, amb la cre-
ació literària, i l’assimilació de l’actua-
litat del moment com a procés reflexiu
quotidià. Un exercici, en fi, que acreix
el desig, que recupera la pròpia
empremta, que eixampla la vida en la
cadència del nostre trànsit. També s’ha
retratat —com no!—, amb l’absència i
la presència, el plaer i el desgrat que
això comporta. Una darrera conside-
ració encara, al llibre no trobarem
l’ànsia pel detall escabrós ni per la
nuesa sobtada, ni en general per
aquell conjunt de superficialitats que ja
disposen de sobrats abeuradors arreu
de les televisions de l’Estat. Per contra,
cal destacar-hi la sensatesa —que no
exclou la discrepància— de les sospe-
sades opinions amanides amb enriqui-
dors comentaris.

Aquest bon sentit, l’actitud prudent i
ordenada, ens connecta amb el to de
l’altre llibre que tenim entre mans. Però
Dietari de guerra presenta un discurs
clarament polític, si encara entenem
per política l’anàlisi de la re a l i t a t
social que ens envolta i ens afecta,

acompanyada de la vindicació de la
participació cívica activa. L’obra té l’o-
rigen en la indignació provocada pels
preparatius de la guerra contra l’Iraq,
aquella alimara que encara esclafeix.
És una reflexió privada que el perio-
dista —d’ofici, no en aquest treball—
p resenta com a crònica seriada.
Perquè l’estructura de dietari li ha per-
mès d’alternar el desenvolupament de
tesis d’extensió limitada amb altres
fragments de relaxats comentaris amb
major llibertat literària. Emili Piera ha
aplegat vint-i-nou assaigs breus lligats
pel concepte de guerra, datats entre el
febrer i l’agost de l’any 2003.

La violència política, que l’autor
separa de la violència d’ofuscació per-
sonal, i les cíniques regles que la re g e i-
xen són el tema fonamental d’aquest lli-
b re. «La guerra només és un negoci
s e g u r, grandiós i sense risc per a qui
obté i administra la previsible victòria,
per això les fan. Guerra és sobretot la
victòria irrebatible de l’estupidesa, per-
què les pobres persones —i tots som
p o b res persones en una guerra que
re t o rna a tots, menys a qui les dirigei-
xen, a l’humil condició de pàries, re f u-
giats i orfes— sempre perden o tenen la
perspectiva de perd re molt més del que
podrien guanyar en aplicació quotidia-
na i no tan imprevisible de l’astúcia, la
intel·ligència, la tenacitat i la sort (i la
manca d’escrúpols, però qui es cre g a
l l i u re de pecat, rebrà la primera pedra-
da).» El patiment és una de les poques
coses que ens unifiquen, al conjunt de
la humanitat. I des d’aquesta conscièn-
cia, caldria lluitar contra la maquinària
de destrucció que ens amenaça i ens

e s b o rra. L’ a l t e rnativa de Piera és una lli-
b e rtat acompanyada de misericòrd i a ,
compatible amb la pluralitat.

E n t re les reflexions pràctiques sobre
el món actual, costum poc conreat en la
nostra llengua, l’autor critica els dog-
matismes i els discursos precuinats que
ens serveix tothora la pro p a g a n d a .
Denuncia la irresponsabilitat dels
intel·lectuals que, des del confort, cele-
braven qualsevol insurrecció llunyana;
així com la incapacitat demostrada per
l ’ e s q u e rra a l’hora d’acarar els com-
p romisos de la seguretat. La inoperàn-
cia política de l’Islam, que permet l’a-
parició de re g i s t res desesperats. Ta m b é
s ’ a l a rma de la facilitat amb què es va
esvair la mobilització contra la guerr a ,
quan només amb tenacitat i massiva
continuïtat s’aconsegueixen transform a-
cions socials. D’altra banda la guerr a
de l’aigua, en la qual observem els
cínics muntatges a escala de laborato-
ri, la lluita entre arrossers i pescadors,
o l’emoció que encomana amb el re l a t
de la malaltia d’un familiar, ens adre-
cen a àmbits més casolans. L’ a g i l i t a t
d ’ a rticulista o els punts d’humor en l’ex-
p ressió no oculten el re refons de docu-
mentació i investigació que re c o l z a
l’exposició ordenada dels arg u m e n t s .
El rigor i l’amenitat s’hi conjuguen amb
una admirable habilitat per a esmunyir-
se de tres nefastos perills: les transcen-
dentalitats vàcues i evanescents, les
innocències virginals, així com els con-
f o rtables maniqueismes.

Tant aquest Dietari de guerra com el
Trajecte circular, malgrat els específics
retrats i objectius que els distingeixen,
són dues mostres més de la literatura
d’idees que ara es produeix al País
Valencià. Un gènere obert i molt salu-
dable, que ofereix múltiples possibili-
tats de debat reflexiu, a partir de l’ex-
posició d’opinions inserides en el trans-
curs quotidià del temps. Arguments
d’una dialèctica entre la idealitat dels
pensaments i l’actualitat social, entre
l’entorn i la intimitat. Per tal de con-
cloure, res més adient que una citació
de Michel de Montaigne: «Quan escol-
te contar la situació d’algú, no me’n
ric; tot seguit em mire a mi mateix per
veure quina és la meua. Tot el que l’a-
fecta, m’interessa. La seua situació
m’adverteix i em posa a l’aguait».
L’avinentesa del diàleg vital, mediatit-
zat per aquest espai compartit i sem-
pre accessible que és la literatura.

Eduard Ramírez


