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nista, a més, es veurà assetjat per
diverses experiències que el forçaran a
créixer psicològicament, i en un
ambient enrarit com el dels primers
mesos de guerra: l’aparició d’una
dona culta i d’origen urbà, l’absència
del seu pare i el deteriorament del
matrimoni amb sa mare, les divergèn-
cies amb els amics de sempre... Si una
cosa atrapa en aquest llibre és la
comoditat amb què ens podem imagi-
nar les escenes, ja que la prosa de
Garí és ben explícita i descriptiva.

D’altra banda, una segona història,
explicada des de l’actualitat, enllaça
amb aquells fets tot focalitzant el relat
en un home octogenari, immers quasi
per atzar en un projecte ben conegut.
Una associació de joves pretén dema-
nar permís a l’ajuntament —governat
pels conservadors—, per tal de realit-
zar diverses activitats que miren de
reactivar una memòria històrica que els
correspon, i fer justícia a tots aquells als
quals els tocà estar al bàndol perdedor.
L’associació sol·licitarà la col·laboració
d’aquest home, que haurà de «retor-
nar» mentalment a la seua joventut i
oferir la seua condició de testimoni de
primer ordre. Aquest retorn traumàtic,
com dèiem, resultarà determinant per la
consecució dels propòsits dels joves,
entre els quals una altra dona concen-
trarà l’atenció del segon protagonista
en no pocs moments.

La duplicitat mesurada de veus i llur
capacitat per fer-se creïbles són un dels
punts forts d’aquesta novel·la. Joan
Garí aconsegueix que ens interessem
alhora per un jovenet que tot just
comença a descobrir el món i per un
vell que manté la sang freda i el jutja
amb coneixement de causa, dues pers-
pectives que representen un contrapunt
dinàmic tot el temps. D’altra banda, el
llenguatge de l’obra, ric i ampul·lós
—encara que sovint indigest—, ens
endinsa en una narrativa de pesos
pesats, de coixí i vesprada sencera per
davant. Per acabar: tal i com presagia
la portada, la mort té una presència
fonamental en On dormen les estrelles,
i ens podem alegrar del fet que l’autor
l’aborda amb determinació, tot parant
en la ment dels protagonistes un sedàs
realista, fotogràfic, allunyat de drames
i visceralitats. Qui ho havia de dir, que
tanta tragèdia fos tan fèrtil, almenys,
per als artistes.

Joan Manuel Matoses

Guillem Simó
i l’arquitectura
de la incertesa

Una de les sensacions més fortes que
ha registrat darrerament la comunitat
literària és la publicació d’una llarga
sèrie de dietaris en relativament poc
temps. I alguns d’aquests dietaris com
ara Trajecte circular, de Vicent Alonso;
Inflexions, de Josep Iborra; Diari sense
dies, de Pere Rovira, o La lentitud del
mar, d’Enric Sòria, per donar només
quatre exemples, són peces literàries
de primer ordre.

Ara bé, indubtablement, l’obra més
insòlita, més sorprenent i més aclama-
da dins aquest autèntic desvessall die-
tarístic és el dietari pòstum de Guillem
Simó (Palma, 1945-2004): En aquesta
part del món. Dietaris, 1974-2003.
Res feia sospitar que aquest tímid i
reconcentradament rigorós catedràtic
de llengua i literatura d’institut, que
només tenia al seu haver la publicació
d’alguns treballs d’investigació i erudi-
ció, estava escrivint en silenci i en
secret un dels grans dietaris de la
modernitat literària a Catalunya.

De fet, en el seu laboratori fàustic
Simó va crear aquest esplèndid dietari
a dos temps. En primer lloc, el temps
real de l’escriptura del dietari original
in extenso. I, en segon lloc, contra les
cordes de la vida, morint-se, la tria
extraordinària que fa del dilatat docu-
ment original de cara a la publicació.
En aquest sentit, el dietari de Simó for-
malment s’acosta al dietari de Marià
Manent perquè els dos autors, d’un
material divers van construir una obra
única, compacta, closa i perfecta. 

Contra els usos tradicionals del dieta-
ri, el llibre de Simó es llegeix de mane-
ra febril. Per què? Perquè, d’una
banda, es detecta de seguida l’extraor-
dinàriament ajustat encaix entre el
talent natural de l’autor i la forma literà-
ria, el dietari, que ha triat per canalit-
zar-lo. I, d’una altra banda, el marcat

sentit d’evolució del text que el lector va
percebent de manera contínua, una
evolució que marca una clara línia
ascendent. Aquesta evolució està per-
fectament pautada: les anotacions són
més constants, es tornen més inclusives,
es noten cada vegada més els elements
d’ordenació i estructuració del text, el
punt de vista es va tornant més ponde-
rat i l’estil s’esdevé més i més refinat.

Pel que fa al registre temàtic de les
anotacions es pot afirmar que En
aquesta part del món. Dietaris 1974-
2003 parteix d’un triple impuls litera-
ri: l’impuls cap al diari íntim i perso-
nal, l’impuls cap al quadern de pensa-
ments, notes, lectures i cites, i l’impuls
cap a la crònica de la societat que
envolta l’autor. I les tres categories d’a-
notacions ens arriben amb el mateix
segell inconfusible de Simó, és a dir,
el segell de l’autenticitat i la sinceritat.
En aquest sentit, el dietari de Simó és
francament insòlit perquè aconsegueix
un equilibri perfecte entre autenticitat i
estil, entre sinceritat i artifici, de mane-
ra que no ha de renunciar a cap dels
dos elements essencials. La veritat és
que només aquest tret, tan difícil d’a-
conseguir, serviria per situar Guillem
Simó a la primera fila, entre els grans
dietaristes moderns.

En part, aquest to d’autenticitat que
impregna tot el llibre és degut a la des-
pietada claredat amb què Simó s’auto-
analitza, expressant sense subterfugis
els punts de tensió, de contradicció que
animen la seva pròpia personalitat. Tot
el llibre és un gran camp de mines sem-
brat de punts de tensió i contradicció
que oscil·len entre vanitat i humilitat,
senzillesa i complexitat, pessimisme i
esperança, desinterès i interès, cultura
i vulgaritat, malaltia i salut, equilibri i
desequilibri, acció i indolència, i reser-
va i valentia. El llibre de Simó traspua
humanitat per totes bandes.

I paral·lelament és un llibre d’una gran
intel·ligència a nivell intel·lectual i artís-
tic. En aquest sentit, cal destacar l’habi-
litat natural de Simó com a retratista de
personatges i ambients; l’ambició dels
seus comentaris incisius sobre cultura,
art, música, lectura i escriptura; les seves
astutes reflexions sobre ètica, ensenya-
ment, política i societat; la seva genial
tendència innata cap a l’epigramatisme
i el pensament filosòfic del pessimista
que malda per no caure en el nihilisme.

D. Sam Abrams

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

El Gall Editor, Pollença, 2005
375 pàgs.


