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Pere Rovira, un dels nostres millors
poetes, se’ns revela ara com un digne
hereu dels grans moralistes. Amb un
d’aquests girs impensats i magnífics
que dóna la vida, l’esperit d’aquests
autors —Chamfort i Montaigne, Pla i
Gaziel— ha cristal·litzat dins el nostre
poeta després que en Pere els hagi lle-
git durant tants anys, pensant, sobretot,
en donar a la seva poesia la bellesa
alhora de l’austeritat, del seny i de la
profunditat. Les obres d’aquests grans
escriptors, juntament amb la llarga
experiència del Pere dins la gran poe-
sia, la pròpia i l’aliena, li han permès
d’escriure aquest Diari sense dies.

Com totes les obres d’art que ho
són de veritat, aquest Diari forma
part d’una tradició poderosa i pro-
funda, però aporta el seu propi
matís, que alhora el diferencia de les
obres precedents i li dóna el dret a
quedar inscrit en aquesta tradició. El
matís que aporta el Pere és precisa-
ment la seva condició de poeta, de
poeta rodat, batut, que ja ha fet tota
la seva creixença i que ja fa anys que
té la seva pròpia veu. Per tant, ja no
té el més mínim perill de deixar pas-
sar subreptíciament cap de les tonte-
ries que solen a vegades esmunyir-se
emparades pel segell pejoratiu de
«poètiques».

Ni Pla, ni Gaziel, ni Montaigne, ni
Chamfort eren poetes, i aquest és, per
a mi, el gran tret diferencial del Diari,
que se situa sempre en un territori gai-
rebé fronterer entre el poema i la prosa
moral. Això vol dir, per exemple, que
estaran absents les llargues citacions
cultes d’un Montaigne i que, fins i tot,
quan apareixen citacions, moltes vega-
des els traurà importància en no dir
concretament de qui són, en una mena
de complicitat amb el lector. La con-
tundència del caràcter de poeta del
Pere vol dir que els textos seran més
concisos i tan exactes com els del nos-
tre Pla. 

Però Rovira conserva el que tenen en
comú els millors autors del gènere per-
què afronta amb brevetat totes les
qüestions imaginables que la vida
planteja. I això sense donar mai la sen-
sació que aquestes qüestions proposa-
des siguin peculiars de qui escriu, sinó,
ans al contrari, escrivint com si hi
hagués un pacte entre qui llegeix i qui
escriu, amb l’objectiu de triar, entre
tots dos, els temes en què les pròpies
experiències són similars quant a

importància i intensitat; els temes la
preocupació o atenció dels quals són
una constant, a vegades no conscient,
en les vides de tots plegats. Això vol
dir que, necessàriament, l’humor ha de
tenyir fins i tot els racons més durs dels
escrits, aquest humor que en el fons no
és més que sentit comú expressat sense
cridar mai, al qual ens tenia acostu-
mats el gran conversador que és en
Pere Rovira.

Quan en Pere enceta un tema, de
seguida el centra amb la concisió o la
claredat d’un vers. Per exemple, en el
capítol «Amants», en el segon parà-
graf ja som al que serà el moll de la
qüestió, el malentès dels amants: la
persona adorada no forma part dels
«altres». Així, els amants podran par-
lar hores i hores de la seva mentida,
és a dir, de la seva singularitat. Una
situació insostenible que la literatura
resol matant els amants. No cal dir
que ens ha dut en unes ratlles, de ple
i alhora, als temes de l’amor, de la
literatura i de la relació entre amb-
dues coses.

D’altra banda, en aquest punt inter-
vé, si el lector no és la primera vegada
que llegeix alguns d’aquests escrits, un
dels valors crucials —potser el més cru-
cial— d’aquest llibre, el de deixar
ganes de tornar-hi una vegada i una
altra. En aquest punt, deia, en acabar
d’entrar al centre del tema i ser encara
al començament del capítol, el lector
repetidor ja estableix lligams amb
altres capítols. Per exemple, jo, en
aquest cas, el pensament se me’n va
cap al capítol «Cases» on no es diu
explícitament, però a mi em sembla lle-
gir-ho entre línies —suggerir és, aquí,
tan important com dir— que també hi
ha un malentès semblant: els amants

tampoc no veuen la seva casa com
«les cases dels altres». Quan una pare-
lla entra en crisi una de les sensacions
més fortes és que aquella casa es con-
verteix en una casa com qualsevol
altra. Per això una de les maneres
habituals —generalment inútil— d’in-
tentar resoldre aquestes crisis és que la
parella es canviï de casa.

L’amor deu ser impossible. Però en
Pere no ens diu això —que seria una
vulgaritat— sinó que és «el més impos-
sible», la qual cosa ve a ser, sense dir-
ho, que potser no és del tot impossi-
ble, però que el gran obstacle és la
voluntat dels amants que l’amor els
faci irreals.

Poques coses més obscenes —això
es diu en «Cases»— que l’esquelet
d’una casa enderrocada. I un pensa:
potser una altra cosa igual d’obscena
és quan en una parella ja ha caigut la
màscara de la singularitat i en canvi
no ha sabut trobar l’únic que en
queda i que en Pere anomena «la
vida possible».

«El pecat és excés de passió o falta
d’intel·ligència?». El final del capítol
«Amants» es llança sobre el lector
sense contemplacions. El pensament
se me’n va cap a alguna cosa que no
he sabut, volgut o pogut formular amb
la deguda contundència i que al Pere
no li cal escriure-ho: en té prou amb
preguntar.

I jo em dic, per fi: «Els amants lite-
raris no són bona literatura», pensant
en una aversió que mai no m’ha
abandonat, tant per Romeu i Julieta
com per Otel·lo. I el cap torna a anar
cap al capítol de «Cases», on parla
de les cases atrotinades per a les
quals —com per a aquests amants—
la pobresa només és cultura si és molt
vella; si no, és només vergonya.

A «Cases» en Pere Rovira defensa
les cases de les mentides de l’amor.
A mi, el seu text, breu, lluent, amorós,
ple d’humor, em diu sense dir-m’ho
que també cal defensar l’amor de les
mentides de les cases. I tot això suc-
ceeix perquè, com diu en Pere, «que
la vida se’ns escapa és un fet». Però
llegir aquest Diari sense dies és rete-
nir-la una mica entrant en els seus
laberints. Per això és un llibre de tau-
leta de nit. Tant de bo aquest Diari
només estigui al seu començament.
Perquè ja feia massa anys que en Pla
havia callat.


