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És temps de dietaris, diuen. Són moda.
No sé si el gran públic se n’ha assa-
bentat, o si és una passera per a la
immensa minoria —la que forma el
gust, però. És un fet estadístic, això sí,
que en els últims anys s’han escrit
—s’han publicat— bona cosa de diaris
d’escriptors, diaris que ja no han romàs
ocults en penombrosos calaixos —com
els dels seus avantpassats. Ben al con-
trari, els quaderns d’ara han tingut el
privilegi de poder veure la llum gairebé
immediatament després d’haver sigut
redactats (i per «immediatament» hem
d’entendre en general uns pocs anys
després, la distància mínima que per-
met avaluar bé un original i poder ope-
rar-hi les darreres pinzellades).

Tanta pulsió grafòmana, quin sentit
té? M’agrada la hipòtesi d’Enric
Balaguer: la necessitat de «confessió» i
«redempció» per part nostra, la infame
turba dels escriptors de diaris. Som una
gent, en efecte, que contemplem la
vida sota una perpètua peremptorietat
sacralitzant. Volem convocar un «espai
de transcendència» amb cada petit
detall rescatat de la voràgine quotidia-
na, volem demostrar que es pot viure
substituint la metafísica per la prosopo-
peia, però sobretot volem expiar el
pecat irreversible de voler accedir a la
literatura prescindint de la ficció.  

La Veritat és una gran puta carinyo-
sa. Ens hi acostaríem, perquè és forta
la crida del plaer, però també temem
ser víctimes de danys innombrables. Hi
ha moltes maneres d’accedir a la
Veritat, i només una via possible: la
porta kafkiana, aquella destinada
només a nosaltres —la porta davant la
qual romandrem, si cal, tota la vida.
No seré jo qui llançarà la primera

pedra contra les diferents maneres de
festejar la gran meuca. Hi ha escriptors
que necessiten barrejar la realitat i la
ficció; n’hi ha que alternaran els versos
amb la prosa; n’hi ha, encara, que
recorreran —davant tanta moda— a la
vella cerimònia, i gargotejaran alguns
pensaments amb sal i oli i els desaran
en una llibreta vella, que llegaran a
una posteritat hipotètica.

Ja comprenc que les universitats han
de fer el seu joc. Requereixen certeses
de manual, taxonomies, llistes alfabèti-
ques, notes a peu de pàgina, biblio-
grafies i aptes cum laude. Tot això està
molt bé. Si m’apureu, fins i tot em sem-
bla una lliçó de realitat entranyable que
aquest grup coratjós de la Universitat
d’Alacant dedique bona cosa del seu
esforç a investigar la producció dieta-
rística contemporània. Per una vegada,
els filòlegs no fan taxidèrmia i això, per
als escriptors vius és tot un detall.

S’aprenen coses interessants d’aques-
ta mena de llibres. Hi ha dades, hi ha
reflexions, hi ha fins i tot alguna espur-
na d’ironia (és recomanable, en aquest
sentit, l’article de Philippe Lejeune, una
autèntica autoritat no autoritària en el
tema). Jo no sabia, per exemple, que a
França hi ha ara mateix aproximada-
ment tres milions de persones que duen
a terme «alguna pràctica de diari».
Això és —jutgen vostès— el tres per
cent de la població activa. Una energia
insomne, reservada, febrosenca, hipnò-
tica: com un gran rés col·lectiu. És una
cosa estimulant, i també fa una mica de
por. Què escriu aquesta gent?
Probablement, la mateixa mena de
banalitats que exciten la pobresa de les
biografies comunes. Però un dia un d’a-
quests diaris, quin dubte hi cap, veurà
la llum, i llavors potser serà una peça
transcendent, magistral, fora de sèrie.
Serà un nou El quadern gris. I llavors la
banalitat, el sofriment, l’ocultació hau-
ran pagat la pena.

Un dietari, en efecte, és una cosa
molt seriosa. És la constatació irrevoca-
ble de fins a quin punt totes les vides
són la mateixa vida —de fins a quin
punt en la nostra absència d’originalitat
hi ha el llevat que pot fer créixer l’autèn-
tica Literatura. A Alacant s’ho han pres
seriosament i gasten alguns dinerets del
contribuent a fer-hi un pensament glo-
bal. M’hi sent al·ludit i agraït. I ara em
permetran vostès que, dit tot això, torne
religiosament al meu quadern.

Joan Garí

L’estupor
de dir i d’existir

Rafael Casanova
Xarxes de sol

Brosquil, València, 2007
65 pàgs. 

L’’etimologia és un exercici tan instruc-
tiu com agradable. Davant la pèrdua
progressiva de sentit que pateixen algu-
nes paraules (sigui per mal ús, per desús
o per abús), sempre podem acudir a un
diccionari etimològic amb l’esperança
que la història del mot ens doni un cop
de mà i ens retorni part de la seva
fragància original. La paraula trans-
gressió prové del llatí transgressio, que
significa «acció de passar més enllà»,
«travessar» i, en tercera accepció, «pas-
sar en silenci». Un cop legitimats pel
diccionari, podem afirmar que en tots i
cadascun d’aquests sentits resulta trans-
gressor Xarxes de sol, el darrer poema-
ri de Rafael Casanova (València,
1966). Tendim a identificar de manera
automàtica la transgressió amb estira-
bots cridaners i exercicis de provocació
calculada, quan l’autèntica transgressió
sol discórrer, sense massa aldarulls, pels
corrents subterranis de la consciència
—que és com dir: del llenguatge.  

Els versos de Casanova traspuen un
doble qüestionament, vital i lingüístic,
com si a cada passa temptegés els
límits i decidís anar una mica més enllà.
Sobretot, més enllà de la inèrcia que
ens priva de la joia d’una visió diferent
(el poeta es demana «combatre la pere-
sa del llenguatge que només comuni-
ca», i més endavant afirma la seva
voluntat de «desmecanitzar» el dir). No
debades el llibre s’inicia amb un
poema-pòrtic que pren com a motiu
central la imatge de l’equilibrista, amb
un peu a cada banda de l’abisme,
però avançant sense por: «L’equilibrista
no tem l’altura del silenci». El llibre és
una finestra oberta al vertigen lluminós
d’existir (des del mateix títol, el poema-
ri està amarat d’una claror enlluerna-
dora, iridescent, com si procedís a vol-
tes d’un estat alterat de la consciència).


