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Josep Ballester

HEUS ací, potser, descomparti-
da la zona fronterera entre el
cronista i l’escriptor. El cro-

nista explica coses, l’escriptor, en-
cara que expliqui coses, s’explica a
si mateix. Es fa una mena de retrat
per persona interposada: la perso-
na que neix per l’acte reflexiu d’es-
criure un dietari. El que ens inte-
ressa del dietari és precisament,
Amiel: no el que opinava, sinó el
que era. Ja ho deia el vell Heràclit:
Jo em vaig sotjar a mi mateix». Ho
anota un dietarista  excel·lent com
és Pere Gimferrer. En la majo-
ria d’aquest tipus de papers, més
o menys íntims, encara que sovint
ho són ben poc en la pràctica,
gens impúdics, hi ha una voluntat
literària que determina l’escrit, a
banda de la voluntat d’oferir una
visió personal de la realitat. La
pròpia. L’escriptura d’un mateix.

La matisació i la vastitud d’e-
xemplificacions és molt possible
que siga uns dels elements ca-
racterístics d’aquesta mena de li-
teratura. En aquestes aigües en
perpetu moviment podem enca-
bir tant les llargues i singulars me-
mòries d’Història de ma vida del
cèlebre Giacomo Casanova
com els colpidors Diaris de Franz
Kafka, les pessimistes anota-
cions del Zibaldone de Leopardi
o les extraordinàries, puc dir, me-
mòries? fins al triomf de la Revo-
lució Russa de Parla, memòria na-
vokovianes. Tot un gran ventall
de pelatges i d’escriptures.

José Carlos Llop en els dia-
ris (La estación inmóvil, Chanpán
y sapos o El Japón en Los Ángeles)
ens fa una reflexió moral sempre

plena de suggeriments al voltant
de la creació. Des d’una illa de
Mallorca, de vegades hostil, però
d’altres estimada, ens parla del
seu afer quotidià i li treu punta a
aquesta primera matèria. Mereix
consignar-la encara que siga no-
més per explicar-nos a nosaltres
mateixos. Anota d’una manera
meticulosa, però elegant, la prò-
pia escriptura mentre goteja el
pas de les hores: «Necesitar de un
orden para sobrevivir. ¿Es la es-
critura ese orden —lento como una
gabarra— del propio caos? Los
cuadernos de notas són a menudo
el cuartel de invierno del escritor.
En ellas hay estancias submarinas,
imágenes como bengalas en la no-
che, trincheras de la felicidad y bas-
tiones de la angustia. El dietario,
al inmovilizar el tiempo, ordena y
disecciona la soledad, eximiéndo-
la de la muerte. Es decir, refor-
zándola».

Joan Fuster apuntava en la in-
troducció al seu diari, «dubto que
un escriptor arribi mai a produir
un sol paper que sigui íntim de
debò. El simple fet d’escriure ho
comporta: l’escriptor escriu preci-
sament perquè algú el llegeixi, tard
o d’hora algú acaba per llegir-lo.
(…) Si en ocasions adopta algu-
nes cauteles, serà per pura fórmu-
la o per evitar-se maldecaps im-
minents; però el destí últim de la
redacció és el de caure a mans
d’un lector». És cert, no cal auto-
enganyar-se o enganyar el lector.
L’artifici s’inicia des del primer
mot. Gombrowicz sembla que
ho tenia ben clar: «Mai no em veu-
reu despullat. (...) Escric aquest
diari amb desgana. La seua insin-
cera sinceritat em fatiga. Per a qui
escric? Si és per a mi mateix, Per
què l’envie a la impremta? I si és
per al lector, Per què ho faig com si
parlés de mi mateix? Et parles a tu
mateix de tal manera que et senten
els altres?».

Un altre cas, potser, una mica
diferent és el de Virginia Woolf.
Durant vint-i-sis anys va escriure
vint-i-sis quaderns d’anotacions
d’experiència com a creadora i
com a dona. Es tracta d’un diari
íntim, Leonard Woolf va fer una
selecció. Segurament no hi podia
fer cap altra cosa. L’escriptora
conversa amb ella mateixa al vol-
tant dels llibres en els quals tre-
balla o que fins i tot té la intenció
de realitzar. Fa una anàlisi dels
problemes de la trama i de la for-
ma, de la caracterització de de-
terminats personatges o de qual-
sevol aspecte que se li plantejava
en el moment de concebre’ls, es-
criure’ls o corregir-los. Un insòlit
dibuix, no sé si psicològic de la
producció artística des de dins.
Però sabia que era un material pu-
blicable, encara que fos per es-
criure’s ella mateixa: «Ahir em

preguntava què
serà d’aquests dia-
ris. Si morís, què
faria Leo amb ells?
No podria publi-
car-los. Bé, podria
treure el suficient
per a fer un llibre i
cremar la resta». O
en un altre mo-
ment: «Quina
mena de diari vol-
dria que fos el
meu? Un poc
d’il·lació solta,
però no descurada,
tan elàstic que po-
gués abastar qual-
sevol cosa solemne,
lleugera o bella,
que se m’ocorre-
gués. M’agradaria
que s’assemblés a
una taula-escripto-

ri ampla i vella, o un armari gran
per a qualsevol cosa, on una llan-
ça una massa d’objectes heteroge-
nis, sense mirar allò que són. M’a-
gradaria mirar de nou aquesta
massa d’ací a dos o tres anys, i des-
cobrir que els objectes s’han orde-
nat ells mateixos, s’han depurat i
s’han conjuntat, tal com solen fer
tan misteriosament aquests dipò-
sits, tot adoptant una forma dota-
da de la transparència suficient
per a reflectir la llum de la nostra
vida...». Crec que no fa falta cap
comentari.

Dins d’aquesta tradició d’inda-
gació lliure i suggeridora reflexió
hem de situar, així mateix, el Dia-
ri (1952-1960) de Fuster, que va
aparéixer publicat, per primera
vegada, l’any 1969 com a segon
volum de l’Obra Completa, enca-
ra que ja s’havien donat a conéi-
xer alguns fragments o alguna de-
rivació temàtica en altres llibres.
L’escriptor en cap moment conta
les seues intimitats ni les seues
confidències de cambra. És un

instrument de treball, que per la
llibertat del gènere li és còmode
i útil per a escriure les seues re-
flexions, sense cap cotilla temàti-
ca ni de forma. És una manera
d’escriure «d’anar per casa». Així,
cap qüestió no li és aliena, qual-
sevol aspecte de la vida de l’ésser
humà serà judicada per la lent d’a-
quest agitador d’idees. L’assagis-
ta, des del seu punt de mira, ha de
ser això: «El seu lloc en la repú-
blica de les lletres —en la socie-
tat— només es justifica per la vo-
luntat, la vel·leïtat si es vol, d’agi-
tar idees, i idees generals. Que com
més generals seran, més vàlid en
serà el saldo». El Diari publicat no
era exactament la transcripció del
manuscrit. Aquest darrer li inte-
ressava com una espècie de «di-
pòsit»: «En podia sortir articles de
periòdic, fitxes per a monografies,
un capítol d’un llibre, fins i tot al-
gun llibre complet. Una bona part
de la meua feina impresa, en vo-
lum o no, té aquesta procedència...
A l’hora d’acudir a la impremta,
calia adaptar-se a les regles del joc:
l’article, la monografia, el llibre».
El dietari tant l’editat com el ma-
nuscrit és un mosaic d’anotacions
on queda palesa la vastitud de mi-
res i de projecció cultural d’aquell
que el subscriu. Una obra on tro-
bem exemplificades cadascuna
de les vessants de la seua escrip-
tura i tots els motius temàtics d’un
intel·lectual compromés amb ell
mateix, amb el seu país i amb la
seua època, i com a conseqüèn-
cia, no solament és un quadern
d’apunts, o, com també el volterià
de Sueca ha dit irònicament, «un
romanent o residu que no gosava
sacrificar», sinó la seua pedrera
creativa.

Els dietaris, sense cap mena de
dubte, com un intent personal
d’immobilitzar i de reflectir el pas
del temps. Tan senzill i tan com-
plex com això.
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Virginia Woolf (1882-1941) va
escriure un diari durant 26 anys.

LEVANTE-EMV

A San Judas
Tadeo

J. A. G. R.

EDICTO
En el Juzgado de Primera Instancia número uno

de Moncada, a instancia de don Juan Vicente López
Villena y con el número 345/07, se sigue expediente
de dominio de la siguiente finca: «Parcela de tierra
de secano en término de Moncada, partida de la Bal-
sa Blanca, de cabida diecinueve áreas y ochenta y
nueve centiáreas, que de reciente medición han re-
sultado ser dieciocho áreas y ochenta y cinco centiá-
reas y veintidós decímetros cuadrados, dentro de cuyo
perímetro y formando parte de la misma se encuen-
tra edificada una casita fin de semana, compuesta tan
sólo de planta baja, con su distribución interior, ocu-
pando una superficie de ciento veinte metros y no 150
metros cuadrados, como por error consta en el títu-
lo. Linda todo, como una sola finca: norte, camino
vecinal; sur, Manuel Molins; este, otra propiedad de
don Santiago Calderón; oeste, Bonifacio Trillo.» Ha-
biendo recaído providencia en el expresado expe-
diente, por la que se convoca a las personas ignora-
das a quienes pueda perjudicar la inscripción solici-
tada para que, en el plazo de diez días, comparezcan
ante este juzgado.

En Moncada-Valencia, a veintidós de mayo de
dos mil ocho.—EL/LA SECRETARIO JUDICIAL.


