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El dia líric.
Marià Manent, dietarista
Jordi Amat

 Potser va ser un pur atzar. No 
ho sé. La coincidència, en tot cas, paga la pena de ser recordada. 
Entre la segona meitat de la dècada dels seixanta i la primera dels 
setanta, es van publicar alguns llibres que van fer que el gènere del 
dietarisme escrit en català visqués una època memorable pel que fa 
a la seva qualitat literària. Sense cap programació editorial ni sense 
que hagués esdevingut moda, en molts pocs anys, de sobte, es va 
produir una florida irrepetible. La nòmina d’autors que ho van fer 
possible, certament, fa molta impressió: Josep Pla, Marià Manent, 
Joan Fuster, Maurici Serrahima i Agustí Calvet Gaziel. Tots aquests 
dietaris que es van publicar durant tan sols una dècada estaven 
escrits amb models de prosa distints, però en els cinc casos amb 
una prosa excel·lent. Tots afrontaven desafiaments estètics i morals 
complexos i crec que tots els van resoldre amb encert exemplar. 
Primer de tot, esquemàticament, comentaré característiques bàsi-
ques d’aquests llibres i després provaré d’analitzar amb una mica de 
detall El vel de Maia de Marià Manent, el dietari d’un poeta líric que 
planteja una dialèctica fascinant entre una quotidianitat dramàtica 
i un afany d’absolut permanent. 

 I

Aquella primavera del dietarisme en català va arrencar l’any 
1966 amb la publicació d’El Quadern gris. El primer volum de 
l’obra completa de Josep Pla s’hauria pogut publicar bastant abans, 
però no va ser fins aquell moment que els lectors el van poder 
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llegir. Només els més perspicaços, d’entrada, van intuir que l’obra 
mestra de Pla havia tingut una elaboració complexa i venia de 
lluny. Avui, sobretot gràcies a les investigacions de Xavier Pla, ho 
podem documentar. L’any 1918, quan Pla era un jove estudiant 
de Dret a Barcelona, va escriure unes notes telegràfiques en un 
quadern personal. El manuscrit sense argument va ser la pedrera a 
la qual Pla tornaria una vegada i una altra (refent-lo, amplificant-
lo, narrativitzant-lo) per acabar confegint un relat autobiogràfic 
peculiaríssim: la seva autobiografia de joventut escrita en forma de 
dietari i en el qual, digressions a banda,  l’autor explicava l’evolució 
que l’havia dut a fixar el seu projecte de vida en l’escriptura, com 
es va produir la seva inserció al rovell de l’ou del sistema cultural 
català i finalment com es va trobar professionalitzat a través del 
periodisme. El dietari, com és prou sabut, es clou dos dies abans 
que Pla marxi a París per exercir de corresponsal del diari La Publi-
cidad. L’impacte del llibre va ser tan fort que potser va aconseguit 
modificar la valoració que alguns contemporanis de Pla feien dels 
seus papers privats.

Sembla com si l’aparició del magmàtic El Quadern gris hagués 
obert la veda perquè altres sèniors de la literatura catalana s’atre-
vissin a donar a la llum els seus dietaris. No sembla escabellat 
pensar que El Quadern gris va legitimar el dietari com a gènere 
literari de prestigi. Al cap de només dos anys, el 1968 (l’any que 
l’universitari Valentí Puig va començar a escriure el seu dietari), 
Marià Manent publicava A flor d’oblit, un recull d’entrades del seu 
dietari escrites entre els anys 1918 i 1966. Com Pla, Manent havia 
començat a escriure aquelles llibretes sense donar-hi massa trans-
cendència, amb la naturalitat de qui troba en l’escriptura del dia 
a dia una defensa per lluitar infructuosament contra l’inevitable 
pas del temps. «Anotava les coses per a mi», va confessar al pròleg 
del llibre, «obsedit per la voracitat del Temps que tot ho esborra». 
Fixant amb paraules l’experiència de la seva quotidianitat, Manent 
intentava guanyar la partida a l’oblit engolidor. Ja hi tornaré. A 
diferència del dietari de Pla, el mètode de composició d’A flor 
d’oblit va ser molt més senzill. El senyor Manent va rellegir les seves 
petites llibretes escrites amb lletra minúscula i va transcriure els 
fragments que li va semblar. A diferència de Pla, doncs, Manent, a 
l’hora de donar a conèixer fragments del seu dietari, pràcticament 
no va retocar l’original. 
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La lluita contra el pas del temps és potser el tret bàsic que 
aquesta sèrie de dietaris tenen en comú. Només els de Joan Fuster 
s’allunyen d’aquest propòsit. No es tractava, per tant, de combatre 
l’oblit sinó d’assajar altres estratègies discursives per vehicular la 
seva literatura. A Fuster el gènere de l’escriptura datada li permetia 
la pràctica d’un assagisme eclèctic, sense extensió ni temàtica prefi-
xada. N’aprofitava la llibertat, el concebia d’entrada con un dipòsit 
de materials reflexius que podia recopilar o no en llibres més siste-
màtics amb posterioritat. El dia a dia importava poc. Al pròleg de 
Causar-se d’esperar —recull de les entrades escrites majoritàriament 
al llarg de l’any 1963 i publicat el 1965— Fuster afirmava que «qui 
el llegeixi hi trobarà apunts d'enginy inofensiu, reflexions esmola-
des sobre temes "civils" d'indiscutible malícia, notes de propòsit 
transcendent o angoixat». El 1969, quan Edicions 62 va començar 
a publicar les seves obres completes, el primer volum va ser el seu 
dietari escrit entre 1952 i 1960. És un dels grans llibres de l’assa-
gisme en llengua catalana. 

També a Edicions 62, només tres anys després, es va publicar la 
primera edició del dietari de Maurici Serrahima. Escriptor, advocat, 
intel·lectual catòlic i figura de referència de la democràcia cristiana 
catalana, Serrahima duia un diari amb molta regularitat des del seu 
retorn de l’exili francès a Catalunya el 1940. Des d’aquell moment, 
i així ho va fer durant dècades, va anar deixant constància de les 
seves reflexions, relacions personals i també va aixecar acta del 
migradíssim activisme clandestí del catalanisme polític i cultural. 
Serrahima segurament no va començar aquell projecte amb la idea 
de publicar-lo, però de mica en mica, com va dient en algunes 
ocasions, anava intuint la seva vàlua potencial. Efectivament és un 
document únic, retaule impagable del homes i afanys del catala-
nisme i la vida cultural a Barcelona sota el franquisme. Fou l’any 
1968 i fou Marià Manent qui li va suggerir que seleccionés una tria 
d’aquell extens dietari per editar-la. Li va fer cas, però van haver de 
passar quatre anys, l’autocensura de l’autor i la censura de l’estat 
perquè l’any 1972 sortissin a la llum els dos volums de la primera 
edició de Del passat quan era present. 

El juny de 1972 el censor de torn va autoritzar l’edició dels 
dietaris de Serrahima, sempre i quan l’editorial retallés una pila de 
passatges en els quals es denunciava l’agressió soferta pel catalanis-
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me o s’explicava alguna de les escadusseres accions de la resistència 
nacionalista. De cap de les maneres, però, la censura hauria tole-
rat la publicació del dietari polític que és Meditacions en el desert 
d’Agustí Calvet Gaziel: una denúncia duríssima, implacable, obses-
siva, de la baixesa política i moral del franquisme i els seus còmpli-
ces internacionals. Gaziel va escriure les entrades del dietari entre 
els anys 1946 i 1953, just després d’acabada la II Guerra Mundial i 
fins al moment que la dictadura va començar a ser reconeguda per 
importants organismes internacionals, el Vaticà i els Estats Units. 
Poc abans de morir el 1964, com va fer amb altres llibres polèmics 
que va deixar inèdits, sospito que Gaziel va revisar aquelles notes 
i va ser aleshores que va escriure un pròleg per subratllar que el 
llibre valia sobretot com a fòssil a través del qual podia reviure’s el 
temps perdut, uns anys de «traïdoria abominable.» La primera edi-
ció del llibre va aparèixer el 1974. Es va haver de publicar a París. 

La Festa de Santa Llúcia d’aquell 1974, el jurat del Premi Josep 
Pla —format per Josep Maria Espinàs, Joan Perucho, Maurici Serra-
hima, Joan Teixidor i Baltasar Porcel— concedia el guardó a El vel 
de Maia, el dietari que Marià Manent va escriure durant la guerra 
civil. L’any següent, el 1975, amb la publicació poc abans de Sant 
Jordi del llibre premiat, es cloïa una etapa fascinant del gènere del 
dietari en català. El cicle es tanca. A l’hora de ressenyar-lo a les 
pàgines de Destino, Pere Gimferrer, que poc temps després iniciaria 
un dietari de temàtica literària i artística, no va dubtar a qualificar-
lo com «uno de los dietarios más bellos de la historia de la literatura 
catalana.» L’escriptor i polític Dionisio Ridruejo, que era un bon 
dietarista i que estava traduint El Quadern gris al castellà, el va des-
criure amb aquestes paraules: «sencillo, luminoso, delicadísimo». És 
el millor llibre de Marià Manent. 

 II

Al començament d’aquestes pàgines deia que els cinc dietaris-
tes, als seus llibres, van afrontar desafiaments complexos. Desafi-
aments literaris. Miro d’explicar-me. Si som més o menys voyeurs 
de la vida dels altres, llegir el dia a dia d’algú pot satisfer la nostra 
curiositat. La quotidianitat, però, que té un indiscutible interès pel 
que fa al coneixement històric, per ella mateixa no en té cap de lite-
rari. El mèrit dels bons dietaristes rau, precisament, en la capacitat 
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per transcendir aquesta quotidianitat. Aquí està la clau. A l’hora 
d’explicar allò que ha vist, viscut o pensat, l’escriptor atrapa per 
la sensibilitat o la intel·ligència amb la qual sap explicar-ho. Per la 
seva capacitat d’individualitzar l’experiència i entregar-la al lector 
transformada gràcies a l’ús d’un estil reeixit, ja sigui morós (Pla), 
meditatiu (Fuster), amè i variat (Serrahima) o pugnaç (Gaziel). La 
clau de l’estil i de la literatura de Manent és, per a mi, l’elegant i 
profunda intensitat asserenada, a voltes inquietant, mai emfàtica, 
mesurada, limitadament humana, amb la qual ens convida a pene-
trar en els misteri de la vida a través de la contemplació de la natu-
ra. Una natura en la qual la seva sensibilitat descobreix projectada 
una resposta callada —quietista, gairebé mística— a les preguntes 
que l’home es formula quan sap i pot distanciar-se de la realitat més 
grisa per interrogar-se sobre el sentit de l’existència. 

Tal com l’acabo de formular, aquesta conceptualització de la 
literatura de Manent val especialment per a la seva vivència de la 
poesia. L’entenia com una forma que possibilitava l’establiment 
d’un «vincle estret amb allò que és perdurable, intemporal i ahistò-
ric» (són paraules seves de 1965). Als seus poemes ni els altres ni 
les circumstàncies, aparentment, hi tenen gaire cabuda. És l’home 
concret, el jo, fos o entregat o fascinat per una natura en miniatura 
(una fulla, la rosada, el cant d’un ocell). Per això estava fascinat 
per certa poesia xinesa i la imatgeria japonesa, perquè un cert mis-
ticisme oriental encaixava amb la seva filosofia de l’existència. El 
dietarisme, en canvi, problematitza aquesta poètica i aquesta fór-
mula de vida. No la impugna sinó que la tensa. No ho dic pas per 
les entrades del dietari que són primordialment anecdòtiques (en 
el millor sentit del terme) o documentals, ja sigui el resum d’una 
conferència de Jules Romains o Paul Valery, l’inoblidable crònica de 
la participació de Manent al «contuberni de Munic» de 1962 o el 
relat de la darrera estada de Josep Carner a Catalunya. No ho dic 
tampoc pels comentaris sovintejats sobre pintura o literatura. Em 
refereixo ara a aquelles entrades, que són la majoria, en les quals la 
seva concepció de la poesia es fa quotidianitat. Entrades que esta-
bleixen una continuïtat clara amb la seva obra poètica. 

Quan una data concreta es relliga al «mirall d’una sensibilitat 
extraordinàriament afinada, d’un esperit atent a la bellesa de la 
natura en els seus aspectes més delicats» (així definia la mirada de 
Dorothy Wordsworth com a dietarista), l’experiència de la contem-
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plació no es pot aïllar absolutament del present perquè la mirada 
que vol transcendir-lo, inevitablement, es veu llançada al pas del 
temps i el corrent de la història. El dia, aleshores, esdevé líric. 
Aquesta tensió, com es descobreix llegint els tres volums de dietari 
publicats per Manent (recopilats, per cert, per Sam Abrams en una 
edició esplèndida), és especialment intensa, dramàtica, a El vel de 
Maia. Em centro en aquell llibre. 

El vel de Maia és un dietari amb argument. D’entrada no és 
una constatació que pugui semblar reveladora, però el fet és que 
la gran majoria de diaris no en tenen pas. Quan dic que aquest 
diari té argument, em refereixo que la primera entrada del llibre 
i les darreres forcen el lector a llegir-lo en clau narrativa. A les 
pàgines inicials es planteja un conflicte —davant de l’angoixa a 
ciutat, l’autor i la família marxen al camp per fugir de la guerra— i 
al final del llibre el conflicte plantejat es resol —la guerra arriba 
al refugi i l’autor, amb els seus, retorna a la ciutat de la qual havia 
marxat al començament. Entremig han passat dos anys. L’experièn-
cia d’aquest període d’excepció al camp (amb estades puntuals a 
Barcelona) esdevé, en realitat, el nucli del llibre. 

Allò que es va desenvolupant diàriament són dues línies temà-
tiques: per una banda, una línia contemplativa, i, per l’altra, una 
línia d’expectació, de permanent interès per l’evolució de la guerra. 
Manent, crític finíssim, s’adonava i teoritzava sobre la convivència 
en el text d’aquestes dues línies referint-se a «l’estructura ambigua» 
del conjunt, «el paradoxal contrapunt entre la més exquisida pau 
geòrgica i les crispacions i angúnies d’una revolució i d’una guer-
ra». Un bon exemple d’aquesta ambigüitat la trobem a l’entrada 
completa del 26 de desembre de 1938. 

Quina gebrada magnífica! Tota la vegetació és blanca: arbres, bardisses, herbei. 

Als brins més delicats hi ha les cristal·litzacions del gebre com unes espines 

meravelloses. «Sembla una orfebreria encantada», deia en Duran i Sampere, 

que m’ha vingut a veure al Noguer. És un espectacle molt més bonic que la 

neu; una nevada esborra el contorn de les coses, ho submergeix tot en la gran 

monotonia blanca, on es perden especialment les coses petites. Però el gebre 

més aviat acusa, estilitza les siluetes fines i humils. Brins de ginesta o d’herba 

anònima acusen la seva presència guarnida d’una mena de pompa de somni. 

Un pi para-sol que hi ha vora el camí semblava una empolvorada perruca Lluís 

xv. Tornant del poble, ha sortit una ullada de sol. Les pomeres i els castanyers 
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d’un quintar dibuixaven llurs siluetes blanques contra la boira assolellada que 

mig traslluïa la blavor. 

Continua intensament la lluita en els fronts catalans. Se sent el bruel dels 

canons i les bombes en la llunyania. 

La separació per paràgrafs visualitza el contrapunt: contempla-
ció del paisatge al primer paràgraf, i al segon, l’expectació generada 
per l’apropament del conflicte a Viladrau, al refugi. Aquesta és la 
fórmula usada a la majoria de les entrades del diari. El llibre es 
construeix, com la majoria de diaris (acostant-los a la prosa poèti-
ca), a partir de la repetició de la fórmula amb variacions. 

Definir-ho com fa el mateix Manent amb la paraula contrapunt 
és força exacte, però penso que la caracterització formal podria afi-
nar-se encara una mica més. Si el diccionari no enganya, la tècnica 
musical del contrapunt implica la concordança harmoniosa de veus 
contraposades. Que a El vel de Maia hi ha veus contraposades és 
clar, però jo crec que allò que hi predomina no és pas l’harmonia, 
sinó, més aviat i fatalment, tot el contrari: la manca d’harmonia 
entre les dues línies a què em referia abans. De fet, al meu enten-
dre, les pàgines més reeixides del llibre són precisament aquelles 
que mostren amb estoica elegància la tensió desassossegant del 
diarista quan constata la impossible concordança entre la línia de 
l’expectació —la guerra— i la línia de la contemplació —la natura. 
Cito algunes de les moltes confessions explícites d’aquesta angoixa 
desconcertada: «en aquest recer costa d’imaginar que hi hagi tants 
homes que es maten», «de vegades sento com una íntima vergonya 
d’estar arrecerat, de respirar massa delitosament aquesta pau cam-
perola», «al diari sempre victòries, morts, presoners, proclames, 
odi. I aquesta pau d’ací, tan dolça de vegades, a moments se us 
fa insuportable», «un any de guerra al cor de la pau muntanyana. 
Angoixa i idil·li inextricablement enllaçats», «per a nosaltres, la 
vida, ara, és això: mort i flors, cicuta florida. Déu meu! ¿Quan 
s’acabarà l’exili?» 

L’angoixa i el desassossec no són temes habituals de l’obra de 
Manent. La contemplació de la natura com a mecanisme de puri-
ficació individual és, en realitat, una vivència terapèutica que s’hi 
oposa. Què canvia perquè Manent introdueixi aquestes manifestaci-
ons recurrents de desànim? La resposta immediata és l’experiència 
de guerra, no ho negaré pas perquè és una evidència. Però Manent, 
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malgrat que afirmés que el llibre no tenia elaboració literària, va 
donar-li una forma i va atorgar-li un ritme que reforça literàriament 
l’expressió d’aquests estats d’ànim. De fet, si val la pena llegir El 
vel de Maia per alguna cosa més que pel seu valuós testimoniatge 
documental, és perquè Manent aconseguí formalitzar amb l’art de 
la paraula aquesta experiència. El professor Pere Ballart, a «Del 
natural artifici» —el tercer capítol de l’esplèndid assaig El contorn 
del poema—, referint-se a un poema concret de Manent diu que «la 
subjectivitat de qui escriu s’ha diluït en les seves paraules, amb la 
conseqüència que ens és molt fàcil fer-nos nostra l’experiència en 
el cor de la qual el poema ens instal·la». Doncs bé, aquesta dis-
solució de la subjectivitat queda forçosament cancel·lada quan la 
forma expressiva emprada és la del diari. És la pràctica del gènere 
diarístic allò que força Manent a explicitar els seus sentiments. La 
tensió entre la seva concepció de la literatura —més exactament de 
la poesia— i la quotidianitat, el present, la història.  

De la mateixa manera que Manent deixa entreveure que «l’única 
poètica veritable és la de la natura», sembla defensar també la idea 
que la poesia només és aquella que buscant l’essència s’eleva per 
damunt de la història. El present, en conseqüència, seria un des-
torb. Com resoldre-ho al diari, que és consubstancialment temps? 
El problema està plantejat al nostre text. Certament hi ha entrades 
del diari amb les quals s’evidencia la voluntat de Manent d’encar-
nar, de fer realitat viscuda la seva concepció de la poesia. El 20 de 
febrer de 1937, per exemple, escriu que «aquest matí (amb cor de 
japonès) he anat a admirar una pomereta que hi ha darrera casa, 
tota blanca, tota assolellada, vora el verd ginestar». «Voldria dir 
l’encís, l’èxtasi  d’aquests matins d’estiu», diu Manent, i el condici-
onal no és casual. Manent vol mirar la realitat amb ulls japonesos 
per trobar la pau, però el present avorta aquest afany de viure 
al marge de la història, fora del present. «Aquesta conjunció de 
quotidianitat lenta, vulgar, i de mudança profunda és, a moments, 
aclaparadora», escriu el 29 de març de 1937. 

Aquesta contradicció entre l’afany d’intemporalitat i la condem-
na del present genera una tensió que vertebra el llibre. El lector fa 
seva una lluita interior apassionant que, finalment, només es pot 
resoldre en derrota. Quan la guerra arriba a Viladrau, la pintura 
xinesa esdevé més que mai un artifici. Quan els militars pugen les 
escales de Ca l’Herbolari —la casa on vivien els Manent—, l’oasi de 
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pau ha quedat profanat per sempre. El «poeta urbà i petitburgès», 
com s’autodefinia, deixa el camp i torna a Barcelona. Se’n va amb 
els seus cap al pis de Sant Gervasi. «Era prop de mitjanit. Trobem 
el pis net, ordenadíssim: ens sembla un palau. Mobles, vaixella, 
decoració, tot ens sembla meravellós per contrast amb la rusticitat 
del llarg exili.» Enfront de la disjuntiva entre fracàs i plenitud, 
l’única sortida possible és la grisa, necessària i confortable realitat 
del dia que permet tenir encesa, malgrat tot, la necessària flama que 
il·lumina la perenne nostàlgia de l’absolut. 

Aquesta és, per a mi, la lliçó de l’obra d’aquell home fi, de 
discreció perfecta. D’una llum minvant que fa de la senzillesa una 
aproximació al sagrat. La lliçó de Marià Manent.

Jordi aMat


