
El dietarisme és un gènere recent. A 
les lletres catalanes es podria dir que 
comença amb el Quadern gris de Josep 
Pla i amb el Diari de Joan Fuster. Però 
tot és qüestió de terminologia, perquè 
molts reculls d’assaigs o de memòries 
anteriors en realitat podrien encabir-
se en aquest gènere, de la mateixa 
manera que moltes pàgines de dietaris 
podrien ser presentades perfectament 
com a assaigs o com a escriptura 
fragmentària de creació. Tot depèn del 
pacte que s’estableixi amb el lector.

En qualsevol cas, el dietari, sigui 
com vulgui la seva concepció i el 
seu objectiu, només adquireix interès 
i rellevància si aporta continguts esti-
mulants, més enllà de l’anècdota o la 
memorialística sentimental, i si manté 
un nivell literari que valori formalment 
el text. És, sens dubte, el cas d’Amors i 
laberints d’Antoni Vidal Ferrando, autor, 
entre més materials, de nou poemaris 
que han estat recollits al volum Allà on 
crema l’herba, i d’una trilogia de novel-
les sobre la Mallorca del segle XX.

Els diversos capítols numerats del 
llibre mantenen una total coherència in-
terna i també una unitat d’estil i de sen-
tit; i si responen a la seva notació com 
a dietari és en tant que quadern d’arti-
cles o de textos fragmentaris. Però allò 
a què realment responen és al nom de 
la col·lecció en la qual s’han publicat: 
testimoni. Testimoni d’una època d’ofec 
interminable; testimoniatge d’una ex-
periència vital, intel·lectual i creadora; 
testimoniatge d’una concepció del món 
que sembla diluir-se; i testimoni mut 
per a tots aquells que ignoren les fites 
creient-les simples pedres a la vora del 
camí.

Per una altra banda, la datació del 
dietari –al marge d’alguns pocs comen-
taris molt crítics sobre l’estat social i 
polític actual–, es correspondria amb 

les dates del moment en què l’autor 
ha trobat el temps i l’atmosfera per-
sonal propícia per a plasmar el seus 
orígens, la seva posició i els seus an-
hels. Aquest període 2008-2010 seria, 
doncs, una datació de feina per a un 

testimoniatge de molt més abast cro-
nològic i temàtic.

I aquest alliberament de les canvi-
ants influències quotidianes dóna com 
a resultat una notable unitat formal en 
què es manté l’harmonia fraseològi-
ca i l’elegància expressiva pròpies de 
l’autor; harmonia i bon gust que no 
es trenquen ni quan denuncia, sense 
relativització ni pal·liatiu, els fets omi-
nosos.

Però si la crítica d’un passat nefast 
i l’escepticisme d’una actualitat dis-
solvent és el pol negatiu i pessimista 
–un laberint sense gaire esperança de 
sortida feliç–, l’univers de la creació 
artística i literària, l’univers de la pa-
raula, constitueix la polaritat positiva, 
un goig persistent i infrangible. Segons 
que es trasllueix d’aquest dietari, en 
el balanç personal d’Antoni Vidal, els 
amors, aquests amors per la bellesa i 
pels mots, així com el vigor creatiu, la 
llibertat de pensament i la dissidència 
inherent al llenguatge intencional, estan 
per damunt dels laberints, dels inferns i 
dels seus cans Cèrbers.

Amors i laberints, a més d’un home-
natge a una llarga sèrie d’escriptors 
i artistes, i a més d’expressar l’admi-
ració per alguns autors concrets, com 
ara la que es fa palesa d’una manera 
afectuosa cap a Bernat Vidal i Tomàs, 
o d’una manera molt més crítica cap a 
Blai Bonet, conté un seguit de motius 
que van apareixent ara i adés als di-
versos capítols. N’és un la permanent 
dialèctica entre la raó i el sentiment, 
entre la ideologia i la sensualitat, entre 
l’espontaneïtat i l’abordatge analític, 
entre els ritmes formals i els argumen-
tals. I el mèrit de Vidal Ferrando –aquí 
com en tota la seva narrativa– és con-
jugar-ho tot amb paraules contundents 
i frases distingides.

Que l’autor santanyiner és un amant 
–però també un treballador– de la poe-
sia es posa de manifest en el fet que 
cada capítol pròpiament testimonial 
d’aquest dietari va seguit d’un poema 
en prosa que enriqueix, més que no 
postil·la, algun aspecte del text que el 
precedeix.

El conjunt, un testimoniatge autèntic 
que és pura literatura.
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