
Una altra solitud de Jaume Genís és 
presentada com una obra entre la 
novel·la i l’assaig, que està estructura-
da en forma de dietari i que es proposa 
com una lectura de la Solitud de Víctor 
Català. Però és el problema de mante-
nir la catalogació per gèneres i de voler 
relacionar explícitament un text amb el 
seu precursor, fins al punt no només 
de fer-ne menció continuadament, sinó 
també de reflectir-la en el títol i, fins i 
tot, de plasmar sobre la coberta l’obra 
i l’autor referenciats.

Estrictament no és un dietari, encara 
que ho sigui formalment, perquè és una 
ficció que no es correspon amb fets 
protagonitzats per persones reals. Tam-
poc no arriba a ser un assaig, perquè, 
malgrat l’existència d’una tesi i d’una 
important aportació de dades, no es 
desenvolupa una estructura lògica i un 
discurs metòdic. Amb prou feines po-
dríem afirmar que aquest llibre és una 
novel·la, perquè l’acció és molt minsa, 
la trama esquemàtica, l’argument és un 
cercle amb poca evolució, i la majoria 
de personatges –al marge del protago-
nista-narrador– encara que puguin tenir 
molt de pes tenen poc volum. Final-
ment, tot i la presència d’elements ben 
identificables de la Solitud de Caterina 
Albert, tampoc n’és ben bé una lectura 
adaptada al segle XXI, sinó simplement 
una mena d’homenatge a qui, junt amb 
Thomas Mann, Jacint Verdaguer i tants 
d’altres, ha elevat el paisatge a la cate-
goria de personatge.

Sovint, rere de les ficcions que con-
tenen dissertacions teòriques, hi ha la 
confessió implícita d’una certa mandra 
–o incapacitat– d’escriure l’assaig que 
hauria pogut ser. La ficció alleuge-
reix les exigències, carrega sobre el 
narrador les responsabilitats i permet 
exposar els arguments d’una manera 
heterodoxa i asistemàtica.

Afirmat tot el que precedeix, ja és ben 

hora de dir que, en Una altra solitud, to-
tes aquestes característiques, lluny de 
ser un cúmul d’inconvenients per a una 
lectura plaent i profitosa, donen com a 
resultat una obra d’un gran interès per 
a tots aquells qui cerquen alguna cosa 
més que el simple desenvolupament 
d’una anècdota. Aquí, l’anècdota: la 
solitud d’un estudiós de la literatura i 

de l’art que es veu alterada per la pre-
sència d’uns personatges nebulosos, 
és només el suport espaciotemporal 
a unes reflexions vives, àgils, no sa-
berudes cavil·lacions, que tracten la 
dicotomia entre el dionisíac i l’apol·lini, 
la matèria i allò conceptual, la feminitat 
i la masculinitat, l’estat natural i la 
radical civilització, tot seguint diversos 
autors i artistes –Rousseau i Pla, Gaudí 
i Picasso, Mann i Foucault, Nietzsche i 
Plató– però d’una manera molt especial 
Eugeni d’Ors, fonamentalment el pri-
mer Eugeni d’Ors.

Aquí, l’anècdota té la importància 
narrativa de transferir el pensament a 
la persona que pensa, com si aquesta i 
no les pròpies idees fos la protagonista. 
Tampoc no és que es tracti de quelcom 
semblant a aquell famós El món de Sofia 
de Gaarder, en què la pretensió didàcti-
ca era totalment indissimulada; en Una 
altra solitud la pretensió és menys ambi-
ciosa i més suggestiva, perquè, lluny de 
qualsevol intent d’alliçonament, hi ha el 
fet de compartir uns fragments o unes 
referències que estimulen la lectura en 
extensió i la reflexió personalitzada. 

Però no tan sols tenen interès aques-
tes referències, sinó que les pròpies 
aportacions del narrador són molt so-
vint brillants o reveladores, imagina-
tives o lúcides. El mateix narrador 
es mou en una contínua dialèctica 
entre el dioni síac i l’apol·lini, entre el 
romanticisme i el classicisme, entre 
l’emoció i la racionalitat; dialèctica que 
de vegades es resol en una síntesi, i 
altres vegades queda irresolta en un 
moviment pendular.

En definitiva, Una altra solitud no és 
“una altra” lectura o escriptura de la 
Solitud de Víctor Català, sinó quelcom 
molt diferent; el gruix del que hi ha 
d’una a l’altra, malgrat certes atmos-
feres i algunes picades d’ull com en 
els noms dels personatges, rau més 
en els comentaris que fa el narrador 
sobre l’obra de Caterina Albert que en 
qualsevol aspecte argumental. Molt 
probablement, aquest llibre –estratè-
gies de màrqueting al marge– no ne-
cessitava d’una referència tan directa i 
explicita; els valors propis n’eren més 
que suficients.
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