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Ha trigat però, finalment, el dietari ha 
entrat amb una força emergent en la his-
tòria de la literatura catalana. Al principi, 
se l’admetia només com a part dels ano-
menats gèneres no ficcionals, formant 
grup amb les ara ja més reconegudes 
escriptures del jo. Durant dècades, pot-
ser segles, pensem en el Calaix de sastre 
del Baró de Maldà, va ser el gran gènere 
desconegut. Els prejudicis contra la su-
posada manca de valor literari del dietari 
van fer córrer molta tinta, i mereixerien 
tot un recull sencer. Se l’associava injus-
tament a conceptes com ara el d’imper-
fecció, o se l’acusava de ser una forma 
sense forma. Però el diari, amb tota la 
reflexió sobre la identitat que comporta, 
és l’últim dels gèneres valorat i propiciat 
per la modernitat, potser perquè sembla 
substituir l’extensió de la novel·la per la 
intensitat del fragment. Relacionat com 
està amb el concepte de discontinuïtat, el 
dietari és un exemple d’escriptura híbrida 
que s’anuncia, potser, com l’única forma 
d’expressió literària capaç de reflectir un 
món com el de l’home (i de la dona) de 
principis del segle XXI, consegüentment 
desorientat, d’identitat fragmentada i mo-
ral descomposta.

Com a exemple d’escriptura arbitrària 
lliurada a l’atzar i als capricis de l’escrip-
tor, és cert que les dificultats de sistema-
tització dels dietaris són complexes i, al-
hora, apassionants. Els matisos diferen-
ciadors entre diari, dietari, o diari íntim, 
per exemple, semblen inextricables. Les 
polèmiques sobre la necessària sinceri-
tat del diarista semblen no comprendre 
que el funcionament del dietari es fona-
menta en una regla única, que consisteix 
precisament a no reconèixer-ne cap. Com 
renovats cercadors de tresors, avui els 
lectors rastregen els dietaris per trobar 
racons de veritat, espurnes d’intimitat, 
ressons de batec humà.

Per tots aquests motius, s’ha de salu-
dar amb entusiasme la iniciativa de Joan 
Borja d’aplegar en un sol volum, titulat 
Àncora del temps, una primera antologia 
de dietaris catalans contemporanis. Borja 
destaca, en la seva breu introducció, que 
“el dèficit d’atencions analítiques contras-
ta amb la viva proliferació dels textos”. I 

té tota la raó. Sota la potent ascendència 
d’un Josep Pla o d’un Joan Fuster, Borja 
dóna forma i cohesió al conjunt de diaris 
que, amb l’arribada de la democràcia i 
l’anomenada Transició, van començar a 
competir amb el memorialisme i la ficció 
novel·lesca. El vell anhel de Pla de dotar 
la literatura catalana del necessari gruix 
íntim i humà s’ha anat fent realitat en 
les últimes dècades amb l’exploració de 
nous territoris textuals per part d’autors 
que, provinents del periodisme, de l’as-
saig o fins i tot de la poesia han publicat 
i publiquen tota mena de dietaris.  

L’antòleg fa presents els autors que van 
quedar més ben situats en una enquesta 
sobre diaris que va fer el 2008 el grup 
de recerca de la Universitat d’Alacant, 
capitanejat pel professor Enric Balaguer, 
que fa anys que treballa en favor de les 
literatures del jo. Destaquen, entre altres, 
la veu poderosa de Valentí Puig, la cisella 
metàl·lica de Guillem Simó, el culturalis-
me visual de Pere Gimferrer, la prosa aco-
llidora de Feliu Formosa i de Raimon, la 
saviesa vital d’Enric Sòria, la sensibilitat 
planiana de Miquel Pairolí, la quotidianitat 
d’Enric Balaguer, o la mordacitat concep-
tual de Joan Garí. Només hi apareix una 
escriptora, Carme Riera, amb un dietari 
sobre la seva maternitat. El resultat dóna 
compte de la tirada pel dietarisme que 
travessa la cultura catalana en el tom-
bant del segle vint al vint-i-u. Com en tota 
tria, el resultat és desigual. No s’acaba 
d’entendre, per exemple, per què s’hi 
inclouen Joan Triadú i Oriol Bohigas, tots 
dos molt allunyats tant cronològicament 
com estèticament del dietarisme actual. 
Potser hauria valgut la pena entrar a dis-
cutir per què no s’hi ha inclòs Ponç Pons 
i el seu debatut Dillatari. 

Però el volum porta el lector a una 
reflexió més ambiciosa, tant sobre la re-
tòrica del dietari, ara justament valorada, 
com sobre el territori moral que ocupen 
els dietaristes en la cultura actual. En 
tot cas, el lector català continua assistint 
al naufragi de tantes obres fracassades 
que sempre podrà optar per triar un die-
tari, encara que sigui irregular, abans que 
una mala novel·la. Al capdavall, d’això 
es tracta: que sigui el lector qui surti 
corrents a la llibreria o a la biblioteca a 
completar el tast de lectura proposat. 

Joan Borja.
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Sobre tot i sobre res: 
sobre la vida

Xavier Pla
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