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Els dietaris són,
a p r o x i m a d a -
ment, l’equiva-
lent de l’autore-
trat en pintura: la
barreja d’enqua-
drament, il·lumi-

nació i postura que l’artista tria per
mostrar-se com vol que el vegem
(no com és, si tal concepte existeix).
Per això moltes vegades tendeixen
al narcisisme o a la impostura, o
contràriament, la seva sinceritat
acaba esgarrifant: recordo el retrat
fascinant i repulsiu que ens ofereix
de si mateix Adolfo Bioy Casares en
els seus diaris (tot i que no siguin ex-
actament el mateix que un dietari),
la qual cosa potser encara ens hau-
ria de fer apreciar més la seva obra.

Enric Sòria, poeta premiat i rigo-
rós i assagista d’ampli espectre, ens
ofereix ja des del títol, Mentre par-
lem. Fragment d’un diari iniciàtic, el
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PERFIL tarannà que recorre les seves pàgi-
nes. Sòria renuncia a contemplar-se
el melic (tema de tants dietaris) i
proposa establir una conversa amb
el lector des del primer moment,
mantenint un equilibri exquisit en-
tre el despullament personal i la re-
flexió intel·lectual: mai és impúdic,
però tampoc és pedant. Tampoc és
procliu al sermó ni a l’admonició, i
sovint la seva perplexitat ens el fa
més proper; de vegades ens agrada-
ria tenir-lo a la vora per comentar o
afinar algunes de les idees que apun-
ta o desenvolupa en alguns dels seus
miniassajos. I és també un diari ini-
ciàtic perquè ocupa des del 1979 fins
al 1985, és a dir, des que l’autor te-
nia 21 anys fins als seus 27, la qual co-
sa dóna encara més valor al llibre,
perquè és molt inusual trobar una
lucidesa, una serenor i un estil tan
delicat en la prosa en algú tan jove.

Si qualque ànima curiosa es pre-
gunta per què es publica ara aquest
dietari, el mateixautor ens endóna la
resposta a la seva “Nota a la segona
edició”. Mentre parlem va guanyar el
premi Joanot Martorell de Gandia la
tardor del 1990, i Edicions 62 tenia el
compromís d’editar-lo. Els semblà
massa voluminós per publicar-lo
completi,previacordambl’autor,va-
ren decidir escurçar-lo. Sòria (i no és
el seu únic moment de generositat)
s’hiresignà,peròsempreliquedàl’es-
pinadeveure’lsencer.Finsara,queel
trobem en tot el seu esplendor al ca-
tàlegdelesPublicacionsdelaUniver-
sitatdeValència.Algúpotpensarque
escapçar un dietari no ha de perjudi-
car gaire el conjunt, però aquesta no
és la qüestió: el que ens presenta l’au-
tor és un afinat equilibri entre la ini-
ciacióalavidailainiciacióal’art,tant
des de la lectura com des de la pràc-
tica de la poesia.

Hi ha un comentari al pròleg a la
primera edició que dóna una idea de

la precoç saviesa de Sòria: “La me-
va redacció sovint és molt més ro-
tunda que els meus convenciments.
La contundència embelleix els perí-
odes més que les matisacions o la
metòdica constatació del dubte”.
(Només cal llegir Bernhard per cor-
roborar-ho.) I després de sumar-se
a la reivindicació que feia Montaig-
ne dels potser, d’alguna manera, qui
sap o sembla, conclou amb una bella
frase: “Tota la dignitat del pensa-
ment humà es troba resumida en
aquestes expressions”.

Per als que tenim més o menys
l’edat d’Enric Sòria, és emocionant
reviure la nostra cinèfila joventut
acompanyant-lo a les estrenes de
Grup salvatge (no recordo haver lle-
git a cap crític un comentari tan en-
certat com el seu, i que bé comprèn
l’escena clau), La nit americana de
Truffaut, Saint Jack (un injusta-
ment oblidat títol de Bognadovich),
a la sessió de cineclub en què veu El
silenci de Bergman, i sorprèn que ja
intuís (el 1980!) que Wim Wenders
era un cineasta trampós amb data de
caducitat. Comparteixo també la
reivindicació que fa d’Ignacio Alde-
coa (enfosquit injustament per la
llarga ombra de Juan Benet) i la be-
fa d’Ortega y Gasset. No passa per alt
la política, en una dècada en què ja es
posaven els primers maons de l’an-
ticatalanisme que, compartit amb el
de les Balears, havia d’evitar que al-
gun dia se sumessin a qualsevol in-
tent de fugir d’Espanya (i s’ha acon-
seguit gràcies també a la corrupció
i a la desafortunada expressió de Pa-
ïsos Catalans). Sòria, que confessa
que va començar a escriure en cata-
là perquè l’obra d’Espriu existia, ens
ofereix una crònica elegíaca d’un
temps en què l’amor, l’amistat i la
cultura posseïen un significat sens
dubte molt distint al d’ara, i en què,
sobretot, tenien un sentit.✒
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EL SECRET DE ...

Maria Popova té 29 anys, és
búlgara i és possiblement
la més famosa humanista

que hi ha a internet. De la seva cu-
riositat n’ha fet una professió. I ho
ha fet des de Brooklyn, Nova York,
on ella volia viure. Tot li ha sortit
rodó i ho hem de celebrar perquè
la seva web Brain Pickings és un
dels millors plaers literaris que la
cultura 2.0 ens ofereix.

Popova es deixa guiar per l’es-
perit dels il·lustrats des que la se-
va àvia li va regalar de petita una
enciclopèdia. Tot pot ser interes-
sant per a ella. Si fas un cafè amb

Popova, sense voler acabaràs ob-
sequiant-la amb un parell de pis-
tes cap a llibres, imatges, mons ar-
tístics i científics insospitats. Tres
cops al dia publica les seves noves
troballes a BrainPickings.org. La
seva recerca, excepte quan dorm
i les dues hores diàries que dedi-
ca al lleure, és constant. Per lleure
Popova entén fer ioga, llegir Els di-
aris d’Anaïs Nin (56 anys de notes)
i fer alguna sortida amb la seva pa-
rella. No pren cafè, els seus déus
són Nin, Einstein i Susan Sontag, i
durant la major part de la jorna-
da combina el gimnàs amb la lec-

tura: a Bulgària era culturista
amateur. És consultada com a ba-
se de dades per grans escriptors i
pels millors mitjans americans.

Popova és filla d’un enginyer i
una documentalista. Filla de la
classe científica búlgara dels úl-
tims anys del bloc soviètic. Va po-
der estudiar en un institut nord-
americà i va aconseguir prou no-
ta per estudiar comunicació a la
Universitat de Pennsylvania. La
carrera se la va finançar amb qua-
tre feines. La capacitat multitasca
ha estat clau per aconseguir que
Brain Pickings li aporti prou in-

gressos –donacions, publicitat i
textos d’encàrrec– per viure. D’ai-
xò fa tres anys; abans, des del
2006, treballava a Los Angeles per
a agències de publicitat que li de-
manaven models narratius, sem-
blants als articles a Brain
Pickings, per a grans marques.

Popova no ha escrit cap llibre,
ni en vol escriure cap, però admet
que la seva gran il·lusió ha estat
que la Biblioteca del Congrés dels
Estats Units catalogui els seus ar-
ticles, des del 2012. El més curiós
és que Popova continua residint al
país amb visats temporals. ✒
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