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Sempre m’ha recat no haver 
llegit prou Enric Sòria. A vol-
tes passa amb els que has tin-

gut massa a prop. Hi vaig coincidir 
a l’Avui, on ell va aterrar provinent 
de València a fer de cap d’Opinió de 
la mà del director Vicent Sanchis. 
Tan diferents, tan bons amics. L’un 
l’home tranquil i suau, irònic, a qui 
la passió anava per dins; l’altre tot 
nervi i vehemència. No s’hi va estar 
gaires anys: va decantar-se pel 
temps lent i reflexiu de l’escriptura 
literària i de l’acadèmia. Gràcies a 
això avui tenim una obra sòlida en 
tres terrenys: dietarisme, poesia i 
comentari llibresc.  

L’any s’ha inaugurat amb Abans 
del vespre (Proa), antologia de la se-
va poesia amb pròleg del també po-
eta i periodista Sebastià Alzamora. 
Els últims anys a vegades els he vist 
fent sobretaula, amb tota una colla, 
al Restaurant Casa Agustí. No sé si 
encara el freqüenten. Però bé, això 
no és el que importa. El que comp-
ta és el llibre, que francament desit-
jo que sigui la definitiva entrada de 
Sòria en la llista dels poetes que-cal-
haver-llegit. En la nòmina dels 
grans. Són gairebé 40 anys de poesia 
concentrats en un sol volum que, 
com diu Alzamora, és una declara-
ció d’amor als altres i a la cultura, 
una obra alhora llibresca i vitalista. 

L’amor, sí. A les dones que ha es-
timat. I a tots els hòmens. “Amor és 
una paraula inevitable, / torpe i in-
evitable”. “L’amor: un breu mo-
ment perfecte”. Des d’aquest inici-
al despullament, va avançant gene-

rosament cap a l’altre: “Vine, que 
trobaré per tu / les flors que t’han de 
fer més bella, / els gestos més ama-
bles, un sentit a les coses. / Tot allò 
que per mi no trobaria mai”. El poe-
ta va madurant el desig més enllà 
del desig, el va convertint en algu-
na cosa tan fonda com una carícia, 
tan poc sofisticada com la senzilla 
lleialtat. 

Potser un poema central del seu 
diàleg amorós és Axioma: “Hi ha ve-
ritats dolces, però no són eternes. / 
Hi ha veritats dolces perquè no són 

eternes. / No hi ha veritats eternes. 
/ De dolces unes poques”. Tot seguit 
marca la diferència entre veritat i 
certesa: la primera és humana, la se-
gona potser només pensable, cosa 
que el porta a concloure: “El meu 
amor no és la meua certesa, / és 
molt més bell que això”. I encara: 
“El meu amor és dolç i m’ompli / de 
veritat humana, clara i fràgil”. 

Ja ho veieu que estem davant 
d’una idea d’amor pouada, intel·li-
gent, física, viscuda. Són molts més, 
els versos que triaria. Només dos 
tastos per incitar-vos a llegir-lo: 
“Assage definir-te acariciant-te. / 
Inútilment prove d’esdevenir / tè-
biament el teu cos tot explorant-lo. 
/ Com la sang per les venes, així el 
tacte / avança per la pell sense ves-
sar-s’hi”. I aquest: “Jo no sé si soc 
digne de l’amor / que m’ofereixes i 
ni tan sols m’inquieta, / i així tot és 
gentil i pren la teua forma / d’ober-
ta mar tranquil·la i m’hi capbusse / 
i en faig grans glops fins que l’alè i 
la sang / com l’aigua dins de l’aigua 
van fonent-se / i visc eternament a 
dins de tu / mentre bevem el temps 
que va bevent-nos”. 

Al costat de l’amor, Sòria porta 
els seus versos a transitar pels grans 
temes de la poesia de tots els temps, 
a la recerca d’una certa transcen-
dència palpable. Com diu Alzamo-
ra: “Per a Enric Sòria la transcen-
dència no consisteix en altra cosa 
que llegir, estimar i aprendre. En la 
projecció del desig de millorament 
d’un mateix a través del tracte amb 
els altres”.!

L’amor, segons 
Enric Sòria

ANNA SEBASTIÀ

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Del canvi a l’alternança: 
una norma més genuïna

Un dels ritus iniciàtics per 
aprendre català és el denomi-
nat canvi de preposicions. 

Fent-lo menys iniciàtic, la GIEC ara 
l’anomena alternança o, per ser més 
exactes, “alternança de preposici-
ons àtones davant les subordinades 
d’infinitiu”. En aquest cas, el canvi 
de nom comporta canvi de norma. 
Canvi volia dir que era obligatori 
canviar la preposició; alternança 
permet canviar-la i mantenir-la. 
Si insistir regeix en (“Insisteix en 
els temes de sempre”), amb la nor-
ma de Fabra era obligatori canviar 
aquest en per a quan el comple-
ment, en lloc de ser un sintagma no-
minal (SN), era un infinitiu (“Insis-
teix a parlar dels temes de sempre”). 
Amb la norma de la GIEC passa a 
ser només preferible, i el manteni-
ment (“Insisteix en parlar...”) és 

també adequat en registres formals 
i, per tant, normatiu.  

Alguns diran que la GIEC només 
pretén fer la norma més fàcil acos-
tant-la a l’ús. I ho veuran com un 
empobriment. Per als amants dels 
ritus iniciàtics, fer-ho més fàcil 
destrueix adhesió i cohesió. Tant els 
fa que això converteixi el català en 
una llengua d’elits que dominen qua-
tre gats. D’altres diran que si Fabra 
obligava a fer el canvi és perquè era 
el que feia el català no interferit 
–“pur”– dels autors medievals. 

Un estudi a fons dels clàssics 
demostra que això és fals. En català 
medieval, quan el complement era 
un infinitiu, els verbs que regien en 
de vegades mantenien en, de vega-
des alternaven en amb de o a, de ve-
gades no feien servir cap preposició i 
de vegades canviaven en per a. Però 
és que en castellà medieval també hi 
havia canvi, alternança i absència. 
L’alternança i el manteniment no 
només no és interferència perquè, 
de vegades, ja era propi del català 
medieval sinó perquè, de vegades, 
respon a una evolució paral·lela a la 
del castellà.  

Concretament, insistir és dels 
que mantenia en. Per tant, insistir 
a parlar és una forma que no només 
s’allunya de l’ús modern sinó també 
del clàssic. És un artifici que ens 
allunya del castellà i del català.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

CANVIAR ‘EN’ PER ‘A’ 
DAVANT D’INFINITIU DE 
VEGADES ENS ALLUNYA 
DEL CATALÀ MODERN 
I DEL CATALÀ CLÀSSIC

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] A l’amic escocès 
MMARIA BARBAL 
Columna 
310 pàgines i 20 !                  2/4 
 
[ 2 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !           1/21 
 
[ 3 ]  El fibló 
SÍLVIA SOLER 
Columna 
296 pàgines i 20,50 !             -/1 
 
[ 4 ] La vigília 
MARC ARTIGAU  
Destino 
320 pàgines i 20 !                 4/2 
 
[ 5 ] Disset pianos
RAMON SOLSONA 
Proa 
288 pàgines i 19,50 !            9/3

[ 1 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
274 pàgines i 18,90 !             1/5 
 
[ 2 ] Jo acuso 
BENET SALELLAS  
Pagès 
108 pàgines i 13 !                 7/11 
 
[ 3 ] Oriol Junqueras. 
Fins que siguem lliures 
SERGI SOL / Ara Llibres 
176 pàgines i 18,50 !           2/16 
 
[ 4 ] Història mundial  
de Catalunya 
BORJA DE RIQUER (DIR.) / Ed. 62 
980 pàgines i 28 !               3/14 
 
[ 5 ] Humanitats en acció 
DIVERSOS AUTORS 
Raig Verd 
240 pàgines i 18 !                  4/5

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes al mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Una prueba de amor 
MEGAN MAXWELL 
Planeta 
464 pàgines i 18 !                    -/1 
 
[ 2 ] Serotonina 
MICHEL HOUELLEBECQ 
Anagrama 
288 pàgines i 19,90 !             1/6 
 
[ 3 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Plaza & Janés 
704 pàgines i 22,90 !        4/20 
 
[ 4 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !               3/20 
 
[ 5 ] La única historia 
JULIAN BARNES  
Anagrama 
240 pàgines i 19,90 !            2/2

[ 1 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
232 pàgines i 19,90 !          1/19 
 
[ 2 ] Diccionario de las 
cosas que no supe... 
RISTO MEJIDE / Espasa Calpe 
206 pàgines i 19,90 !             -/1 
 
[ 3 ] La compasión difícil 
CHANTAL MAILLARD 
Galaxia Gutenberg 
220 pàgines i 19,90 !             -/2 
 
[ 4 ] 1.000 recetas de oro 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
728 pàgines i 24,95 !         3/14 
 
[ 5 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
512 pàgines i 19,90 !        9/177


