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Llegir Enric Sòria 
és experimentar 
la calidesa de tro-
bar-se conforta-
blement acompa-
nyat de les coses 
més preuades 

que existeixen: bellesa i veritat. La 
cultura deu ser això, aquest diàleg 
infinit entre la intel·ligència i la per-
plexitat dels misteris que ens envol-
ten i ens habiten. No sabria dir si Sò-
ria és un dietarista que fa poemes 
(de factura magnífica, exemplar) o 
un poeta que també sap pensar en 
prosa. Què hi fa? ¿Per ventura ens 
lamentem que Montaigne no ha-
gués fet poemes, o que Shakespeare 
no escrivís assaig? Cadascú segueix 
el seu destí inescrutable, i l’afany 
d’entendre’s i –amb sort– fer-se en-
tendre presideix l’aventura que re-
presenta la creació literària: deixar 
dita alguna cosa memorable, gene-
rar un bri de sentit en el marasme 
de l’absurd existencial.  

Una antologia de capçalera
Però tot això ho explica perfec-

tament Sebastià Alzamora en el 
seu pròleg. En la poesia de Sòria la 
immensa cultura literària no en-
farfega perquè és tractada amb una 
naturalitat i una elegància que des-
arma. Un hermeneuta intertextu-
al s’hi lleparia els dits, però el lec-
tor comú també pot xalar amb 
aquest llibre. Som davant d’un po-
eta moral, pel to i per la fondària 
dels plantejaments, per la indaga-
ció sobre la humana condició, però 
també hi trobem el do de la troba-
lla, la màgica formulació d’allò que 
el poeta percep (sent o pensa) i fixa 
entranyablement. 

La musa o l’ofici? 
¿És la musa o és l’acurada observan-
ça del llenguatge? O són les dues co-
ses? Com deia Thomas Bernhard, a 
vegades per copsar un autor, més 
que voler engrapar-lo tot voraç-
ment, n’hi ha prou amb estudiar mi-
nuciosament un element, un poe-
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ma. Desig ho pot representar, per-
què demostra que l’intertext, sovint, 
no és una excusa ni una exhibició 
erudita, sinó l’esperó de la vera cre-
ació. Sòria explica millor què és el 
desig en vint-i-cinc versos, de la mà 
de Cernuda, que molts tractats de 
milers de pàgines. I ho fa partint 
d’una citació genial (“Porque el deseo 
es una pregunta cuya respuesta nadie 
sabe”), iniciant amb una altra citació 
dissimulada: “No deia paraules…” 
(de Los placeres prohibidos), fins a 
arribar a la “troballa” soriana: 
“L’amor és també ombra/quan bus-
ca entre les ombres/un altre cos si-
lent”. Sovint Sòria recorda un poeta 
elegíac antic, altres muda i és empe-
dreït poeta de l’experiència (amb 
regust estellesià i vinyolià), com a Le 
Prince d’Aquitaine –que no és Ner-
val sinó Gil de Biedma (i on imita el 
poema de Biedma a Gabriel Ferra-
ter!); l’eco de la rèplica és magnífic: 
“Com t’ofeníem dient que t’imità-
vem”. Esplèndid.!

“Els mitjans no 
són el quart po-
der. Són molt 
més importants: 
són l’espai on es 
crea el poder”. 
Desconec si els 

nostres polítics llegeixen el soci-
òleg Manuel Castells, però és evi-
dent que en comparteixen l’anàli-
si. Gripada la via política, l’espai 
públic (tant el físic com el publi-
cat) ha esdevingut àgora i caixa de 
ressonància perquè els diferents 
bàndols s’expressin –es critiquin 

La 
(in)dependència 
mediàtica

i es controlin– durant tots 
aquests últims anys de l’anome-
nat Procés. 

Davant d’aquesta realitat, Josep 
Gifreu planteja aproximar-se al 
tractament donat pels principals 
mitjans escrits de Barcelona i Ma-
drid als fets succeïts a Catalunya 
des de l’1 d’Octubre fins als primers 
dies del novembre del 2017. Expert 
en l’anàlisi del discurs periodístic i 
en especial de l’espai comunicatiu 
català, el catedràtic emèrit de la 
UPF elabora una llei tan senzilla 
com clarificadora sobre el posici-
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onament de les capçaleres analit-
zades. “El compromís editorial 
amb una de les parts enfrontades” 
i “la proximitat o distància (políti-
ca i geopolítica) respecte dels ac-
tors principals del conflicte” con-
dicionen i expliquen la línia edito-
rial, les portades i la tria de col·la-
boradors de cada mitjà. D’aquí que 
el relat més informatiu i moderat 
calgui cercar-lo sovint a la premsa 
internacional, on el sobiranisme 
ha aconseguit –en línies generals– 
un ressò molt més favorable. 

El quart poder i la independèn-
cia ens evidencia que, en realitat, 
mai “no hi ha textos neutres”. 
Tampoc el mateix llibre. Així, es 
jutja amb duresa la deriva del di-
ari El País –autoreconeguda im-
plícitament per la posterior recti-
ficació—, mentre que es destaca 
que, comparativament i en contra-
dicció amb la hipòtesi interpreta-
tiva, els mitjans públics i el debat 
publicomediàtic catalans són més 
“plural(s) i contrastat(s)”, amb 
més presència de l’anomenada ter-
cera via. Amb tot i a la vista dels úl-
tims relats sobre el Procés, subsis-
teix el dubte sobre si, a més de més 
diversitat, també s’ha assegurat 
prou la distinció entre informació 
i propaganda. 

Informació vs. propaganda 
La batalla pel control del relat ha 
dut a una polarització de l’espai 
comunicatiu, fins al punt d’arra-
conar l’imperatiu informatiu, tot 
substituint-lo pel posicionament 
explícit. Com succeeix amb les 
xarxes socials, en què cadascú es 
crea una bombolla d’autoafirma-
ció, les diferents capçaleres s’han 
mostrat sovint més preocupades 
en la reafirmació dels planteja-
ments i prejudicis de partida que 
no en la tasca associada idíl·lica-
ment al periodisme de servei pú-
blic. Una transformació preocu-
pant perquè, com recorda el ma-
teix Gifreu: “Per al periodisme de 
qualitat, com per a les nacions, si 
no hi ha independència, hi ha 
rendició”.!

Nit americana és 
el segon llibre de 
poemes d’Enric 
Boluda-M Hût 
( G r a n o l l e r s ,  
1978) i arriba nou 
anys després del 

primer (Com d’una casa). Aquest és 
un volum d’unes formes inusitada-
ment cuidades i treballades, escrit 
des de les ferides. I això li confereix 
un dring molt particular i alhora 
una espècie de lucidesa existencial 
que sobresurt en la foscor general 
del poemari. La majoria dels 34 po-
emes que conté utilitzen com a ba-
se el sonet, sense que siguin sonets 
en sentit tradicional. En el pròleg, 
Xavier Macià detalla les claus 
d’aquest “treball d’exploració de 
gairebé totes les possibilitats del so-
net”. Una aposta formal que a vega-
des retorça fins a l’extrem els versos 
i les solucions, però que aconse-
gueix resultats notables. Segura-
ment perquè és una aposta al servei 
de la veu poètica, per fer-la més afi-
nada i profunda, per treure-li afec-
tació, per fermar qualsevol tempta-
tiva d’excés de drama. Aquí no hi ha 
exercicis d’estil buits de contingut. 

És un llibre que fa adeu a l’amor, 
a la joventut, a moments que se su-
posaven feliços; parla de tenebres i 
tempestats, de què en fem dels re-
cords, i traspua un arrelat senti-
ment d’intempèrie, de trobar-se a 
deslloc i a destemps. Amb aquestes 
credencials era fàcil caure en la ca-
tàstrofe. Però Boluda ho evita, amb 
puntes d’ironia i amb una proposta 
de joc que gira al voltant de la idea 
d’artifici, començant pel mateix tí-
tol. Nit americana fa referència a la 
tècnica cinematogràfica que consis-
teix a filmar escenes nocturnes du-
rant el dia; i seguint pel nom de l’au-
tor –un heterònim– i continuant 
per una imatgeria, un llenguatge i 
unes referències suggerents i sub-
tils. Els títols dels poemes, triats 
amb cura i agudesa (en aquest llibre 
res és casual), insisteixen en la idea 
de l’artefacte, la mascarada, el joc de 
llengua i el joc de miralls i miratges: 
Canons de neu, Globus, Veu en off, 
Joc de manso Dolescents.  

Si mirem com comença el poema 
que dona nom al llibre acabarem 
d’entendre la potència i la vibració 
del conjunt: “Sé que és mentida la 
nostra gran nit. / He passejat anys 
després per les boques / amb què 
ens dèiem petons i altres secrets / 
barats i confessables. Són ferralla / 
d’amor que se’ns rovella a la nostra 
intempèrie”.!

Quan el dia 
es va fer nit 
vibrant 
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