
.S. Eliot, poeta, crític i premi Nobel,
va publicar, la tardor del 1933, una
obra, The Use of Poetry and The Use of

Criticism (traduïda al català per Jordi Ainaud
el 1995 com a Funció de la poesia i funció de la
crítica), on discurseja, com en un monòleg
del raonament, a propòsit de la diferència
entre la creació i la crítica, que és un dels fo-
naments del New Criticism –una escola
d’anàlisi que haurem de deixar per a una al-
tra excusa si sobrepassa o no una frontera
anomenada literatura. És clar que es tracta
d’un aplec amb les conferències que va fer
entre el 4 de novembre del 1932 i el 31 de
març del 1933 a la Universitat de Harvard i
que l’espectacle de la parla també hi fa de les
seves, per fer-lo tan encantador.

Reblant el clau, un altre poeta, crític i teò-
ric literari, Joan Ferraté, va publicar el 1977
una Lectura de ‘La terra gastada’, de T.S. Eliot
que si no tenen a la seva biblioteca m’haurien
de fer el favor de córrer a comprar-la; perquè
és una joia de l’aplicació –i millora– escrita
d’aquelles teories i un monument espectacu-
lar –màgic– a la intel·ligència.

Es tracta d’això, perquè llegir, desxifrar els
signes, impresos o no, per poder rebre’n la
informació continguda és una aptitud tan
transcendental i necessària que ha estat siste-
màticament desacreditada i cobejada –i no
és cap paradoxa– pels centres d’interès en
benefici d’una concepció del món basa-
da en la pugna per a l’acumulació del
poder i la matèria. Qüestió de fronte-
res, aquesta, també.

Valencians en exercici
Cadascun per la seva banda, en un
parell d’aquells llibres de reculls
d’articles que l’editora Isabel Martí
anunciava el 9 de setembre passat
en una entrevista amb Manuel Cuyàs
a El Punt Avui, que són vendibles si
s’editen bé, els professors Enric Sòria i
Vicent Alonso, valencians en exercici i
poetes, fan públiques les reflexions i els
comentaris on –aquelles fronteres de la
formulació del pensament que he adduït
més amunt– els aboquen les lectures que
fan per vocació i deformació professional –si
se’m permet dir-ho d’una manera ràpida. A
banda de les evidències editorials (més ben
tractat el primer que no pas el segon, on po-
dem comptar un grapat de faltes i una distri-
bució cronològica que prioritza la bibliogra-
fia periodística de l’autor per damunt de l’in-
terès dels textos –tant dels propis com
d’aquells que els motiven–, Incitacions i A
manera de tascó tenen en comú que pretenen
provocar amb el lector un diàleg, un biòleg,
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Publicacions de la Universitat de València presenta dos reculls de crítiques literàries,
‘Incitacions’, d’Enric Sòria, i ‘A manera de tascó. Notes sobre literatura’, de Vicent Alonso

segons la derivació del monòleg que feien els
humoristes argentins Les Luthiers en un acu-
dit –un diàleg de sords– sobre la musa de la
dansa, Terpsícore, altament recomanable.

Aquesta segona oportunitat dels textos
aplegats –tercera, en el cas d’Incitacions– so-
brepassa la funció arxivística i s’inscriu en

una escola de comentarisme literari que
defuig l’academicisme (tant en un llibre
com en l’altre les referències a l’enra-
venament universitari hi són abun-
dants) i que també s’escapa de l’anà-
lisi crítica i orientativa de la lectura
feta. Per entendre’ns: són més prò-

legs –o sermons– que no pas intro-
duccions o epílegs.

    Els comentaris personals i les refle-
xions dels exegetes del context literari
que es mostren periòdicament bus-
quen, quan són frescos i del dia, predis-
posar el lector davant d’una lectura i,

quan es presenten en conserva, com és
el cas, provocar-li un debat personal
a manera de recés o d’exercici espiri-
tual –i prego que se m’entengui la

metàfora.
    Ara bé, l’anàlisi general que fa
Sòria, la lectura que en fa i ense-
nya, de la tradició literària ger-
mànica en el seu aplec (orde-
nat encertadament segons la
cronologia històrica dels tex-
tos que hi tracta –els que es re-

fereixen a Thomas Mann i a
Nietzsche són magistrals–) i
l’esquematisme que ens
presenta Alonso –a qui cal
reconèixer que faciliti
l’accés català a Montaig-
ne– sobre la diferència en-

tre el comentari, la ressenya
i l’estudi acadèmic –més que

la dèria formal on es capbus-
sa constantment a la recerca
d’un fons fal·laç– i la defini-
ció que fa de l’assaig literari,
prou que compensen l’espai
d’aquests dos llibres a la bi-
blioteca. ❋

Dos apunts
Enric Sòria (Oliva, 1958) és poeta i té la
carrera d’història però ha treballat de
corrector, traductor, professor de català i
redactor.
Vicent Alonso (Godella,
1948)
té la carrera de
filosofia i és doctor
en filologia
catalana;
articulista, crític i
traductor,
especialista en
Montaigne.
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‘Incitacions’ QUIM PUIG
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