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La megalomania del parti-
cularisme cultural i polític
put i afarta avui possible-
ment més que mai, com

un somni corrupte. Gairebé tota la
baluerna de la cultura oficialista ca-
talana és com l’espina d’un peixot
que anava a les fosques per aigües
sense vida, fins que va perdre el
sentit per manca d’energia pròpia.
Pretensió d’aparentar molt; reali-
tat d’inanició mediocre. Tantes
oportunitats perdudes, tanta auto-
complaença, tanta bombolla insti-
tucional, tantes taules rodones: a
canvi, no gaire literatura que ens
abraoni com un cop de vent, molt
poca pintura, un cinema afàsic,
una vida intel·lectual sotmesa a les
correnties mimètiques. De cop i
volta, algú que escriu i pensa pel
seu compte. Un cas: el dietari La
lentitud del mar, d’Enric Sòria.

La lleialtat a les coses ben fetes sem-
pre compensa. Agafes La lentitud
del mar (Proa) i t’hi trobes a mercè
d’oratges impensats i de calmes
enigmàtiques. Algú ve a buscar-te,
a cada pàgina d’aquest dietari, i,
sense dir el seu nom, troba per a tu
algun tresor, una vella espasa rove-
llada, un paisatge trencat en mil
bocins, un poema que queda a mig
fer. Ajuda i a la vegada torba com-
provar la permanència d’una refle-

xió, la voluntat de pensar-ho tot, i
que no tinguem temps per un ins-
tant de self-indulgence, perquè a
La lentitud de la mar no hi cap,
com no hi té lloc l’hedonisme de
cap de setmana o parlar de llibres
com qui parla de colombofília. Aquí
tot és exigent, llegint La lentitud
del mar, alguna vegada fins a l’ex-
cés, fins a revoltar-se.

Però no és de cap altra manera
que podríem escriure –com fa Sò-
ria– que ara hi ha pensadors que
només creuen en el llenguatge,
quan els escriptors sabem, des de
fa molt, que justament el llenguat-
ge és increïble. Al capdavall, què vol
dir entendre la vida? ¿Potser, no
pagar les hipoteques, menjar la
carn amb el cobert del peix, em-
prar preservatius de dos colors o
escriure llibres com qui porta pan-
talons de golf? De cop i volta tot-
hom ha sopat amb Pla i ja no re-
corda qui era Espriu, de la mateixa
manera que tothom fa d’escriptor
sense passar pel tràmit banal d’es-
criure.

Sòria fa una proposta: “Exercici.
Davant de cada llibre, preguntar-
se: a qui vol importar?”. Tal vegada
s’ho demani per instint autodepre-
ciatiu, però també ens ho podríem
demanar com una salutació a la
vida i als altres. Fer i llegir llibres
que importin, lleials a les coses ben

fetes, fetes tan bé com sabem. Ales-
hores fins i tot tu i jo i aquell d’allà
enfora importem més, però sense
tenir massa importància.

Sòria escriu al seu dietari: “Als
anys 60, Josep M. Castellet i Joa-
quim Molas imaginaren una histò-
ria de la poesia catalana que ben
poc té a veure amb la real. Als 70,
els poetes joves reaccionaren con-
tra aquella entelèquia tan adient-
ment anodina com si anaren a
combatre gegants. A partir d’aquí,
ja no hi ha res que s’entenga. Com
que la resposta a un fantasma no
pot ser més que una psicomàquia,
la imatge de la poesia catalana con-
temporània sembla la d’una pel·lí-
cula d’espectres”. Sí, Poesia cata-
lana del segle XX, de Castellet i
Molas, més de quaranta anys més
tard, és l’estranya despulla d’una
època d’errors colossals. Certa-

ment, aquella antologia té molts
més forats negres que l’Estatut de
Sau i permet constatar que la soci-
etat literària catalana –més en con-
cret, la barcelonina– té una gran
capacitat d’ingerir rodes de molí,
de no destriar el gra de la palla.

Entre les runes del present, és possi-
ble un triomf de la memòria: les
ciutats, els amics, la gramàtica de
la solitud, la pàtria de l’exili. Cal
viure una altra vida, diu Enric
Sòria. Tenim massa a prop el sense
sentit de la Història, Auschwitz i el
gulag. Voluntat i a la vegada im-
possibilitat d’un ordre i per això
enyor d’ordres superiors que ja tan
sols existeixen com una forma de
memòria. Una certa idea d’Europa
i una constatació paorosa del tota-
litarisme: ho veiem quan Sòria
anota la sorpresa per la caiguda del
Mur de Berlín. Voluntat d’una mi-
rada de civilització. Vegem Enric
Sòria al museu berlinès de Pèrgam,
commogut per una deessa grega
arcaica, de culte, que té –escriu– la
majestat d’una talla romànica i la
força hipnòtica i atemoridora dels
ídols. Un estadi molt antic entre
l’home i la divinitat, el temor de
Déu. Potser és així perquè la lite-
ratura –com diu Sòria– és l’intent
de mantenir la memòria a cobert
dels capritxos de la biologia.

Enric Sòria continua el seu dietari amb un nou llibre: ‘La lentitud del mar’. JOSEP LOSADA

La lleialtat
a les coses ben fetes

Lo Barroc

Pensar
és de rucs

No hi ha res més revo-
lucionari que el Bar-
roc. Bé, em contra-
dic; sí que existeix:

és lo Barroc. Així, amb arrels
d’Alcover-Moll. I jo sense fixar-
m’hi. Segurament a causa
d’una falsa publicitat histori-
cista que exalta la part literà-
ria que des del renaixement
ençà ha volgut propagar la
línia d’un art i una literatura
mesurada. Mesurada fins al
punt que gairebé cada movi-
ment artístic, que s’ha anat
succeint en aquestes onades
històrico-hegelianes, ha tingut
com a característica comuna
un programari d’instruccions
formals-estètiques fixes.
D’aquesta manera, els estudi-
ants, en arribar el dia temut
de l’examen, podien compro-
var, talment fos un codi genè-
tic, que una obra era d’un de-
terminat moviment perquè
posseïa unes característiques
determinades. Tot fàcil, pro-
gramàtic, organitzat. Fins que
arriba lo Barroc. A dins hi cap
tot i ja ens hem perdut. S’ha
trencat el fil que es veu que fa
anys que l’Albert Roig segueix
amb la seva lupa de mànec
tortosí i del qual prompta-
ment en rebrem un nou lliura-
ment en un assaig amb regust
vallfogonesc. I és que no hi ha
res més contemporani que lo
Barroc: ja ho deia ell. I jo sense
adonar-me’n. Perquè així que
arriba lo Barroc el codi és que
no hi ha codi formal. El llistat
d’autors enlairats per lo Bar-
roc ja no és un llistat concret.
Poden ser tots i varis, poden
ser locals i estrangers; poden
ser admirats, oblidats o recu-
perats. Només fa falta que si-
guin autors. Un mateix autor,
dins lo Barroc, pot ser formal-
ment de moltes maneres
sense deixar de ser el mateix
autor. La mentalitat de lo bar-
roc s’expandeix com una men-
talitat sense catecismes estè-
tics. Lo Barroc lingüística-
ment incorpora també totes
les parles o només una, així li
vagi bé. El seu programari, si
és que en té cap, és una acti-
tud davant de la vida i de l’art,
una actitud oberta, una acti-
tud que incorpora l’humor, el
sarcasme, la ironia, la sàtira...
elements tan vituperats; una
actitud que es malfia de tota
dictadura d’estètica formal. I
precisament aquesta disper-
sió tan unida i subtil és el gran
nus que lliga el cabell medusià
de lo Barroc.

Sobre el dietari d’Enric Sòria
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