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Un lloc estrany,
però a prop

Quina pena que cap dels nostrats edi-
tors s’hagi atrevit a muntar un Hola!
sobre els lletraferits i/o intel·lectuals de
l’Antiga Corona d’Aragó o de
l’Euroregió Mediterrània. D’aquesta
manera podríem semblar una nació
normal. Per dues raons: 1) es demo-
cratitzarien les dèries i cabòries d’ho-
mes i dones de ploma, tot deixant-los a
pèl, i 2) la bona prosa dels papers dia-
ris potser brillaria i moriria dia rere
dia, sense tenir que republicar-se des-
contextualitzada com a llibre per a
complaença merescuda de l’autor, ini-
ciativa aristocràtica de l’editor, satis-
facció dels lectors il·lustrats, i inconve-
nient (com diu al pròleg Javier Cercas)
del «ressenyista». Però..., «res més
lluny de la meva intenció que donar
consells, però tinc dret d’exposar les
meues esperances de lector», escriu
Enric Sòria (pàg. 78). 

Sóc lector setmanal d’en Sòria al
Quadern valencià d’El País, i crec que
és un erudit gens pedant ni feixuc que
escriu com els àngels. No descobreixo
res als lectors d’aquest autor del Sud
català que està instal·lat al Nord valen-
cià, amb una quinzena de llibres publi-
cats, entre memòries, dietaris, poesia,
assaig i traduccions, algun dels quals,
com La Lentitud del mar, extraordinari.
Tot i no conèixer-lo personalment, sento
per ell una simpatia especial més enllà
d’admirar-lo com a poeta i prosista,
perquè sóc modestament un homònim
seu: ell és valencià, jo català; ell viu
preferentment a Barcelona, jo a Va-
lència, i tots dos —a més d’historia-
dors— treballem amb/en el periodis-
me (acadèmic i professional); a més,
suposo que tots dos viatgem sovint
amb l’Euromed.

Mentre llegia el seu llibre, a València
i a Barcelona, pensava tòpicament que
l’Enric Sòria sembla més un senyor de
Barcelona que jo, i alhora no massa de
València ciutat (en part, perquè no ho
és, és d’Oliva, la Safor): s’haurà des-
cafeïnat? O jo, encara poc (des) conta-
minat? Les seves «epístoles» (com les
qualifiquen a la contraportada) sobre
els «homenots» i «homenets» de la
fira/falla de les vanitats a les dues ciu-
tats properes i també llunyanes són
unes suggestives radiografies, perquè
aconsegueix retratar-nos com un lloc
estrany, la qual cosa i gràcies a la seva
finesa li permet captar allò amagat dels
aborígens, allò curiós pels forasters. 

La intel·ligent observació i agrada-
ble descripció del Sòria podria recor-
dar la del flâneur benjaminià en uns
aparadors que van des del passeig de
Gràcia al carrer Colom, de la
Boqueria al Mercat Central, del
MACBA a l’IVAM, del barri de la
Ribera al del Carme o del Palau de la
Música al Palau de les Arts. I en aquest
anar i venir, d’un temps (o més) i d’un
país (o més), estació a estació, de la
de Sants a la del Nord, de la tardor a
la primavera, a més de comprendre els
barcelonins i valencians de diverses
esferes és capaç d’apropiar-se de la
«plaça pública» catalana o valenciana
en un hàbil joc d’espills i miratges
lúcids, irònics, delicats, subtils i un xic
punyents. 

Als mutus prejudicis (l’esport preferit
de lletraferits i polítics de Salses a
Guardamar) sovint els hi dóna la volta,
però sense arribar a ser un exvalencià
fusterià. En palesar el nostre folre, s’en-
gega la capça de música amb les peti-
tes grandeses i misèries dels cosins ger-
mans, encara que de manera prou
assenyada i relativament emparentada
amb les Cartes de lluny de Josep Pla.
Just en aquest instant, esclata la rauxa
d’aquest «ressenyista» i hom s’imagina
la revista rosa catalana d’intimitats,
divorcis i contubernis de capelletes i
d’individualitats de la nostrada lletra
ferida ferotge. Això sí, un Hola! ben-
pensant i respectuós amb el nostre star
system casolà. Vaja, molt català i gens
faller. 

La mirada d’en Sòria, com la seva
lectura, és una tecnologia com ho
explica Raymond Williams (igual que
la novel·la és una tecnologia). Què
mirem, i com veiem, en definitiva,
com ho fem és una manera de tenir
coneixement.

En aquest sentit, el recull de cartes
d’Enric Sòria (ponderades i amables),
que tracten de moltes coses, són una
tecnologia de destresa i habilitat des
de la tria fins al biaix sense oblidar la
finalitat. Són uns articles, com els d’al-
tres escriptors en català de culte, de
premsa (de periodisme literari o de
literatura periodística?) i fora del
periòdic perden (el sentit social,
mediàtic) i guanyen (d’objecte menor,
el periodisme, a l’Objecte, la
Literatura).

Ara bé, amb certa política editorial
mantenim lectors de bons llibres, però
potser no guanyem lectors de premsa.
Probablement, una manera d’atreure
llegidors de diaris —que n’hi ha, tot i
que bastants fastiguejats per la crisi de
la qualitat periodística— fóra que als
Enric Sòria se’ls pagués a preu d’or
perquè sobretot fessin més de repor-
ters i menys d’etnògrafs de taula (de
redacció).

Però per posar alguns dels nostres
millors poetes i prosistes a fer de
Kapuscinski ens calen editors de prem-
sa a l’americana i directors de periò-
dics a l’anglesa o a la francesa. Mentre
no capgirem l’ecosistema cultural tan
nostrat, recomano llegir o rellegir
l’Enric Sòria.
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