
Dietari

Un dels grans mèrits del poemari Varia et Me-
morabilia() d’Enric Sòriaconsisteix en l’a-
treviment d’explorar —i assaltar— els versos de
Catul, Kavafis, Estellés o Gil de Biedma i
creuar-los amb els espasmes i foguerades de la
joventut. Lectures desbordants, amors, desil·lu-
sions, sexe depredador a més d’un ull insacia-
ble s’apoderaven d’uns poemes que situaven
Sòria en un lloc privilegiat i cobejat de la litera-
tura catalana. Sobta que d’aquella energia i vo-
racitat només restara un foc pàl·lid en el següent
poemari Compàs d’espera (), on predomi-
na una mena de llangor i de visió estàtica, de
poemes estantissos i prefabricats que deixaven
ben lluny aquella etapa en què «érem joves, i
posseíem/ eixa crueltat alegre que adjectiva».
Una tendència declinant que, llevat d’alguna
composició en què el poeta s’enfronta a l’evo-
cació d’un vitalisme ja desaparegut, s’agreuja-
va en aquesta successió d’estampes esvaïdes
que és L’instant etern (): el que no sóc esti-
me:/ la gràcia deseixida, involuntària, la pròdi-
ga alegria que subjuga,/ o el valor generós.

Aquesta ambició desacomplexada en el seu
brillant inici com a escriptor, Sòria la feia ex-
tensible al gènere del dietari. En Mentre parlem
() l’autor es decantava per l’apunt teòric i
un seguit de lectures compulsives sense des-
denyar la nota personal d’un protagonista que
apostava sense reserves per ser escriptor i trau-
re el cap en el territori de la literatura. Acosta-
ments a Ferrater, Fuster, Mann, Flaubert o
Dostoievski convivien amb retrats de la ciutat
de València i seqüències que despertaven inte-
rés per resseguir la trajectòria —dubtes, inse-
guretats i reptes— del personatge central. En-
cara que l’autor ja intuïa aleshores un dels pe-
rills del model triat, amb «una tirada notòria del
meu caràcter pel romanticisme i l’abstracció».
La sorpresa i l’apunt vibrant desapareixien qua-
si per complet en el següent volum autobio-
gràfic La lentitud del mar (), en què el per-
sonatge retratat per Sòria es diluïa entre ma-
rrades filosòfiques esgotadores, un combinat
de papilla metafísica amb reflexions que pre-
tenien ser d’alta volada i queien, sovint, en un

enfarfegament gratuït i una mica banal.En el
curs del tempsrecull gran part dels articles, prò-
legs i conferències que Sòria ha dedicat a la li-
teratura catalana al llarg de dues dècades de pe-
riodisme cultural, congressos i col·laboracions
en revistes especialitzades. Les pàgines dedi-
cades a Ausiàs March, Teodor Llorente, Tono
Fornes, la correspondència de Joan Sales i
Mercè Rodoreda o les dificultats de les litera-
tures menudes i satel·litzades per sobreviure en
l’actualitat són un bon mostrari del Sòria lector,
capaç de moure’s entre el to professoral i la pas-
sió per la literatura. Però al costat d’apreciacions
intel·ligents i ramificacions molt ben trenades,
hi predomina també l’esperit del divulgador i,

més que els desafiaments del crític, assumeix
un insuls paper de promotor i publicista cultu-
ral: molts escriptors propers a l’autor són con-
signats des del gènere de l’elogi que espera ser
retornat —i cobrat—, un exercici d’autopro-
moció en què Sòria fila ben prim a l’hora de dis-
tribuir —i arreplegar— les targetes de visita. En
aquest sentit, un bon grapat d’articles es des-
tensen i recorren al fragment decoratiu, amb
predilecció per l’adjectiu tàctic i hospitalari:
amable, interessant, escaient, notable o el flo-
rejat «llibre bell» són habituals en l’escriptura
de Sòria per tal de donar joc amb posat de cru-
pier, encara que també és una forma estudia-
da de quedar-se a les portes dels llibres sobre
els quals parla.

En la recopilació En el curs del temps trobem
el bon escriptor que és Enric Sòria, amb lectu-
res tibants que assenyalen els aspectes claus
d’autors i moviments estètics —i que recorden
algunes de les millors pàgines de L’espill de Ja-
nuso Incitacions—, al costat, també, d’una pro-
sa entumida i fatigada en l’afalac calculat. Fins
i tot en els articles més llargs dedicats a Riba,
Espriuo el gènere dels dietaris iniciàtics —Pla,
Fuster, Serrahima—, es troba a faltar el som-
riure i l’encant, el recurs de l’anècdota biogràfi-
ca o l’adjectiu inesperat, tot depositat al servei
del totxo teòric on, al cap i a la fi, el que impor-
ta és demostrar que s’excel·leix en el saber en-

ciclopèdic. En aquest ús de la tarima i el discurs
acadèmic hi ha una impermeabilitat coriàcia a
l’humor i la seducció, si de cas previsible en
aquesta mena de profund romàntic alemany 
—i una mica austríac— que és Sòria, com si l’o-
xigenació de la literatura anglosaxona fóra des-
cartada des d’un principi pel tarannà feixuc —
i de vegades autotorturat— de l’autor.

Dins aquesta línia, quan es tracta de combi-
nar el juí polític i social i aplicar-lo a la literatu-
ra, és quan trobem alguns dels moments més
deficitaris i poc estimulants d’En el curs del
temps, tal i com s’esdevé amb les ressenyes so-
breEmili Gómez Nadalo Sanchis Guarner, on
s’esperava alguna cosa més que un resum fa-
cultatiu. En L’os de Couvier Sòria fuig d’estudi i
es perd —voluntàriament?—, sense plantejar el
debat de fons d’aquest assaig de Valentí Puig.
Pel que fa a l’article que dedica a La dialèctica
de la ironia, aquest capítol oscil·la entre la mà-
gia (negra), l’espiritisme i la psicodèlia inter-
pretativa, ja que Sòria aplaudeix enardit que un
foucoultià i dansaire Guillem Calaforra situe
Nietzsche, Cioran o Derrida com a definitoris
en la formació i el combat intel·lectual de Fus-
ter: el passatge en què Sòria aporrina de la mà
de Caloforra l’escriptor de Sueca per no haver
llegit a fons l’Escola de Frankfurt és, francament,
inoblidable.

En una de les anotacions més reveladores de
La lentitud del marEnric Sòria subratlla que l’ex-
hibicionista de la modèstia rapinyaire i artista
de la ideologia a l’ús —personal— Toni Mollà
és, de facto, un dels caps més lúcids—si no el
millor— entre els valencians (em pensava que
estàvem malament, però la cosa encara pinta
pitjor): una afirmació que quedarà fixada en la
història de la literatura, en aquest cas, univer-
sal. Aquesta observació és compatible —i qua-
si superada— amb una altra que es troba en
aquest carregós i dissuasiu dietari, ja que en un
moment Sòria ens recorda que ha quedat mar-
cat —supose que a foc— perquè li ha aparegut
en un somni Goethe amb la cara d’Aracil: por-
tentós, l’olímpic de Weimar transmutat en
aquest superdotat en deliri —cap a l’espanyo-
lisme biliós— sense retorn. Tot plegat divertit i,
sobretot, una mica trist, ja que un magnífic po-
eta, amb un bon projecte de dietari molt ben
traçat i excel·lent lector com és Enric Sòria, ha
quedat extraviat enmig d’un mandarinatge que
ha desdibuixat un dels nostres escriptors més
ben dotats, no sé si per opció o per destí. Pel que
es veu, una vella promesa i una pena observa-
da: anacolútica i digressiva —i una mica al·lu-
siva— reblaria, potser, el poeta.

POR ALFRED MONDRIA
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ENRIC SÒRIA
En el curs del temps

Col·lecció Els llibres de
Pròsper. E. MOLL, 2010
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Un mandarí flàccid

En el curs del temps aplega articles, treballs acadèmics i pròlegs
d’Enric Sòria, un conjunt de lectures que se suma a les antologies
Incitacions i L’espill de Janus, i que l’autor presenta com «un
itinerari a través de vuit-cents anys de literatura catalana». 
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Els col·leccionistes de vidre
TÀNDEM EDICIONS, S.L.

Una història d'amistat. De l'amistat pura i sense reserves que només es té
als deu anys. Al mateix temps, també una història al voltant de l'amor
incondicional dels nostres avis, els contes dels quals ens acompanyaran tota
la vida, anys i anys després que ells ja no estiguen amb nosaltres. I que
nosaltres continuarem recordant i narrant als que vinguen darrere. Un llibre
realitzat amb il·lustracions de Paula Alenda que està recomanat per a lectors
a partir dels 8 anys.
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JOSEP CHAPA

Ara va de neu
EDICIONS DEL BULLENT, IL·LUYSTRACIONS ANTONI LAVEDA 2011

Abans d’eixir de viatge Alba havia confessat als amics el desig de trobar
un tresor en la neu i Tània n’imaginava un de ben especial, el Ieti. Teo havia
estat llegint un manual de supervivència per si de cas els calia construir un
iglú i Erik ho tenia molt clar: ell només volia esquiar. De vegades però, la
realitat pot superar els somnis i les coses poden complicar-se molt i més
encara. Ningú no comptava amb aquella por, ningú no comptava amb
aquella tempesta i ningú no comptava amb una cova com aquella... 
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MIQUEL JUAN GARCÍA

Poemes per descobrir el món
ANDANA EDITORIAL, COL·LECCIÓ VAGÓ DE VERSOS 2011

Un poema a temps és la millor manera per a saber el nom dels vents,
alguns oficis, uns quants instruments musicals o com és la pluja matinera.
Perquè si barregem ritme i paraules aconseguirem un elixir màgic per a
despertar la memòria i el coneixement. És la proposta de Miquel Juan
García acompanyada de les il·lustracions de Cristina Duràn amb la qual
l’editorial valenciana celebra el dia mundial de la poesia obrint aquesta
nova col·lecció baix el nomVagó de versos, poesia infantil. 
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ENRIC LLUCH 

Sóc un extraterrestre
EDICIONS 96,2011

Motoret és abandonat enmig d'un camp de la Terra mentre canviava un dels
intermitents de la seua nau espacial. Sense saber perquè, el comandant engegà
els motors i el vehicle desaparegué entre els plecs del firmament. Proveït de
només una motxilla haurà d'esperar que el rescaten i mentrestant intentarà
entendre les persones i animals d'un planeta que podria ser meravellós. És la
història que ha creat l’escriptor d’Algemesí Enric Lluch amb les il·lustracions de
Toni Segarra.
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Enric Sòria. LEVANTE-EMV


