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De la mà de Publicacions de la Universität de València (PUV), acaba 
d’aparéixer l'edlció ampliada -«en realltat, la primera edlció comple
ta», tal com afirma l'autor- d’una obra que bé merelx el qualificatiu 
d'emblemàtica. Es tracta de Mentre parlem. Fragments d'un diari iniciòtic 
(1979-1984), d’Enrlc Soria, un deis exponents més destacats de l'assa- 
gistica contemporànla, que veié la llum per primera vegada en 1991 
a Barcelona. El cas és que, en 1990, Mentre parlem obtlngué el premi 
«Joanot Martorell» de Gandía. I que, tal com s'ha sabut ara, a l'hora de 
publlcar-lo Edicions 62, que es feia carree deis origináis guardonats en 
el certamen gandià, comunicà a l'aleshores quasi desconegut autor -«a 
Catalunya, desconegut del tot»- que el seu dietari era massa voluminös, 
I que, si volla veure'l publicat, havia d’escurgar-lo. Tal com recorda Enríe 
Soria, retallar l'obra significava destruir-la o, si més no, transformar-la 
en una de nova; i «només la confianza interior en el que havia escrit i el 
deslg de donar-ne a conéixer, almenys, la major partva poder véncer 
el meu dlsgust i la meua comprensible renuèncla a mamprendre eixa 
forjada amputado».

«L’edició ampliada de 
Mentre parlem transmet la 
joia, la frescor i la bellesa 
del treball ben Fet»
Hrabanus Maurus que encapçala el dietari. La nostra 
més entusiástica felicitado a un autor a qui Sao sempre 
ha considérât de casa -tant de bo tornem a veure'l avlat 
collaborant a les seues pàgines!-; i l'enhorabona a les 
PUV per l'encert d'haver coadjuvat a fer realitat un Ilibre 
que transmet la jola, la frescor I la bellesa del treball ben 
fet.

Coberta de l'edició ampliada

Enríe Soria

Mentre parlem
Fragments d’un diari iniciàtic

Encara que és quasi segur que la majoria dels lectors de la primera 
edicio de Mentre parlem no ens vàrem adonar de l'esporgada, és molt 
d’agrair que l'autor es prometera a si mateix «que un dla, tard o d'hora, 
havia de publicar-lo sencer, tal com l'havla pensât i escrit»; ja que aixô 
ha permés que, al cap de vlnt-i-tres anys i quan no ho esperàvem, 
puguem retrobar-nos amb un lllbre -que formava part de les nostres 
lectures clàsslques- ampliat i rénovât. Un volum, redactat amb una 
prosa exquislda, la major part dels judicis I reflexions del quai mantenen 
plcna vigcncia, que amb els fiagments restituas ha guanyat vigor, i que 
ja assenyalava el seu aleshores novell autor com un dels escriptors més 
conscienciosos, pondérais i cultes de les actuals lletres catalanes.

«La vida gira i tu romans, perô no intacte», anotava a l'octubre de 1983 
un Enric Sôria que, ara, s'hi reconeix com un «jove semidesconegut, am- 
biciôs i il luslonat»; I que després de milers d'articles I més d’una dotzena 
de lllbres es mostra potser més conscient que mal que «mentre parlem, 
l’herba alta verdeja, madura I es marceix, s’esblaimen les violetes, els 
lliris s'enfosqueixen I cauen», tal com resa la cita del benedlcti alemany
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