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Per qui s’interessa de debò per la poesia, el nom del poeta vigatà 
Lluís Solà és indefugible, com ho demostren el seu miler de pàgines 
de versos publicades sota el títol sever i concís de Poesia Completa. 
Un volum —i aquí la paraula és precisa— que recull, sense cap 
mena de dubte, una de les obres majors mai publicades en tot 
l’àmbit de la poesia en llengua catalana i que no desentonaria pas 
gens en cap altra literatura del món. Però, abans de parar-nos en el 
Solà poeta, que és al que hem vingut aquí, deixeu-me dir que Sola és 
més que un poeta (allò de més que un club), perquè en totes les 
seves diverses dedicacions excel·leix i ha excel·lit: pensament, crítica, 
teatre (en totes les seves facetes), traducció, direcció literària, 
dinamització de la llengua a Vic, etc.  

En el món del teatre, Lluís Solà hi ha fet tots els papers de 
l’auca, com se sol dir. Des de l’autoria fins a la direcció, passant per 
la interpretació, la traducció i l’adaptació, o la docència. Pel que fa a 
la tasca docent, Solà ha treballat de professor durant anys a l’Institut 
del Teatre, una feina que ha influït plenament en la seva manera de 
recitar els propis textos, com comprovareu tot seguit. Com a 
traductor, adaptador, director i actor teatral ha treballat sobre textos 
de Sòfocles i Èsquil, de Shakespeare, de Strindberg, de Brossa, i 
segurament me’n deixo. Encara en el camp del teatre, també va ser 
impulsor del Centre Dramàtic d’Osona i director del grup La Gàbia 
de Vic. 

Com a traductor fora del teatre, ha traslladat al català textos de 
Kafka, Handke (l’actual Premi Nobel), Beckett, Pound, Rilke, 
Rimbaud, Pessoa. Com es pot veure, el domini de diverses llengües 
és una mostra més de les moltes capacitats intel·lectuals del convidat 
d’avui a les Vespertines, encara que la llengua a què ha dedicat més 
esforços lectors, a part de la catalana, ha sigut l’alemanya, com ho 
demostren les influències filosòfiques i líriques que es detecten en la 
seva poesia i el seu pensament, un camp en què destaca el seu llibre 
assagístic sobre la llibertat titulat Llibertat i sentit. Reflexions sobre la 



condició humana, i també el que recull els seus assajos literaris sobre 
diversos poetes catalans que formen part de la nostra tradició 
cultural, com Maragall, Verdaguer, Espriu, Bartra, a la qual ja s’hi 
hauria d’haver incorporat amb lletres de motllo el mateix Lluís Solà, 
que com es pot veure és un dels pocs i veritables hommes de lettres i 
maîtres à penser, com en dirien els francesos, que ens queden. Una 
autèntica rara avis en temps de cultura de mercat.  

I ja tornant al camp de la poesia, però al marge de l’obra 
personal, Solà va ser un dels fundadors de la revista de poesia 
“Reduccions”, que ha dirigit durant molts anys. Una revista, per qui 
no la conegui, que ha sigut un autèntic bé de Déu a l’hora de donar 
a conèixer noves veus poètiques i crítiques del món de la poesia 
catalana i no catalana, i amb una continuïtat desconeguda dintre de 
la nostra cultura. Quaranta anys i més de cent números. 

I ara sí, ara parlem del Solà poeta que és, com deia al 
començament, al que hem vingut aquí, en aquestes Vespertines, i 
més que fer-ne cap anàlisi, una feina que seria ben agosarada per 
part meva vist el currículum intel·lectual del convidat d’avui, em 
limitaré a explicar-ne algunes impressions tant de l’obra com de la 
persona. 

Mireu. En general, els poetes contemplem el món, que de la 
nostra relació amb el món com un tot complex —amb tot allò que no 
som nosaltres— és del que ens parla sempre, per activa o per 
passiva, l’obra poètica d’en Lluís... El contemplem, deia, com si 
féssim un pas enrere i l’observéssim de fora estant. En el fons, ens en 
volem protegir espantats de la seva autonomia, de la seva vida més 
enllà dels nostres deliris de dominació. És una mena de distanciació, 
un tall en la seqüència temporal, que necessitem per no caure en 
l’autocompassió i la sensibleria de sentir-nos maltractats per la 
fugacitat d’aquest món, que, en general, en el dia a dia, mirem de 
viure com si el tinguéssim sota control. En canvi, Solà, sense gota de 
malaltissa melangia, aconsegueix parlar-nos-en des de la inserció en 
aquell tot que pels altres només pot ser contemplat epifànicament. 
Mistificadament. Contra la Idea immòbil, l’etern esdevenir: és la 
gran audàcia poètica del nostre poeta respecte al món. El poetes hi 
fan un a part. Solà n’és part. El poeta no s’atorga, per la seva condició 
lingüística, cap superbiosa superioritat. La seva veu és viscuda com 



una funció més entre els cants, els crits, les remors i totes les altres 
veus i silencis que el món té, i d’aquesta humilitat neix l’impetuós 
cabal de cordialitat humana que es desprèn de la seva obra en tots 
els aspectes. Sí, tot i la seva inabastable grandesa, la poesia d’en 
Lluís és humil. Feu la prova: interneu-vos al bosc, com tantes 
vegades fa ell mateix en les seves llargues passejades osonenques, i 
quan estigueu ben sols en aquell temple druídic que tant va estimar 
Hölderlin, enmig de la remor del vent als arbres i dels xiscles i els 
aletejos dels ocells, sí, enmig del silenci sonor d’abans de la veu 
disruptiva, parleu i digueu-vos que la vostra veu és per sobre de tot. 
Rebreu una lliçó d’humilitat. Només estareu sent sotabosc per molt 
que us penseu qui sap què. Ni arbres ni ocells, ni tampoc el vent, us 
diran mai que sou el centre del món. Insisteixo, sobretot els 
urbanícoles, els desarrelats de la veritat natural, aideològica en si, 
tendim a veure, atrapats al món artificial de les ciutats, el món 
anterior a la colonització humana entre admiratius i espantats, 
perquè en descobrim la bellesa oblidada i alhora tots els perills que 
ens pensàvem desapareguts gràcies a les andròmines tecnològiques 
que ens havien de donar seguretat i benestar. La nostàlgia de 
paradís perdut i alhora la por de la selecció natural que pensàvem 
haver superat, sense adonar-nos que la “selva” urbana és molt més 
selectiva que qualsevol paratge boscós. La mirada de Solà ens 
sorprèn perquè ens n’ofereix una mirada des de dintre, com si la 
seva veu expressés el món sent-lo, sent-ne subjecte per 
comprendre’s com a cosa en si entre les coses en si; tot i la gran 
cultura assimilada que conté la seva obra de cap a cap, com ha 
quedat demostrat en la descripció dels seus mèrits tan diversos, els 
seus “cants” i els seus “llampecs”, com ell anomena els seus poemes 
més sintètics, són elementals, sí, són un element més dels que 
componen el món; per això, quan com a lector t’endinses sobretot en 
els impressionants “cants” del poeta, a pesar de totes les dades 
riquíssimes heretades de la tradició que hi descobreixes, notes que 
tot aquell món verbal —que pot ser bosc, molsa, pluja, ocell i cant, 
fruit, pedra— et demana una lectura instintiva, empàtica amb la 
totalitat de la nostra condició de sers vius al costat i en igualtat amb 
els altres sers vius. ¿No és això l’amor? Tota la poesia de Solà és un 
cant de celebració de l’existència que desborda els límits del “jo” per 



esdevenir un “nosaltres” que inclou, i això és molt important, també 
l’inert. Sí, que desborda els límits del “jo” per convertir-se en 
“uníson”. Un cant uníson que ens porta de l’ínfim a l’infinit, que no 
és sinó la suma il·limitada de totes les “infimituds”; un cant que ens 
fa sentir eliottianament que tot final és començament, perquè cada 
instant conté goig i dolor, vida i mort, creació i destrucció. No hi ha 
“un temps de néixer i un  temps de morir”, com pretén l’Eclesiastès. 
En la totalitat, tot i res es donen simultàniament. Si amb Vinyoli vam 
sentir que “tot és ara i res”, amb Solà potser podríem afirmar que 
“tot és ara i u”. Hi ressonen, sempre amb ecos dialèctics, Goethe, 
Schiller, Novalis, Heine, i sobretot Holderlin, i amb ell Píndar. 
L’herència d’aquell inaugural Sturm und drang amb què es donava el 
tret de sortida a la modernitat. 

No m’embolico més que, si no, especulant especulant, encara 
se me n’anirà l’olla, si no és que ja ho ha fet. Però deixeu-me 
comentar, per anar completant aquesta no sé si gaire hàbil 
presentació, que qui fullegi el volum de la Poesia Completa d’en Lluís 
s’adonarà que té entre les mans una obra cabal i cabdal de la poesia 
catalana que ha de formar part urgentment del cànon literari català. 
En vista del desordre mercantil de la novetat a tota costa, no sé si 
queda ja ningú capaç d’endreçar la nostra literatura i fer-ne dissabte, 
per poder disfrutar d’un diumenge esplendorós on la literatura no 
depengui de cap Black Friday disfressat de Sant Jordi. 

Quan llegim sempre tenim la tendència de prendre posició 
respecte al que llegim. Doncs deixeu-me dir que sabem que un autor 
és un clàssic quan per admirar-lo, quan per disfrutar-lo, no ens cal 
estar-hi d’acord. Vol dir que l’anhel expressat en el llenguatge ha 
anat molt més enllà de la còmoda aspiració de sentir el que volem 
sentir. Pensem en els grans. Els autors amb què necessitem estar 
d’acord perquè ens agradin són els mediocres, els argumentals, els 
ideològics. Mireu al vostre voltant i vegeu què està passant en 
aquests moments, què agrada. Mala literatura del ressentiment, com 
en diria Harold Bloom.  

Acabo. Quan els de la meva generació érem simples aprenents 
en això de la poesia, anar a veure Foix, Brossa, Ferrater, Vinyoli, 
Espriu, uns anys abans Riba i Arderiu, Leveroni, era gairebé una 
experiència religiosa. Els saludàvem amb un respecte gairebé 



iniciàtic i ens passàvem tota l’estona cohibits, escoltant-los sense 
badar boca. Això per desgràcia ha passat a la història i ara l’últim 
d’arribar tracta amb uns fums de Rimbaud resurrecte els pobres 
(es)forçats que piquen pedra des de fa anys en aquesta aspra 
pedrera que és la literatura catalana. Doncs bé, tot i que som de la 
mateixa generació —som tots dos a la desena de la setantena—, 
quan vaig conèixer ara fa uns anys en Lluís vaig experimentar 
aquella sensació ara perduda pels nouvinguts a la literatura: em 
vaig sentir davant d’un “mestre”. No tinc cap dubte que, si no fos 
pels vents del ressentiment que bufen per totes bandes, Lluís Solà, 
aquest poeta que “no floraleja, ni concurseja”, com volia Foix, ja fa 
temps que seria Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. Encara ara 
m’empetiteix seure a la seva vora. 

 


