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yron: la primera estrella del rock’n’roll.
Hi haurà qui arronsarà el nas i dirà que
abans van ser Caín, Cleòpatra o Alexan-
dre el Gran. Ni cas. Perquè el que ells no

sabien és que també eren Byron. Al món de l’es-
pectacle o ets Byron o no ets res. George Gordon
Byron (1788-1824) fou la primera i serà l’última
de les estrelles de Hollywood. I entremig, tots
Byron. Rimbaud, Cassius Clay i Kennedy, Picas-
so, Humbert Humbert, Djuna Barnes, Elvis i
Jagger, Capote, Zelda i Scott Fitzgerald. També
Orson Welles, Dostoievski, Lennon, Michel
Houellebecq, Lowry, Johnny Depp (i tots els
Brandos anteriors i possibles). Els moderns de
sempre, els pintors a l’illa Dominica, Rufus
Wainwright, Ripley en perill, els punks, Dorothy
Parker, Hannibal Lecter i Billie Holliday. I tots
aquells que han fet o intentat fer art amb la seva
vida i vida de l’art (Wilde? Què és Dorian Gray si-
nó Byron?). Avorriment, intensitat, gola i tor-
nem a començar. Desitjar i obtenir-ho tot. Aban-
donar-ho tot. Menysprear els déus i desitjar un
món tan violent com irresistible. Crede Byron,
lluïa al seu escut d’armes. Creu en Byron.

Les peregrinacions de Childe Harold –els dos
primers Cants– convulsen el món el 1812. La
seva arrogància del jo, la veritat intolerant del
nen mimat, el seu desarrelament nihilista enca-
ra ens arriba amb cada nou creador. “Ho tinc tot
i no en vull res” ha estat el lema de gairebé qual-
sevol revolució cultural dels segles XIX, XX i ho
serà de les del XXI. El tedi adolescent d’en Byron
–embrió del tedi urbà del seu germà vençut,
Baudelaire– és el crit contracultural dels seixan-
ta, dels Sex Pistols i del botellón. El seu batec
poètic –sang neoclàssica, cor romàntic– en un
relat tramposa i vanitosament autobiogràfic fou
el tic-tac de la bomba. I, és clar, l’escenari d’un
món salvatge narrat per un dels nostres que ja
no és dels nostres. Byron confronta els seus
compatriotes al mirall de l’alteritat i no hi sur-
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‘Crede Byron’

ten afavorits. La intensitat, el dolor com a símp-
toma d’estar viu Byron ho troba en els pastors
albanesos, les dones de Cadis, els herois grecs
d’ara i del passat.

Per Lord Byron l’exotisme ha de ser inter-
pretat com a estat d’ànim –voluptuós,
melangiós, llibertari–, com a vacuna con-
tra aquella manera anglesa tan educada
de ser feliç. Byron i el seu alter ego literari
mai són coherents ni correctes ni previn-
guts. Tendeix a la desmesura, a la màsca-
ra, a la tragèdia innocent de l’adolescent.
Però és sincer i a més totes les factures les
paga. Tot ell conforma una personalitat
proteica que el porta a ser, després de
Shakespeare, l’escriptor anglès més fa-
mós del món.
Byroniana és també la dolorosa separació
entre home de lletres i home d’acció (He-
mingway? També Byron). La literatura de
Byron és Byron si hagués pogut no ser By-
ron. Coix, poeta endeutat de saló, civilit-
zat. Els seus personatges són corsaris, re-
bels, assassins, presos condemnats a
mort, fugitius. Ell no podia guanyar una
guerra, només podia escriure-la. D’aquí
les seves ganes de proeses físiques. Enca-
ra es celebra el pas dels Dardanels nedant
en honor seu. I la seva mort va ajudar que
França i Anglaterra s’impliquessin en
l’alliberament de Grècia del poder otomà.
Va morir a Missolonghi el 1824 havent in-
vertit tot el seu capital i la seva salut en
l’alliberament hel·lènic. Mort gens èpica.
De malària, sense haver entrat en com-
bat, atrapat en decisions burocràtiques.
El que és evident és que el periple medi-
terrani va fer Byron el que va ser. La seva
obra significativa és l’eco del que va veure,
viure i sentir al viatge. Un Grand Tour es-
tablert com a colofó de la formació acadè-

mica aristocràtica. Gràcies a Napoleó i una tona
de morts, Byron no pot comprar el paquet es-
tàndard: França, Alemanya, Països Baixos, Su-
ïssa i Nàpols. Així, pel bé de la literatura, farà
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adéu al lingüista Joan Solà
ha sigut ampli i emocio-
nat. En casos tristos com
aquest no s’ha de calcular

la intensitat del dol públic amb la
buidor que deixa en tot de ter-
renys, de l’amistat personal al mes-
tratge acadèmic i social. Tothom
coincideix en la importància i fe-
cunditat de la seva feina a favor del
català. Jo voldria recordar un epi-
sodi dels anys d’estudiant d’en
Joan Solà, amb qui vam coincidir al
Colegio Mayor Hispanoamericano
Fray Junípero Serra, del carrer de
Sant Joan Bosco, davant mateix de
l’edifici-escola-residència- tallers
que hi tenen els salesians. Els estu-
diants, per fer broma i basant-nos
en la quantitat de lleidatans que hi
havia, en dèiem col·legi hispano-le-
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ridano i El Ginebró. Hi ha un episo-
di que recordo en aquest moment i
mostra la manera com, en aquells
temps de dictadura franquista i di-
ficultats extremes del català, els jo-
ves i no tan joves se les empescaven
per mantenir viva l’esperança de
temps millors.

En un altre col·legi veí, aquest
privat, el Sant Jaume, situat a l’al-
tra cantonada del bloc en què es
trobava el nostre, hi residien noms
com ara Blai Bonet, Gabriel Ferra-
ter, Salvador Clotas... i altres, amb
els quals organitzàvem unes tertú-
lies informals però interesantíssi-
mes al bar que hi havia al costat del
Sant Jaume. Al nostre col·legi ofi-
cial hi residien també noms com
ara Antoni Comes i Joan Solà, com

he dit, i alguns amics lletraferits,
que no es deixaven –ens deixà-
vem– perdre la tertúlia amb els
mestres. A les discussions i xerra-
des hi acudien a vegades el germà
d’en Gabriel Ferrater, en Joan, en
Joan Brossa –molt amic d’un artis-
ta pintor col·legial amb qui trafica-
va tot d’estris– i en Joan Vinyoli,
que vivia al veïnat. Els del nostre
cantó – Comes, Solà...– eren més
prudents i assossegats que els del
cantó privat, i recordo discussions
sobre la poesia d’Ausiàs March o La
Ben Plantada, entre altres, que ara
lamento no haver gravat, tot i que
no sé si la tecnologia del temps era
prou eficaç i a l’abast. És per dir, en
homenatge a Solà, que en aquells
temps difícils i negres, grups de jo-
ves i no tan joves però ferms s’espa-

vilaven per mantenir viva una lite-
ratura i una llengua. Tots érem de
fora de Barcelona, de Bellpuig, de
Mataró, de Premià..., potser perquè
la gran ciutat –com passa una mica
ara– assistia indiferent a la pèrdua
del que era i representava.

Hi ha hagut altres grupets
semblants, per exemple, l’aventura
de la revista vigatana Oriflama, to-
ta en català, i això que oficialment
era per als soldats nous, els reclu-
tes! Però que va aplegar un temps
el dit Grup de Vic, Ricard Torrents,
Antoni Pous, Miquel Martí i Pol, Se-
gimon Serrallonga..., a l’empara del
Bisbat. Però això ja és una altra his-
tòria. El que cal és la voluntat... de
resistència o de competència, el
que calgui. ❋

Joan Solà, un record
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