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Poesia
Andreu Gomila

Al seu Art poétique, Paul
Claudel enuncia una de
les coses més sinceres
que s’han dit per refe-

rir-se a una obra d’art: “Cada home
ha estat creat per ser el testimoni i
l’actor d’un cert espectacle, per de-
terminar-ne el sentit”. Vet aquí la
missió de l’artista, la clau que obre
tots els panys quan ens posem al
davant de l’obra de Lluís Solà (Vic,
1940), orfebre i paisatgista, artesà
i interiorista, capaç d’elevar el dis-
curs poètic força amunt amb sols
un lleu esforç del lector ensinistrat.
Ja que si de seguida copsem que
l’arbre és la llengua, la pedra és la
inspiració, i l’ametlla closa i la garsa
blanca són la poesia, tot d’una
tenim el passaport cap al desxifra-
mentdel seuric i tancatmón interi-
or. Una obra literària no gaire ex-
tensa que ara ens és servida per
paquets, amb els sis últims volums
(La remor encesa, Vuit cants.El tell,
Entre bellesa i dolor, A les coves de
la llum, El vent a la branca i Dotze
cants. Es fa tard) aplegats en un sol
llibre, que és el quart d’una mena
d’obra completa, quan encara es-
perem el tercer lliurament després
dels dos primers. Sincerament, no
entendré mai els esforços que fan
alguns per aniquilar la literatura
catalana... No estem parlant d’un
mestretites qualsevol, sinó d’un

El marc de l’epifania
dels més grans poetes vius, amb
una obra força singular, gairebé
única, perquè connecta Costa i Llo-
bera i Alcover amb el romanticis-
me anglès i el postsimbolisme ger-
mànic. De fet, podríem dir que Solà
és un poeta illenc enclavat al mig
de la plana de Vic.

L’univers de Solà, seguint Clau-
del,ésunespai tancat,aramésclos
que mai. Segurament estem par-
lantd’unesdesenesdequilòmetres
quadrats, talment la serra de Tra-
muntana d’Alcover, la Sinera d’Es-
priu o el Recanati de Leopardi.
Abans, el vigatà s’havia obert al
mar, fins i tot a la ciutat, però sem-
pretornavaalseupaisatgeper tro-
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barrefugi.Arahihabastit totelseu
discurs,ambpecesd’altíssimaqua-
litat com els dos volums de cants
d’aquest Entre bellesa i dolor. Vint
cants en total que són del millor
que s’ha escrit en català en aques-
tesprimeriesdesegleXXI.Permol-
tes raons: per la finor ribiana, pel
ritmeferraterià,per lasinceritatal-
coveriana. Per completar el qua-
drat,nomésfaltaria la imatgeriafoi-
xiana,únicemperòpossible, jaque
els recursosquedesplegaSolàsón
més aviat limitats.

Mort i record i llengua
Això últim no és un defecte i seria
imprecís comparar-lo amb els tò-
temscitats,perquèSolàésdiferent.
De fet, sihaguésdecol·locarel seu
nou llibre al costat d’un altre el si-
tuaria més aviat amb les odes de
Keatso lesElegiesdeDuinodeRil-
ke, per la potència referencial dels
elementsnaturals,percomunàm-
bit tancatdeterminaunaobra. I ci-
tem Claudel de nou quan diu que
“cadacosanosubsisteixenellama-
teixa, sinó en una relació infinita
ambtotes lesaltres”. Iaquíveiemla
importància del tell, de l’arç, de les
pedres,de lesametlles,de laboira,
de les clarianes, dins la poètica de
Solà, ben marcada en aquesta últi-
ma època per tres elements: la
mort, el record i la llengua.

Els elements naturals seran, de
fet, lespecesd’escacsambquèjuga
Solà. Uns objectes que sap finits
comellmateix.D’aquí labellesa iel
dolor. La bellesa moribunda i ver-
tadera de Keats de l’Oda a la me-
lancolia i l’Odaaunaurnagrega.El
poetavigatà,desdel títol,quedes-
xifra al poema 9 de la secció II del
volum Entre bellesa i dolor, deixa
benclara lasevaopciódesituar-se
entremigdelsdossubstantius,dos
motsquesón laméspuradefinició
de l’art i que no són tan antònims
com semblaria. I més en el cas del
nostre d’autor: ben bé podríem
parlar del dolor de la bellesa, o la
bellesa del dolor. Perquè, ¿no ens
meravellem davant peces tan do-
lorosescomelDesolaciód’Alcover
o el Rèquiem de Mozart?

Solàparladelafinitud,del’extin-
ciódelpaisatgequecanta.Ellmar-
xa, machadià, “amb les maletes
buides”, tot sabent que “el que es-
perem espera” (III. Vuit cants. El
tell). Però no pot deixar d’ofuscar-
se : “Ielsquiparteixennos’enduen
res del que els envolta, / cap imat-
ge,capombra,caprecord?”(V.Vuit
cants. El tell). Abans de partir, ja
enyora i, claudelià, sap que una
cosa no existeix sinó a condició de
ser finita. D’aquí el seu esforç de
donar vida a cada element que ha
trobat en el camí.
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El jo del poeta és força preemi-
nent en tota l’obra, encara que ad-
quireixunpuntaprioriallunyatdel
mónquedescriu.Rarament faser-
vir la primera persona del singular
–prefereixelpluralmajestàtic– ias-
sumeix un rol de pintor modernis-
ta, tot mirant d’identificar el que
troba en el paisatge amb ell ma-
teix. Solà s’endinsa en el bosc i tro-
ba un lloc per a la reflexió, el Li-
chtung de Heidegger, la clariana,
un espai d’obertura on meditar i,
per ventura, ser colpit per l’epifa-
nia. I ésque l’escletxaquehihaen-
tre la bellesa i el dolor no és altra
que l’instant–Solàparlamoltd’ins-
tants– on s’estableix la connexió
que fa possible l’obra d’art.

“I tanmateix així vivim, així mo-
rim, / oint la música silenciosa, /
oint els rius que lentament s’esco-
len/ i la rocaqueudola ielspollan-
cres aguts”, comença l’última es-
trofa de l’esplèndid primer poema
de Dotze cants. Es fa tard. Talment
el marc on es desenvolupa l’epifa-
nia. El moment de plenitud que el
poeta sols troba mentre crea amb
una eina, la llengua, que Solà veu
desvalguda,abocadaaldesguàsde
la memòria. Ell li ret homenatge
des del cim, a prop de l’Olimp dels
que miren, toquen i treballen amb
el record tot sabent que són finits,
terriblement mortals.❋


