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Per deixar fondre al paladar
a xocolata és un dels aliments que més
passions desperta. Els catalans en
consumim uns 3,2 quilos cada any, i a

Alemanya, Bèlgica, els EUA, el Japó i Suïssa
en consumeixen entre 8 i 13 quilos. Tant si
és negra com amb llet, en pols o desfeta,
agrada a gent de totes les edats.

Probablement tothom sap que és feta de
sucre i de pols i mantega de cacau. Però ja
no és tan freqüent, per exemple, saber que
conté teobromina (literalment, “el menjar
dels déus”), una substància emparentada
amb la cafeïna del cafè i la teofil·lina del te
que li confereix propietats euforitzants, de
relaxació, d’excitació i de plaer... És originà-
ria d’Amèrica, i Cristòfor Colom ja en va
tastar en el seu primer viatge. Allà, els aste-

L ques l’empraven de moneda per
comprar i vendre mercaderies, i
la prenien escumejant en copes
d’or, especialment abans de fer
l’amor i de fer la guerra...

La xocolata té una història
fascinant i un gust deliciós, que
hom pot aromatitzar amb ca-
nyella, vainilla, aigua de roses,
claus, pebre, etcètera, però tam-
bé és nutrició, economia, engi-
nyeria, física, química i màrque-
ting. I amb ella es poden fer
nombrosos experiments cientí-
fics.

De tot això en parla Ciència i
xocolata, un llibre escrit per vuit

especialistes en aquests camps
que ofereix al lector una visió
molt completa del món de la xo-
colata, en un to amè, endolcit
amb curiositats i anècdotes lla-
mineres. És un dels aliments
més apreciats a casa nostra, i no
n’hi ha per a menys; segons una
llegenda asteca, va ser el déu
Quetzalcóatl –la serp emploma-
llada– qui va decidir compartir
aquest privilegi diví amb els hu-
mans, una generositat que va fer
que els altres déus, enfadats, el
desterressin. Potser per això
costa tant compartir una bona
tassa de xocolata. ❋
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a figura del poeta-crític a Catalu-
nya a partir de l’exemple de Joan
Maragall ha tingut molta fortuna

i ha arribat als nostres dies per mitjà
d’autors de la talla de Marià Manent,
Agustí Bartra, Joan Teixidor, Josep Pa-
lau i Fabre, Gabriel Ferrater, Carles Mi-
ralles, Pere Rovira, Jordi Julià i altres. 
Ara, Lluís Solà s’ha incorporat a aquesta
tradició, amb la publicació de La parau-
la i el món, un conjunt de tretze estudis
sobre nou poetes, de Verdaguer a
Bauçà.

L’estructura del llibre no té cap se-
cret. D’entrada trobem el pròleg que de-
fineix el marc conceptual que serveix de
denominador comú de tota l’obra.  Des-
prés, tenim els assaigs sobre els diferents
poetes en ordre cronològic, que oferei-
xen una mena de visió general de certes
tendències que han marcat el desplega-
ment de la gran poesia catalana del segle
XX.  I, en darrer lloc, hi ha un text d’epí-
leg, amb voluntat polèmica, que porta el
conjunt cap a la més estricta contempo-
raneïtat plantejant el tema del retorn de
la poesia a l’oralitat, després de segles del
predomini inviolable de la lletra impre-
sa, i els perills que comporta.

Insòlita potència humana
La paraula i el món és un llibre d’una in-
sòlita potència humana, intel·lectual i
artística. L’excel·lència de l’obra ens
obliga a valorar-la des de tres punts de
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vista diferents però complemen-
taris.  En primer lloc, cal destacar
la voluntat profundament literà-
ria dels textos perquè significa
una contribució de primer ordre
al gènere de l’assaig literari a Ca-
talunya.  En segon lloc, cal asse-
nyalar l’extraordinari discurs
transversal de reivindicació de la
poesia que acaba establint una
veritable teoria general de la poe-
sia. I, finalment, cal posar en re-
lleu la magnitud dels temes pun-
tuals que tracta per aproximar-se
a la producció de cada poeta: 
Verdaguer i la realitat física, Alco-
ver i el dolor, Maragall i el valor

de la paraula, Salvat-Papasseit i
l’adversitat, Bartra i la llibertat i
l’obra total, Espriu i la necessitat
expressiva, Vinyoli i la fisicitat del
llenguatge...
    Cada peça del llibre constitueix
una aportació important a la bi-
bliografia sobre l’autor en qües-
tió.  En el cas concret del segon
dels dos assaigs dedicats a Mara-
gall, senzillament no conec una
interpretació més ambiciosa i
ajustada de la famosa teoria de la
paraula viva.  Justifica el llibre.
    Ara ens toca rellegir els grans
poetes, començant per Lluís Solà
mateix. ❋
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L’apunt
Lluís Solà (Vic, 1940) és poeta,
dramaturg, assagista i editor que
va debutar el 1975 amb Laves,
escumes, si bé el més valorat de
la seva obra són els volums De
veu en veu: obra poètica I
(1960-1999) i L’arbre constant:
obra poètica II (1994-2000).

Lluís Solà ha
publicat un assaig
dedicat a nou dels
grans poetes de les
lletres catalanes
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