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El poeta Lluís Solà ha publicat ‘De veu en veu’, obra en què recull tres poemaris inèdits

P U B L I C A C I Ó D E L N O U P O E M A R I D E L L U Í S S O L À

El silenci que
embolcalla l’absolut

J O A N T R I A D Ú

Solà manté
una abnegada
“recerca del
que és ver
i el que és pur”
on sigui que
l’art i la vida
l’hagin portat

Llegint Solà
a poc a poc,
veiem que el
poeta s’expressa
en termes
de totalitat,
que és una veu
per a tot

É
s prou sabut que hi
ha poetes que en el
seu propi silenci s’a-
creixen; no pas un
silenci interior, és

clar, sinó al fet d’esperar
temps, anys, de vegades, a fer
conèixer la seva obra en llibre.
En la publicació, com a acte,
hi pot haver per al poeta la
impressió que lliura o li és ar-
rabasada una veritat molt ín-
tima. És allò que Riba va dir
sobre els mots que se’n van del
poeta en el mateix moment de
la creació del poema. La imat-
ge pot ser encara una altra: la
de les aus que (aparentment)
no deixen sortir del niu els
seus petits fins que els escau
de fer vida pel seu compte.
Podria assenyalar amb el dit i
amb coneixement de causa,
algun reconegut poeta català
actual a qui fóra atribuïble
una actitud recta quant a po-
sar en circulació la seva obra.
No dic pas, ni tinc raons di-
rectes per fer-ho, que aquest
sigui el cas de Lluís Solà, l’es-
plèndid llibre del qual, De veu
en veu, inclou tres llibres o re-
culls inèdits escrits des de
gairebé vint anys ençà (l’ela-
boració del libre anterior pu-
blicat fa vuit anys, s’acabava el
1981) i això fa que, en aparèi-
xer així com abandonada “a la
memòria del temps” (com va
deixar dit el poeta en presen-
tar fa més de 25 anys el seu
primer llibre) i en una col·lec-
ció de tanta persistència com
Óssa Menor es pugui veure re-
alment com una aparició, com
el descobriment d’un poeta
nou.

No crec que Lluís Solà car-
regui el mort a res ni a ningú
quant a aquesta temporització
de la seva obra. En tot cas jo li
recordaria el que va fer J.V.
Foix amb la seva poesia en
vers i Salvador Espriu amb els
seus poemes de Les hores; com
tots dos, per raons diverses,
van fer esperar els lectors. I no
em reca d’adduir noms il·lus-
tres al costat del seu, tot afe-
gint-hi, venint de pas, el del
seu conterrani Segimon Ser-
rallonga, tan car de veure per
les llibreries. Hi ha poesia que
es pot esperar i té un guany en
l’espera. De Lluís Solà no em
sorprendria que la baixa fre-
qüència de la seva obra es
correspongués amb el seu
concepte de rigor, la seva for-
malitat de tracte i una mena
de silenci contundent que li
coneixem; com el silenci que
tinc la impressió que passa
per dir de la seva poesia, que
és aquell silenci que embolca-
lla els delerosos d’absolut.
Aquesta impressió s’adiu amb

la seva abnegada, gairebé hie-
ràtica “recerca del que és ver i
el que és pur” on sigui que
l’art i la vida l’hagin portat.
Fou així com, fa prop de tren-
ta anys, es manifestà ell ma-
teix en la interpretació dra-
màtica que donà, en escena, al
Palau dels Congressos de
Montjuïc, a la poesia de J.V.
Foix i especialment en les
pauses tallants amb què il·lus-
trà el poema satíric Tot n’és ple,
en presència i com a home-
natge al poeta pel Premi
d’Honor de les Lletres Catala-
nes que li havia estat atorgat
per Òmnium Cultural. Ara,
aquest volum, De veu en veu, se
subtitula, i cal no perdre-ho de

vista, Obra poètica I (1960-1999), o
sigui que és un primer volum
d’obra completa. D’altra n’hi
deu haver, doncs, i fóra bo que
no es fes esperar gaire. Els
lectors de la poesia de Lluís
Solà, des d’ara més aciençats
en poesia per ella, ho agrai-
ran.

Perquè, en efecte, la poesia
de Lluís Solà presenta trets
que, en conjunt, fan de com-
pendi per a l’accés a tota (bo-
na) poesia, mentre que salven
de rossolar pel pendent de la
complaença versaire o a peu
pla per la respectable mitja-
nia. Pedra de toc, doncs, sí;
perquè l’autocomplaença en
l’amor o en el dolor personals

s’esvaeix a compte d’un gir
premeditat i efectiu d’inde-
pendència del poeta, el qual
assoleix de situar la seva poe-
sia en un pla de sobirana i
punyent impersonalització.
Aquesta acció comença ja en
els poemes, als quals hom re-
tira el dret al títol i són només
un número, dins una ordena-
ció o sèrie determinades pel
poeta, el qual es compromet,
en canvi, a no parlar, directa-
ment, gaire o gens d’ell ma-
teix. (És un descans per a
aquell lector que tot sovint
llegint poemes se’ls empassa
com fragments amargs de les
vides desesperades d’una llar-
ga sèrie de poetes. Aquí el lec-
tor no hi pot patir.) No crec
que el poeta ho faci perquè,
com diu René Char, “hom no
burxa en la pròpia vida sense
enganxar-s’hi els dits”. El ma-
teix Char és qui diu que el seu
bloc de notes (Fulls d’Hipnos)
podria no haver pertangut a
ningú. Més just és dir, llegint
a poc a poc Solà, que el poeta
s’expressa en termes de tota-
litat i que no és, com el títol de
l’impressionant Jean Tardieu,
“una veu sense ningú”, sinó
una veu per a tot: tradició i
modernitat –sense oblidar
que la modernitat té tradi-
ció–; pensament i somni, així
com natura i mort; el temps
–perquè “dins el temps es

mou la paraula”– i la religió,
perquè “és el sagrat el que ens
salva”.

Però cal, encara, resseguir
aquesta poesia al peu de la
lletra, com crec que ho ha de
fer la crítica. El lector-crític és
el lector ideal d’aquesta poe-
sia, en la qual allò que té
d’impersonal en la seva refle-
xió singular es personalitza
pel seu compte amb la col·la-
boració del lector, el qual se
sent a dir que “també nosal-
tres som i ens reflectim / en
l’aire verd, i meditem descal-
ços / davant la xarxa, en aca-
bar el partit / incert”, i també
“perquè nosaltres som en la
mirada / ens estimbem i som
un signe, brusc”... Dues pa-
raules d’un poema en prosa
(núm. 2 de L’herba dels ulls) que
formen una unitat, “Fluència i
enyor”, ens presenten idees
ben diferenciades, però que el
poeta vol que ens arribin al-
hora. Llavors el lector se les
troba, de fet, com a comple-
mentàries, de manera que un
bon lector de poesia, anant als
sentits respectius d’uns mots
que li són familiars, ja no en
veurà una sense l’altra. No li
caldrà saber que des d’Heràclit
estàvem advertits sobre –i de
la– fluència, i des de l’elegia
antiga de Tristia (o la moderna
de Mandelstam) teníem prou


