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El poeta Joan Solà, autor d’‘El lloc fidel’

C O M P A R A T I V A D E L A P O E S I A D E L L U í S S O L À

La transformació
P A U D I T O T U B A U

P
er comprendre la complexitat
de la poesia de Lluís Solà
potser sigui eficaç aclarir-ne
alguns ascendents amb un
parell d’exemples. L’últim lli-

bre del segon volum de la seva obra
poètica, El lloc fidel, és un intent de re-
prendre i allargar les proses poètiques
de Llull des de l’estil o la música de
Llull: “Los arbres e les erbes e tots los
vegetables, tots seguexen ordenacio
en so que fan: car de grau en grau fu-
llen e ramen e florexen e granen”
(Llibre de contemplació, cap. 107).

I Solà, en el fragment XXX d’El lloc
fidel: “Obscur fulgura l’arbre de la nit,
constant, i enllà les branques ramen i
s’enfonsen ingents dins la negror la-
boriosa, i fressegen les fulles innom-
brables, esglaiades i fidels. I no hi ha
camí per arribar-hi, només el sender
vermell de la transformació. D’esglaó
en esglaó ens enfila dalt de tot de
l’escala, i llavors ja no hi ha esglaons,
ni camins, ni pedra, només hi ha el
salt, i el vent encès que salta”.

Les diferències observables entre
Llull i Solà no només provenen de la
confluència d’aquest amb poetes cata-
lans com ara Joan Maragall i Joan Vi-
nyoli, sinó que s’eixamplen a partir
d’una lectura idiosin-
cràtica de la tradició li-
terària i filosòfica d’ar-
reu del món. Quan Ma-
ragall diu que “la for-
ma artística no pot és-
ser sinó el ritme humà
desvetllat pel natural”,
i quan afirma: “Sóc la
natura sentint-se a si
mateixa. Veig les ona-
des venir i desfer-se en
la platja assolellada”, la
vibració que en resulta
no només és similar a
la del “vent encès que
salta”, sinó que conver-
geix amb altres veus
com ara les d’Emerson i
Whitman.

Mentre Llull tendeix
necessàriament a l’abs-
tracció, Maragall s’em-
para en un idealisme
tan desbordant que a
vegades pot semblar
ingenu, crèdul i naïf.
Vinyoli ho va intuir i en
va dilatar l’impuls a través de la pene-
tració en el misteri de la caducitat: “Cal
viure a tot o res, / vinclar-nos dòcilment
al que ens agita / i ens posseeix i ens
refà a cada instant / fins al darrer” –en
l’hexasíl·lab inicial hi ha una significa-
tiva paràfrasi d’un sonet de Carles Ri-
ba, però el tema ens duria massa
lluny–. Per dir-ho d’una manera es-
quemàtica, Vinyoli és un elegíac que
erosiona l’Excèlsior de Maragall amb
contrapunts i pèrdues inquietants.

PROCLAMAR I CONTRADIR
Solà, per la seva banda, és capaç de
posseir la veu d’un i posteriorment la
de l’altre, de proclamar i de contradir,
de callar i de transformar-se. Radical-
ment contemporani, assumeix i am-
plifica tant el “jo sóc un altre” de
Rimbaud com el missatge de Whit-
man quan s’inclina sobre els joves i els
nínxols oblidats “absorbint-ho tot cap
a mi i cap a aquest cant”; accepta i
multiplica l’acceleració de Vinyoli de

les realitats que refereix, quan se’l
compara amb Maragall, però no re-
nuncia ni al nervi filosòfic de Llull ni
a la puresa tèrmica de Maragall.

Les assumpcions creatives de Lluís
Solà no només provenen de la poesia
i la literatura dels tràgics grecs, el Ba-
gavhad-Gita i els Upanishads, sinó que
entronquen amb alguns debats oberts
de la tradició filosòfica occidental. En
el fragment XXIII d’El lloc fidel hi apa-
reix una discussió sobre l’actitud de
l’escèptic que es remunta a les dis-
cussions de Sòcrates amb els sofistes, a
una opinió d’Aristòtil –Metafísica IV.
4– en què reflexiona sobre la falta
d’experiència vital i plenament moral
de qui dubta del principi de no-con-
tradicció, i a diverses partícules del
Tractatus –5.62, 6.51, 6.52– en què
Wittgenstein encara temes com el so-
lipsisme i l’escepticisme. Solà acaba el
poema amb la següent asseveració:
“L’individual és indicible”. El tret que
el diferencia del plantejament dels fi-
lòsofs és la capacitat per no decan-
tar-se del tot sobre cap punt de vista,
sinó per incloure’ls des de l’ambigüi-
tat i la indeterminació última, com si
digués que vivim o sobrevivim com
podem amb el pes inclement dels in-

terrogants. Wittgenstein hi hauria es-
tat d’acord: hi ha problemes humans
en què l’única resposta possible és una
mera descripció del problema.

D’aquesta capacitat per perdurar a
l’interior de les preguntes, Solà n’ha
extret una fascinant forma de vida i de
poesia que s’alia tant amb la perseve-
rança en el fracàs de Beckett –“La fi és
en el començament i tanmateix con-
tinuem”, diu Hamm a Fi de partida–
com amb el sentit de la indestructibi-
litat que Kafka va heretar de la tradi-
ció biblicojueva. El títol real d’una de
les narracions de Kafka, La metamorfosi,
no és altre que La transformació. Jordi
Llovet argumenta en el pròleg a la seva
traducció al català que el relat conté
una metàfora sobre la condició exis-
tencial de l’artista. De les terribles
ironies de Kafka n’hi ha una de plan-
tejada a El castell que també remet al
fragment de Solà citat mes amunt:
“Llavors semblà a K. que li havien ta-
llat tots els vincles que l’unien amb els

altres, i que ara, sens dubte, era més
lliure que mai i es podia esperar tant
com volgués en aquell lloc que ordi-
nàriament li era prohibit, i que s’havia
guanyat aquella llibertat lluitant com
cap altra persona no hauria pogut, i
que ningú no tenia el dret de tocar-lo
o de treure’l, i menys d’adreçar-li la
paraula; però –i aquesta convicció era
almenys tan forta com l’altra– res no
era alhora més absurd, més desesperat
que aquella llibertat, que aquella es-
pera i aquella invulnerabilitat”.

COM L’AGRIMENSOR TRAGICÒMIC
I Solà, com l’agrimensor tragicòmic
que mesura l’immesurable o el Witt-
genstein que repta la història de la fi-
losofia amb el gest fundacional de les
proposicions 6.54 i 7: “Obscur fulgura
l’arbre de la nit, constant, i enllà les
branques ramen i s’enfonsen ingents
dins la negror laboriosa, i fressegen les
fulles innombrables, esglaiades i fi-
dels. I no hi ha camí per arribar-hi,
només el sender vermell de la trans-
formació. D’esglaó en esglaó ens enfila
dalt de tot de l’escala, i llavors ja no hi
ha esglaons, ni camins, ni pedra, no-
més hi ha el salt, i el vent encès que
salta. I sola, llisca la nau silenciosa

sobre l’aigua antiga, i en l’eix brun-
zent de la tenebra fulgura la faç, in-
consumible”.

Per acabar aquest recorregut potser
no sigui superflu recordar que la poe-
sia de Lluís Solà no té res a veure amb
una qüestió de noms, de problemes
literaris ni de conceptes filosòfics, si-
nó que s’agermana amb altres reali-
tats i comparteix veu amb altres vi-
vències. De la juxtaposició, de la refo-
sa, del moviment incessant de les
transformacions quotidianes, les pà-
gines viscudes i les escenes d’un teatre
de família, n’ha extret fins ara dos
volums d’obra poètica que són el tes-
timoni d’una certa, efímera continuï-
tat. L’aparició dels lliuraments prò-
xims no podrà sinó prolongar-ne la
importància, tant en les fractures, les
inclusions, les ironies i les ambiva-
lències, com en la projecció constant
d’una ambició literària certament
impròpia de la nostra època i les nos-
tres latituds.

L L I B R E S R E C U P E R A T S

Commemoració
O R I O L I Z Q U I E R D O

Johann Wolfgang Goethe, Urfaust (Faust
primigeni). Universitat de Barcelona.

Barcelona, 1983.

A
la coberta, sobre el fons d’un
gravat de Tàpies en tons grisos i
magenta –del qual enlloc no
trobem la referència–, el títol i
l’autor, en tres ratlles: Urfaust

(Faust primigeni), de Johann Wolfgang Go-
ethe. A la pàgina 3, probable falsa portada,
sota el títol, el logotip i nom de l’editor i
l’any d’edició: Publicacions i Edicions de la
Universitat de Barcelona, 1983. A la pàgi-
na 5, amb funcions de portada interior,
sota el títol Urfaust llegim: “Edició a cura
de: Institut d’Experimentació Teatral”, el
nom tot en capitals, i “Col·laboradors en
l’edició: Sebastià Duatis, Marisa Híjar, Je-
sús Francesc Massip, M. Josep Ragué, Car-
me Serrallonga”, ara els noms propis en
itàliques. Al dors, els crèdits repeteixen el
logotip de l’editor i afegeixen número
d’ISBN i dipòsit legal i el nom de l’im-
pressor, Barnagràfic. A la pàgina 7, l’índex
relaciona les nou peces que inclou el lli-
bret, sense esment d’autoria en cap cas.

Girem pàgina i llegim el pròleg, que
signa l’Institut d’Experimentació Teatral i
que ens permet relacionar la publicació
que tenim a les mans amb els actes com-
memoratius del cent-cinquantenari de la
mort de Goethe que van organitzar la
Universitat de Barcelona, la Facultat de
Filologia i l’Institut Alemany de Cultura
de la ciutat. Entre aquests actes hi ha
l’estrena d’Urfaust i el dictat d’algunes
conferències, com les dues que aplega el
volum.

A continuació una Introducció a Faust de
José M. Valverde, traducció catalana, a
cura de Montserrat Villanueva, de la que
l’autor va fer a la seva versió ja clàssica de
l’obra. Després, El concepte goethià de litera-
tura universal, del professor de la Universi-
tat de Barcelona Karl Heinz Trost, text
acomanyat de dotze il·lustracions (entre
les quals algun retrat de Goethe, gravats
d’època inspirats en l’obra i fotografies
d’actors encarnant-ne personatges), i Goet-
he i Calderón, del catedràtic de la Universi-
tat de Giessen Hans Gerd Roetzer. Seguei-
xen uns Escrits sobre Goethe, una selecció
extreta, segons es detalla en notes a peu de
pàgina, de Mitja vida de teatre, les memòries
d’Adrià Gual que havia publicat Aedos
l’any 1960. I, a continuació, Ricard Salvat
signa unes Consideracions sobre l’‘Urfaust’ i la
seva posada en escena, en què sintetitza la
història del text, n’explora la relació amb
les altres versions de Goethe i recorda la
base real del mite, abans de justificar les
opcions de la seva posada en escena. Ar-
riba, finalment, el text, en un “assaig de
traducció de Carme Serrallonga”. El re-
partiment precisa que Abel Folk va inter-
pretar el Faust jove i Ramon Duran el
Faust vell, i no costa reconèixer-hi altres
noms, com ara els d’Oriol Tramvia, Joan
Pera i Pep Comes. L’estrena va tenir lloc el
3 de juny del 1983 al Paranimf de la Uni-
versitat. Després de les vint-i-una escenes
d’aquest Faust primigeni, l’Institut d’Expe-
rimentació Teatral estableix la Història de
la Companyia Adrià Gual, d’ençà de la seva
creació el 1960. Tanca el volum la pre-
sentació detallada de L’Institut d’Experimen-
tació Teatral de la Universitat de Barcelona, a
càrrec de Jesús Francesc Massip.

Vet aquí, oblidada en aquest volum
commemoratiu, realitzat amb més bona
voluntat que no criteri editorial, una pe-
tita joia –una joia en brut, si ho voleu– de
la literatura de tots els temps. Cap editor
no gosarà recuperar-la avui?


