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E l dia de Sant Jordi, em distreia jo caçant mos-
ques a la parada que m’havien posat perquè signés llibres
del Companys i, per sorpresa, una amiga em va venir a
veure.

- Et presento un amic.
- Tant de gust.
- Es diu Joan Vives Solervicens.
- Solervicens? No seràs pas...?
I, efectivament, era el nét del Joan Baptista, del Joan

Baptista Solervicens. Com que queda poca gent que re-
accioni davant d’aquest nom, de seguida vam connectar.
La seva posada en escena no em va pas dissuadir. Trac-
tant-se del nét del Joan Baptista aquell aire d’home tret
fora de context em va semblar una prova de dignitat. No
diré que som amics, encara no, però em va donar el telè-
fon i hem tingut converses molt interessants sobre la
Catalunya subjugada pel franquisme.

Vaig saber qui era Solervicens estudiant Néstor Luján.
Salvant matisos, va ser, com Luján, Joan Estelrich, J.M.
Junoy o Francesc Pujols, una d’aquestes grans figures
improductives que ha donat el país. Solervicens i com-
panyia eren gent tan bona i que sabia tantes coses, i que,
en canvi, han deixat un llegat tan prim, que molts espe-
cialistes, quan es veuen obligats a citar-los, no se’ls acut
una manera millor de situar el lector que qualificar-los
d’humanistes.

No em sembla malament. L’humanista ha estat, his-
tòricament, una figura incapaç de forçar la realitat. Ha
tingut una visió tan lúcida de les coses que sovint ha
preferit viure als núvols i, mai, s’ha avingut a baixar del
pedestal. Hi ha l’anècdota d’Erasme de Rotterdam a la
dieta de Worms, el 1521: per evitar el cisma de l’església,
l’emperador Carles V hi havia convocat Luter a defen-
sar els seus punts de vista; també Erasme confiant que,
amb la seva dialèctica, obligaria el líder de la reforma a
retractar-se o que, almenys, forçaria una reconciliació; a
última hora, però, Erasme no es va presentar a la cita i
Luter va consolidar el trencament.

Solervicens respon al perfil aquest d’home tan lúcid
i sensible que quan veu que la cosa acabarà malament es
refugia en els llibres i diu, amb l’ànima plena de dolor:
“ja us ho fareu”. Un bon llibre que hauria pogut escriure
és l’Elogi de la follia, però ja l’havia escrit Erasme. Du-
rant la Guerra Civil, va mirar de distreure’s al Cafè Greco
de Roma, on hi havia una tertúlia d’exiliats catalans ple-
na de personatges intel·ligents i tafaners. Josep Pla la
recorda en alguns textos i, en compensació, el cafè, que
és un dels més antics de la ciutat i té un ventall amplíssim

de clients il·lustres que va des de Goethe fins a Bufalo Bill, exhibeix en una de les
parets un manuscrit seu i l’article corresponent publicat a Destino, ben emmar-
cats.

Sobre els marbres del Cafè Greco, Pla hi va escriure bastant, Solervicens no tant.
Igual que als “humanistes” que he esmentat, no li interessava la posteritat. Si neces-
sitava diners o un amic li demanava ajut per un llibre, escrivia, però sense trair mai la
llei del mínim esforç. No per mandra, sinó per convicció filosòfica. Hi ha un il·lus-
trat anomenat Maupertuis que va escriure un llibre d’una certa influència, Mémoire
sur la moindre action, on sostenia que la natura es regeix per la llei del mínim esforç,
que el seu principi més important és l’estalvi d’energia. Solervicens devia creure el
mateix, que calia escoltar la natura i que era inútil nedar a contracorrent.

D’aquí que ajudés Sagarra a traduir la Divina Comèdia i li cedís tota la glòria i
responsabilitat. “La glòria senyor és fum, però per muntar-la amb una mica de
gràcia li posem una mica de perfum,” hauria dit Solervicens parafrasejant el poeta.
El present l’arrossegava, era un escriptor de pròlegs, d’antologies, d’articles puntu-
als a la premsa. Era d’aquests homes que passen per la vida com un cometa, dei-
xant una cua incerta de polsim d’or darrere seu. En una biblioteca, hi trobareu ben
poca cosa seva; les possibilitats d’una obra sòlida se li van acabar amb la guerra.
Davant del franquisme, es va dedicar a la vida social; era un gran conversador i va
mirar de parar el cop de la dictadura repartint joc, traficant influències, engreixant
relacions amb castellans i botiflers a favor dels interessos de la resistència catala-
nista.

Va ser amic de Manuel Aznar, Porcioles, Sentís, Tarín Iglésias, Narcís de
Carreras i, em diu el seu nét, va participar en un intent de Cambó, als anys 40, de
pactar una sortida al franquisme amb Joan de Borbó. Sense força per bastir una
obra pròpia, també es va dedicar a la desagraïda tasca del mestratge. Com al pobre
Falstaff de Shakespeare, ningú li ha donat les gràcies. Quan treballava es pensaven
que només s’ho passava bé i no li ho tenien en compte. De part del seu nét, doncs,
que el recorda, l’honora i no es pensa rendir, gràcies i visca Catalunya!




