
RECORD DE JOSEP SOLSONA
per Joaquim Molas

A l’últim bes del sol sos ulls es tanquen, 
la cara es torna blanca besada per la nit.

J. S.

Vaig coincidir amb en Josep Solsona en 
una Facultat de Lletres retreta i pro
vinciana. Eli i jo, amb l’Aina Molí, l’An- 
toni Comas, l’Albert Manent i d’altres, 
compartírem moltes hores de bar o de 
jardí i moltes il·lusions miserablement 
truncades. Amb el doctor Badia, sem
pre a disposició, pujàrem més d'un 
camí obac de muntanya. Amb en Ma
nent, intervinguérem en la compilació 
d’un parell d’antologies de la fauna poè
tica universitària i, amb l’Aina i en Co
mas, organitzàrem per al depauperat 
Seminari de Literatura espanyola un 
munt de conferències més o menys so
nores. En Solsona, alt i prim, era un 
personatge increïble, alhora absent i 
present, que convertia en una rialla fran
ca qualsevol paraula o gest. Com els 
«estudiants de Cervera» del seu poema, 
perseguia «l'amor» en cada noia del 
curs. Rosa, Mireia, Anna Maria... Bus
cava «la noia eterna» que, des de l’ori
gen, l’esperava «amb les trenes d’or, 
tendra com la primavera». El 1955, ob
tingué, amb una tesi sobre Guerau de 
Liost, el grau de llicenciat en Filologia 
romànica. Després d'un viatge a París 
i d’un altre a Heidelberg, es tancà a 
Cervera, la «bella» i «altiva» ciutat 
«dels seus morts».
A Cervera, va escriure algun article 
(«La Jirafa», 1958), un breu assaig so
bre Els fruits saborosos {L’obra de Jo
sep Carner, 1959) i molts poemes, una 
tria dels quals aparegué dins les Publi
cacions de la Càtedra «Gili i Gaya», de 
Lleida {Poemes, 1971). Per a Solsona, 
«la poesia és l’art de suggerir bellesa 
per mitjà de la paraula». «És un diví 
balbuceig, car les coses indefinides, poè
tiques, només es poden dir veladament, 
només es poden suggerir, car la poesia 
és un misteri i tot misteri és profund, 
però no és clar.» Així, intentà de con
vertir les seves sensacions més íntimes 
i fugisseres en unes articulacions ver
bals, pures i senzilles, que a vegades 
tenen tota la capacitat de suggestió 
d’un primitiu: «la tendresa dura sols 
un instant/i amb timidesa/fuig com la 
daina del caçaire ardit». Amb els anys, 
però, a mesura que les experiències es
devenien més amargues, les formes ten
diren a perdre autonomia i a adquirir 
el to incisiu d'un gravat. En efecte: els 
primers poemes del llibre, escrits, en 
part, durant els anys universitaris, 
alternen la inspiració verdagueriana 
(«Volen arcàngels») amb la més pu
nyent de Garcilaso:

Josep Solsona, dins un grup d’estudiants de lletres, d'excursió per una enquesta de dialectologia. 
Solsona és el tercer des de l’esquerra dels qui estan drets, al fons. Al seu davant, Anna Moll.
A la dreta de tot el grup, Antoni Comas. Joaquim Molas, amb un bastó a la mà. Argentona, 1953.

Miracle d’alta pau en cada cosa.
La vida és un silenci, mutilat 
per la mort admirada d'una alosa. 
El cor se m'arrecera dins el blat.
La meva complaença n'és reclosa 
a dintre de l’instant meravellat.

La secció que recull les experiències de 
París conté alguns dels versos més 
bells, carregats d’una mullada i fonda 
tristesa: «tota la vida fóra així:/amor, 
tristesa, desencís, / somriure amarg i 
copa plena. / Ai, si venies a París». Una 
sèrie de poemes, molts d'ells d'una rara 
simplicitat, canten la ciutat de Cervera 
i el pas inexorable del temps; els dar
rers, més greus i eixuts, canten la «joia» 
i 1’«angoixa» de viure: «sense nord / la 
meva vida vola i és pastura / d’espec
tres alts, com àngels de la mort», «pe
netrem endins del nostre cor / i sols 
trobem obscura soledat / i vaguem pels 
llargs camins / i els pensaments su
blims / ens fan paüra».
Aquests darrers anys, el vaig veure poc. 
Un dia, en la confluència del Passeig de 
Gràcia amb el carrer d'Aragó, em va 
explicar una amarga aventura amb una 
noia d’aquelles que us esperen i no us 
esperen, per dir-ho en termes came-

rians. Un altre dia, vaig saber que es
tava malalt i, al cap de molts d’anys, 
camí de Saragossa, el vaig trobar en 
un bar de la carretera, just a la sortida 
del túnel. Com havia canviat! Quina 
rialla tan gastada i tan plena de fantas
mes! «Només tristesa m’acompanya/ 
pels meus camins de solitud. / Si el clar 
de lluna no m'enganya / he vist la Mort 
pel camp eixut.» Abans i després, solia 
recordar-lo amb una cosina seva, «dol
ça» com la mel i «tendra com la prima
vera». Fou ella qui em va donar la notí
cia que el dia 2 de gener l’havien enter
rat. «Sempre veig un cementiri, / sem
pre, sempre, dia i nit.» «No hi creix rosa 
ni lliri, / sols el xiprer de l’oblit, / alt 
i trist com un deliri, / com un ànsia 
d’infinit.» A partir d’ara, els nostres re
cords tindran un punt daurat d’enyo
rança...
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