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Josep Anton Soldevila (Barcelona, 1948) ha vingut a
Lleida a presentar el seu poemari El Llibre dels adéus,
de l’editorial Ediciones de la Discreta, en versió bilin-
güecatalà/castellà.Soldevilaésautordenombrosos lli-
bres de poesia, ha escrit contes breus i dues novel·les.
La seva producció literària ha estat àmpliament guar-
donada.Darrerament s’interessaper la poesia audiovi-
sual i el videoart.
El llibre dels adéus és el primer d’una trilogia que conti-
nua amb Des del desert i clou amb El Mur de Planck.
Aquest darrer ha estat guardonat recentment amb el
premiVicent Andrés Estellés de poesia.
Per motiu de la presentació d’aquest llibre, que al dia
següent es presentava aBarcelona, ens ha dedicat uns
minutsper parlar de la sevaobra i de lapoesia engene-
ral.

El Llibre dels Adéus és un poemari que parteix
d’una experiència molt traumàtica que va tenir
arrel d’una operació quirúrgica...
Sí. Al 2003 vaig haver de ser intervingut i vaig agafar
un virus de quiròfan, que em va obligar a estar 72 dies
aïllat. Això va ser un desencadenant, però jo no ho es-
mento, en el llibre. A l’hospital, van haver estones on el
dolor mitigava, vaig començar a pensar en totes aque-
lles renúncies que no fem al llarg de la nostra vida. Ens
pensemque tenimcosesqueno tenim, perquènoels hi
hem dit adéu. Les seguim arrossegant, però en realitat
no les tenim. Com es pot dir adéu? I vaig començar
aquest procés de maduració poètica.
Quanvaig sortir de l’hospital, al capd’unsmesos, el po-
ema,elvaigescriured’unatirada.Nomésvaigtrigar tres
setmanes, gairebé sense corregir.

El poema estava dividit en tres parts, el dolor, la
decisió i l’exili, que l’estructura del dol...
Aquest va ser el punt de partida. És un poema sobre la
crisi, aplicable a qualsevol tipus de crisi.Tendim a fugir
del dolor, de la crisi. Per arribar a superar el dolor, pri-
mer s’ha d’anar al fons. I parlo de tot tipus de crisis...
emocional, amorosa, de salut... és el resultat de resol-
dre una situació personal, de ‘tocar fons’. De fet, és el
poema més llarg de la meva producció, malgrat es pu-
gui llegir per parts.

Va ser com una catarsi?
Després d’aquest poema, vaig fer net. Vaig ordenar el
meumón. L’estructuradel poema, inclúsvisualment, va
a parar a l’adéu.Més que lamentar la pèrdua, lamenta-
va no haver dit adéu. No acceptar les renúncies.

Et defineixes com un poeta líric. A partir de
l’anècdota vas a allò universal.
Jo escric de les sensacions quem’ha produït un fet, pe-
rò gairebémai esmento el fet. El fet estimula unpensa-
mentosentiment.Sival lapenadir-ho, llavorshoes-
cric.Desprésde la trilogia, crecquehebui-
dat molt.

L’any 2000 va guanyar el Premi Viola
d’Argent els Jocs Florals de Barcelona.

Sí. Però per problemes d’editorial i perquè
jo ja no estava gens bé de salut i no vaig
insistir-hi va tenir poca difusió. Després es
va recollir en una antologia. Fins a aquest
llibre, vaig anar fent recopilació de po-
emes,ambunaestructura interna,peròes-
critsdemanera independent.Aquestadar-

rera trilogia és a l’inrevés, el poema em mostrava el fil
conductor que no s’interromp fins al final: el trànsit, a
partir de l’adéu, de la circumstància vital a allò espiri-
tual.

La seva obra està molt influïda per la física, la
filosofia... vostè és economista, amb formació
tècnica. Com influeix aquesta formació en la
producció poètica?

Bé, potser aquesta circumstància ajuda a la capacitat
d’abstracció, ja que la poesia és passar d’allò particular
a l’universal.Ungranexempled’aixòésLataula i leses-
trelles, de Màrius Sampere. És la grandesa de la poe-
sia. Elmètode científic estructura el cervell per sintetit-
zar el pensament abstracte, el món dels sentiments,
essentactor iespectadoralmateix temps.Éscomlami-
tologia, el valor d’arquetip que té, estructura el pensa-
ment. Per mi, allò que defineix una obra mestra és la
capacitat de crear un arquetip, com Ulisses, Hamlet, el
Quixot... inclús –i ara escandalitzaré algun company li-
terat– Larsson va crear un nou arquetip amb la seva
Salander.

Va tenir una relació molt especial amb Espriu, ara
que se’n celebra el centenari...
Per mi, Espriu és un dels tres o quatre poetes que en
dic de reclinatori, com Emily Dickinson, T.S. Elliot, o
Saint-JohnPerse.Quantenia18anys,Espriuesva in-
teressar pels meus primers poemes, em va rebre a
casa seva aBarcelona, i després vammantenir una
relacióepistolar–ipersonal–molt intensa.Ellhaes-
tat un referent importantíssimper lameva produc-
ció. La meva obra ‘espriueja’ una mica sobretot els
meus primers poemaris, amb tota humilitat..! (riu). I
va ser ell qui va aconsellar-me escriure en català, en la
meva llengua materna.

Considera que és bo per un poble celebrar
centenaris dels seus escriptors més il·lustres? No
hi ha risc de caure en un reduccionisme perillós?
Recordar els referents, sempre està bé. Espriu hauria
d’estar sempre present en la nostra cultura. Com
fer-ho, és una altra història. Però cal fixar els nos-
tres referents.ComMàriusTorres,Salvat-Pa-
passeit,Maria-MercèMarçal... jo crecque
la poesia catalana actual està en un nivell
moltbo,ambmoltespoetesses, inohodic
jo, ho diuen els traductors.

Què n’opina del procés de
sobirania de Catalunya?
Jovotariaquesíenunreferèndum.
Com a economista, penso que
Catalunyaté lacapa-
c i -

tat suficient per tirar endavant.Unaaposta sobiranista
com aquesta no s’ha fet mai. Si aguantem, es farà. Els
polítics estan a l’alçada? En general, no, però no exis-
teix un precedent com aquest. Tot depèn si se celebra
la consulta.

Malgrat la seva producció literària és bilingüe...
La novel·la llarga que vaig escriure la vaig fer en caste-
llà, perquè em sentia insegur en català. Però els contes
ja els vaig fer en català. I si ara escrivís una altra no-
vel·la ja la faria en català. Només em calia agafar segu-
retat en la meva llengua.

La darrera part del llibre, Epitafis parcials, són
petites renúncies, petits adéus de l’autor, que,
com diu Josep Anton Soldevila, són les renúncies
de tots, perquè aquí rau la grandesa de la poesia.
Amb El mur de Planck, el llibre que clou la
trilogia, ha estat mereixedor del seu darrer premi,
el Vicent Andrés Estellés. El llibre no ha estat
editat encara, però us en volem deixar un tast:

“Amig camí vaig saber
Que anàvem a la guerra.

Jo duia espasa de cotó
I fletxes d’argila.

Contramonstres d’acer
Lameva armadura de vidre”

Entrevista Josep Anton Soldevila

“Peraprendreasuperareldolor,
primerhemdesaber tocar fons”


