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Com que estem en una facultat de filologia, he pensat que avui escauria parlar de l’Eudald com 
a filòleg, ja que la filologia ens permet la més rica de les aproximacions a les paraules i les per-
sones que les han dit. I per fer-ho partiré d’un treball primerenc: el seu pròleg a la reedició de 
les traduccions dels poemes de Kavafis fetes per Carles Riba, publicat aviat farà vint-i-cinc 
anys, el 1978, i que és un dels treballs que donen amb més precisió la talla intel·lectual de l’amic 
i col·lega que ara recordem. 

Jo em tinc, m’he tingut i em tindré sempre per un filòleg. Quan en qualsevol àmbit s’invoca 
la interdisciplinarietat com a panacea de totes les malures de l’academicisme o per ponderar la 
bondat, l’actualitat o l’ambició d’un projecte de recerca penso que els filòlegs, que formem la 
soca més antiga del vell arbre de les humanitats, hem estat afortunats perquè la interdisciplinari-
etat és el terreny en el qual ens hem mogut des dels mateixos orígens de la nostra disciplina. Jo 
sóc dels que sostenen que la filologia és la ciència suprema perquè considera totes les altres com 
a auxiliars seves per a la consecució del seu objectiu, que és el d’arribar al grau més profund 
possible de comprensió d’un text. Els filòlegs ens imposem la tasca d’aclarir no solament què 
ha dit exactament un autor —tant si és un autor maltractat per segles o fins i tot mil·lennis 
d’incúria com si ha estat una víctima recent d’ell mateix o del seu propi èxit— sinó la de què 
volia dir de debò. La distinció és bàsica, atès que, com se sap, el llenguatge és ambigu i les pa-
raules formen un magma en procés de transformació continu, i a mesura que passa el temps la 
distància entre una taca de tinta i el seu significat —la seva reverberació davant dels ulls que la 
llegeixen— no para d’obrir-se. 

La funció principal del pròleg que l’Eudald va posar a la traducció de Kavafis de Carles Riba 
és al meu entendre modèlicament filològica: la d’eliminar precisament un error de lectura, una 
lectio facilior —si em permeteu que traspassi el lèxic de la crítica textual al de la història de la 
recepció de les obres literàries— que havia començat en el mateix moment d’aparèixer pòstu-
mament l’edició original, setze anys abans, el 1962. S’havia fet una lectura banal de la versió de 
Carles Riba: la crítica remarcava, amb la curiosa unanimitat amb què acostuma a produir-se 
entre nosaltres, que la tria havia omès unes zones molt determinades del “món eròtic kavafià”. 
L’Eudald va fer notar que els poemes d’aquest tipus no havien estat exclosos del tot, ni de molt, 
i que els escrúpols de Riba, fet aquest aclariment, no anaven més enllà de la latitud que tot antò-
leg té legítimament a l’hora de fer la seva tria. Però el més greu era que l’apreciació de la críti-
ca, a part de la seva superficialitat, menystenia la personalitat intel·lectual i literària de l’huma-
nista més important que ha tingut la cultura catalana moderna. L’Eudald va fer veure aleshores 
que, en canvi, hi havia en la selecció de Riba, dues autèntiques exclusions que ningú no havia 
assenyalat i que tenien un sentit molt clar: 

El lector familiaritzat amb l’obra kavafiana trobarà a faltar —com jo el trobo a faltar— en la selecció de Riba 
un bloc de poemes que al costat de l’erotisme i dels altres temes del corpus testimonien uns sentiments 
d’angoixa, de frustració i de desesperança dels homes davant de la divinitat, pagana o cristiana, i davant llur 
món i llur pròpia existència. Manquen els poemes que sostenen que els déus es burlen despietadament dels 
humans, o bé que resten muts davant llurs pregàries. Manca també la quasi totalitat d’aquells que, simple-
ment, podríem qualificar d’existencialistes i de pessimistes i que, en opinió de molts crítics, constitueixen el 
millor de la producció de l’alexandrí. […] Aquest buit de la temàtica existencial de l’obra de Kavafis en 
l’antologia ribiana encara se’ns fa més estrany si considerem que alguns d’aquests poemes (Troians, Els cor-
sers d’Aquil·les, Deslleialtat) parteixen d’una cita homèrica, d’un record del món de la Ilíada. (p. 19-20) 

Memòria d'Eudald Solà, filòleg (1946-2001) 
Parlament llegit a la sessió d'homenatge que li va dedicar la Facultat de Filologia / 
Universitat de Barcelona el dia 14 de febrer del 2002 
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 I una mica més endavant assenyala l’altre gran buit: 

Afegiré, només, un altre detall sobre el contingut de l’antologia ribiana que ha d’ésser considerat amb molta 
atenció. I és que el món bizantí, aquella —com finament l’anomenà Salvador Espriu— “llum daurada del 
món bizantí”, tantes vegades meravellosament palesa en l’obra de Kavafis, és ignorada totalment per Riba. 
Que ho comprovi el lector: ni Dins l’església, ni Anna Comnena, Un arcont bizantí exiliat escriu versos, De 
vidres de colors, Joan Cantacuzenos preval, Anna Dalssenà, ni d’altres títols que evoquen situacions i perso-
natges de Bizanci foren seleccionats per a ésser traduïts. […] Però allò que més m’interessa de subratllar so-
bre aquest oblit és que en el llibre de Riba apareix un sol poema d’inspiració bizantina: un de sol i, al meu en-
tendre, fonamental pel seu contingut religiós! Que simptomàtica, doncs, resulta l’elecció d’aquest poema que, 
ultra presentar-nos el basileus Manuel Comnenos prop de la mort i revestint-se amb hàbits monacals […] es 
conclou amb aquestes paraules: 

  Feliços els qui creuen 
   i, com el nostre rei Kyr Manuel, acaben 

 revestits de llur fe en tota modèstia! (p. 22) 

 I posa en correlació aquests versos de Kavafis amb uns altres que inicien un dels sonets-clau 
de Salvatge cor (1952), el llibre en què Riba explora de manera profunda l’experiència amorosa 
en el marc transcendent del cristianisme: 

   Escolta, Déu, Tu més pregon, Tu alt, 
   a somnis lluny per sobre el meu saber, 
   el crit que Et faig, Tu me n’has dat poder 

 D’aquesta manera l’Eudald ens feia adonar que la traducció de Riba era un autèntic acte de 
paraula del poeta, al mateix nivell que tota la resta de la seva producció original, i li restituïa la 
seva autèntica dimensió. No crec que pugui demanar-se més de la capacitat de lectura d’un filò-
leg ni que es pugui proposar una lectura més rica i carregada de significació d’aquesta traducció 
ribiana. Era vertaderament la interpretació d’un filòleg que, aficionat com era a la música, sabia 
perfectament que dintre d’una partitura, com recordava Jordi Savall al Liceu fa uns dies a pro-
pòsit de L’Orfeo de Monteverdi, els silencis valen tant com la melodia. 
 Igualment podríem demanar-nos ara què va ser el que va fer que l’Eudald s’interessés per 
l’univers poètic kavafià. En aquest cas la resposta és molt més difícil perquè l’Eudald no va fer 
una tria personal sinó que va traduir la part del corpus kavafià que el 1962 havia quedat exclosa, 
però no puc deixar d’especular sobre això amb el coneixement que jo tinc d’ell a partir dels anys 
que va durar la nostra amistat. Havíem estudiat junts les nostres carreres, entre els cursos inobli-
dables de 1964/65 i el de 1968/69, i ell era un d’aquells amics que, justament perquè “van fer-se 
a la mar al costat nostre”, com diu un poeta, ocupen un lloc de privilegi en les nostres afinitats i 
els nostres sentiments. Era ja amic d’ell quan feia les versions kavafianes de la seva tesina i ho 
vaig ser fins que la mort va fer que els trenta-quatre esbossos de poemes de Kavafis en què tre-
ballava restessin una simfonia doblement inacabada. 
 La primera de les grans passions de l’Eudald, que va ser una persona sanament i sàviament 
apassionada, va ser la de la cultura. L’exigència era, en aquest terreny, la seva divisa i es va 
negar sempre a rebaixar-la en tots els afers que tocaven la cultura en general i la cultura catalana 
molt en particular. Quan Max Cahner ser nomenat conseller de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció, se’l va endur immediatament a la Generalitat com a cap del Servei de Promoció Cultural 
(1980 i 1983). El Servei de Promoció Cultural era en realitat el servei de promoció exterior del 
Departament de Cultura, i durant tres anys —un període curt però intens— es pot dir que l’Eu-
dald va exercir oficialment el paper que venia complint com a particular des que va acabar la 
carrera i que va continuar exercint fins al seu darrer dia, organitzant exposicions, concerts i ho-
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menatges i acompanyant il·lustres personalitats estrangeres en les seves visites al nostre el país 
(com el premi Nobel Odisseas Elitis, que va visitar Barcelona entre els darrers dies d’octubre i 
primers de novembre del 1980). Aleshores va procurar sobretot estrènyer els llaços entre els dos 
centres de cultura europeus que més admirava i considerava: París i Roma, convençut com esta-
va que el respecte i la projecció internacional de la cultura catalana havien de guanyar-se en 
aquests fòrums d’excepció o els seus equivalents i al màxim nivell, defugint decididament la 
presència en àmbits propicis però restringits i marginals en aquests països i evitant sempre tota 
temptació populista. Per això estic segur que va llegir amb especial sintonia el poema “El pri-
mer graó”. El poeta Èumenes es plany a Teòcrit de la dificultat de la poesia i li confessa el seu 
desencoratjament: només es troba en el “primer graó”, diu, i li sembla que ja no podrà pujar més 
amunt, i Teòcrit li contesta: 

  Arribar aquí no és poca cosa. 
  El que has fet, ja és una gran glòria. 
  Perquè fins i tot aquest primer graó 
  dista molt del comú de la gent. 
  Per arribar a pujar aquest primer graó 
  cal que siguis —per dret propi— 
  ciutadà de la ciutat de les idees. 
  I en aquesta ciutat és estrany i difícil 
  d’ésser-hi empadronat. 
  A l’àgora trobes Legisladors 
  dels quals cap aventurer no es pot burlar. 
  El que has fet, ja és una gran glòria! 

 Ell, que havia guanyat també per dret propi, amb el seu talent i el seu esforç —perquè res no 
li va ser donat gratuïtament— aquest títol preuat de “ciutadà de la ciutat de les idees”, estic se-
gur que escoltava i va traduir amb emoció les paraules de Teòcrit. 
 Per entrar dintre d’aquesta ciutat, l’Eudald es va valdre de l’instrument més poderós que 
tenia, que era ell mateix. Tenia una capacitat de seducció infal·lible i un domini de la paraula i la 
conversa amb el qual aconseguia obrir totes les portes i aplanar totes —o quasi totes— les vo-
luntats. I sempre vaig pensar que ell encarnava en la vida real i en positiu aquella condició hu-
mana que al poema “La ciutat” apareix presentada sota l’aspecte negatiu. En aquest poema, 
Kavafis s’adreça a una d’aquelles persones que volen fugir cap a una altra terra pensant que així 
podran alliberar-se de l’ambient opressiu del seu fracàs, i li diu unes paraules terribles: 

    Uns nous indrets, no els trobaràs, 
   no trobaràs, no, unes altres mars. 
  La ciutat, on tu vagis anirà. […] 
  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 
  Sempre serà en aquesta ciutat que arribaràs. 

 L’Eudald duia també, afortunadament per a ell i per a nosaltres, la seva “ciutat” sempre amb 
ell: una ciutat, brillant, jovial, sempre ben proveïda, intel·ligent i vital, on sempre feia entrar els 
seus amics amb aquella generositat inexhaurible que Kavafis lloa en els que van caure a les 
Termòpiles, 

  generosos si mai són rics, i quan 
  són pobres en la mica generosos 
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I amb això acabo de citar una altra de les grans qualitats que tenia l’Eudald i que és la que 
tots els seus amics trobem més a faltar, sense por d’equivocar-me: la seva inesgotable capacitat 
per fer participar les persones que estimava de la seva plenitud i la seva felicitat. No conec nin-
gú que hagi donat més moments de felicitat i alegria als seus amics que ell, fins al punt que feia 
la impressió que una bona part de la seva felicitat consistia precisament a fer feliços els altres. 

El recordatori amb què els familiars i els amics van acomiadar-lo, redactat en grec i català, 
contenia, a la part grega, un vers de Kavafis, que en la versió de Carles Riba diu: “Ítaca t’haurà 
donat el bell viatge”. Als qui vam tenir la sort de ser companys del seu periple en aquest món 
ens consolarà sempre pensar, en l’infortuni d’haver-lo perdut, que, entre totes, la millor obra de 
l’Eudald va ser haver fet possible que arribada l’hora suprema se li pogués aplicar amb tota 
justícia aquesta frase que constitueix el clímax del poema “Ítaca”, auri compendi de la màxima 
saviesa vital. 
 Josep M. Pujol 




