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Joan Sola, un DC abans

Josep Vallverdu

La coneixcenca de Joan Sola, per a moltes persones que Ii estan retent

personal homenatge amb motiu de la seva desaparicio ,
arrenca dels anys

vuitantes 0 setantes . Em compto entre els seus amics de molt mes enrere,

quan vaig tenir ocasio de topar-me'l, 0 me'l van fer coneixer , 0 ell va venir a

consultar-me quelcom. Era a comencamen ts dels anys seixantes, i tine molt

dares unes primeres converses, al tren, un trajecte que jo devia fer entre

Balaguer i Lleida. Ell aleshores estudiava Magisteri i ens passavem aquell

trajecte ell preguntant i jo responent A ell li interessava el camp de la

llengua, i particularment en aquella epoca l'establiment d'una correccio,

d'una arquitectura lingiiistica que calia retrobar despres de tants

d'entrebancs histories. I vaig adonar-me que, progressivament, les seves

preguntes 0 el plantejament d'alternatives s'anaven compIicant i densificant.

Aquell noi no desitjava nomes aprendre una normativa establerta, sino que

necessitava justificar cada passa que fes en 1'estudi i en la descoberta. Era un

estudios tossut, exigent, algu nascut per reblar conceptes ..

Tanta carrega de details per satisfer, tant d'interrogants sobre

1'estructura no ja de la llengua sino delllenguatge, em depassava: jo havia

estudiat Filologia Classica en un temps reculat, diriem antiquat, vint anys

mes enrere, mentre que Joan Sola ja fullejava pel seu compte tractats de

Linguistica , i per tant se situava en un nivell on jo no accedia. Tanmateix no

em deixa lliure, no em desferma de la corretja, al contrari, em porta en

trobades posteriors al terreny del llenguatge popular, les locucions i el

perque jo n'emprava, i quines, en els meus textos. Ravia deixat de tractar-me

com un consultor 0 professor marginal quinze anys mes gran que no ell, per

aprofitar, del meu quefer d'escriptor tresors de llengua parlada i escrita .

Confessava que tenia vocacio d'ensenyant i deia que tal tema pensava

explicar-lo comencant per...Ja s'ha parlat del seu magisterie a l'aula,

transmetent sempre coneixements amb pacient eficacia , com tambe en la

conferencia, en els congressos.
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Vaig perdre relatiu contacte amb ell quan accedi a la docencia

universitaria : una carta esporadica, el seguiment a distancia dels seus

treballs, algun llibre seu que m'enviava,dedicat, i la sensacio, compartida

amb altres amics, de veure'l obert a l'ample mon, endinsant-se mes i mes en

la galaxia dels cursos a l'estranger, dels congressos, de les sessions

academiques. Mai, perc arribant a la sustraaccio de la llengua propia,

A partir de l'anomenada Transicio, el trobem convertit en un gran

comunicador, fidel ales col.laboracions de premsa, centenars, on predicava,

lucid ,entom dels perills que sotgen la nostra llengua, la demincia dels quals

prenia en ell una energia molt responsable.

Fa deu anys, i ja esdevingut una figura, un reconegut erudit i prestigios

catedratic, el rebiem dins la Seccio Filologica de l'Institut d'Estudis Catalans,

al cap de diverses vegades d'estar proposat, i deixeu -me dir que vaig

encapcalar cada cop ,i ardentment, la proposta del seu nomenament,

justament perque em semblava que ja era hora que un lingiiista i un

gramatic tan complet havia de tenir un seient en rao dels seus mereixements

els mateixos 0 mes que molts dels que ja hi erem. Jocosament, en constatar

que els membres de Ponent, comptant-hi el Ramon Sistac, ja erem tres hom

comenca a parlar de la "invasio dels de Lleida." La seva arribada comporta

una vivesa en les discussions inconeguda abans, i sempre,sempre, les seves

opinions tenien un transfons de sinceritat tant com d'argumentacio

ordenada, metodicament estructurada, i musculosa, tant com els seus escrits

al servei de la llengua i de la terra.
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