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JOSEP SOlANS HUMANISTA

Fela poc que jo havia retornat a lIeida, despres d'haver treballat i viscut fora

durant setze anys. Parlo de 10 segona meitat dels cinquantes.

I aqui vaig tornar a treballar, sempre en I'ensenyament, entreviat de traduccions. A

10 sortida d'una reunlo de 10 redocclc de 10 revista Labor, el fotograf Ton Sirera va

aturar-se a saludar Josep Solans. Jo no sabia qui era, algu va dir-me'n el nom i

prou. Poc despres. per I'intermedi de l'Enric Farreny, de viva memoria, vaig accedir

01 primer C6Hegi Sant Jordi, a 10 darrera decada dels anys cinquantes. En aquells

primers temps de reodcptcclc a Lleida havia retrobat velles amistats condeixebles

o amics de 10 familia. Tanmateix, en tants d'anys de ser fora, em tocava de fer

coneixences totalment noves. Entre ells, finalment vaig accedir 01 tracte amb

Josep Solons.

EI Solons us mirava i no us mirava, quan Ii ereu presentat. Pero de segur que us

havia vist ben be. Era possible que, 01 cap de poe entres en nivells de franquesa
demanant-vos un cigarret, opercclo que feia igualment amb els alumnes mes

grans. Era d'aquells que haurien necessitat una prohiblclo per part directa de 10

Parco, amb dalla i mantell negre, palplantada al llindar de 10 porta, perque delxes

el tabac. EI seu flexible, moH flexible, barem de permissibilitat respecte d'aquest
vici era proverbial. Imaginem que avui, amb les campanyes contra el tabac que

s'estenen arreu, envoltades d'hipocresia ben cert, faria una ganyota prou filosofica.

I potser esperaria a pujar a 10 Porroqulc d'Horto a fumor-se'n un dels que es

cargolava en temps reculats, quan el vaig conelxer.

Sempre em va fer I'efecte, des que el vaig veure empaitar amb el clatellot a punt
un alumne per damunt dels veils pupitres de 10 fosca coso Macio, darrere I'esglesia
de la Sang, que era home de conviccions tan profundes que necessitava donar

los una aparenc;a de relativitat. No podia ser que un home amb les reconegudes



condicions pedagogiques que se Ii ctrlbuten i que jo no havia pogut encara
calibrar, fes de cor aquella comedic de la persecuclo neorrealista per !'interior

d'una aula.

Dic tot olxo perque de les moltes maneres d'cproxlmoclo a la figura de Solans,
aquesta d'endevinar-Ii una excepcional densitat disfressada d'aparent volubilitat i
casolanisme es una de les rnes productives.

Per tant, posslblement em trobava davant d'un fllosof. Que sabia un munt de coses

aviat me'n vaig convencer. Pero oixo no fa un filosof: calia trobar-Ii el punt, per
confirmar que ho era. 0 el definirlem millor dient que era un humanista que vivia en

el mon de les immediateses. Una de les feines que mes obliguen a ficar les mans

dins el fang de la condlclo humana es tractar amb alumnes. Realment,
l'cproximccic als estudiants no pot fer-se nornes des del programa, i els que cauen

en aquest parany fracassen de forma escandalosa. Cal entrar en I'esperit de
I'alumne, generalment prou esponjos per assimilar no nomes 10 clenclo. sino 10

perspectiva humana de la clenclo.

A Josep Solans Ii interessava tot. A alguns dels que hem estudiat lIetres ens pot
atraure la historic del proqres humo. -pensament i tecnica- com una mena de lupa
o vidre d'augment per constatar les constants culturals de la humanitat; a d'altres

la seva inteHigencia els permet de conrear camps diversos de la clenclo. ja sigui
10 motemctlco pura, 10 logica, 10 quimica 0 I'etica, 10 literatura 0 la IingUistica.
Doncs be, una d'aquestes figures globalitzades en el saber era Josep Solons.

Permanentment alerta, el gros cap moved IS, el cos lIeugerament inclinat

endavant, les carnes flexionades, esperava el raonament de I'interlocutor per
descobrir-hi els punts febles i poder-Ios rebatre des de la rnes pura i operativa
inteHigencia. I despres no s'encastellava en 10 victoria, oblidava del tot I'episodi
polemic; per a ell I'exercici de la InteHlgencia, la mera glmnastica del raciocini,
era ja una manera de viure I, quasi quasi, 10 supervlvenclo garantida en aquesta
vall de IIagrimes.



AI coHegi Sant Jordi, quan aquest va passar a 10 partida de Gualda, forma part de

10 Direcci6, perc es va mantenir 01 marge de questions materials, de programes,

horaris i economia. Fou una de les temporades de rnes activitat docent davant de

grups. EI seu magnetisme i 10 contundenclo amb que plantejava els temes de

mcternefiques, de filosofia, del que s'escaigues, de vegades amb una excessiva

acceleraci6, val a dir, que posava a provo 10 capacitat de reacci6 de I'alumne i

exposava aquest a convertir-se en vlctima, feien de les seves classes una mena

d'estona imantada en 10 qual tothom s'aqueferava a fer treballar les neurones per

tal d'absorbir olio-que, per altra banda, ell no estava disposat a repetir per 01 grup

mes d'una segona vegada; en canvi, d'un a un els alumnes podien demanar-li vint

comins aquella demostraci6, resoldre aquella equaci6. Per aixo era gener6s amb

els repassos, i si I'alumne Ii demanava un aclariment en trobar-se'l 01 potl, buscava

un rac6 on exposor-ll les etapes del problema.

Tornbe tot passejant podia encetar un tema i anar-Io vestint, com un capoll de

seda, de tombs i mes tombs argumentals.

Tot passejant, he dit, peripateticament, a 10 manera d'Aristotil, un dels seus mentors

per I'abast cientffic dels seus temes i 10 varietat de comins logics.

Hem esmentat Aristotil, i no se si Plat6 Ii deia gran coso. En canvi, el veiem mes

acostat a Socrates, per 10 forma d'envestir I'interlocutor, de menar 10 converso cap

on 10 conclusi6 fos rnes intrigant i humana en els seus perfils.
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Sabia grec i IIatl; d'oquest darrer n'havlem discutit els dos quan yam encarregar

nos de classes del primer Estudi General. Ell, que procedia d'uns metodes force

escolcsflcs, tradicionals d'estructurar I'ensenyament de 10 IIengua de Cicer6, va

saber fer una equilibrada cornposlcloenfre aquell sistema de ,tradici6 <iensament

trentina I jesuitica, i les tactiques mes modernes -en aquells anys deutores

parcialment de I'estructuralisme- per captar-se els alumnes i anor a I'aprofitament.

Aquest era un concepte potser no formulaf. pero visible en toto l'acci6 intel·lectual

de Josep Solons. Qui tenia 01 davant calia que oprofites.



Hem esmentat I'astronomia. Les descobertes de la segona meitat del segle. XX,
despres dels viatges espacials i dels telescoplcs astra Is, havien fet reneixer en ell

l'otecclo pel cosmos, rao cienti'fica que tenia ocupat tornbe un altre cervell nostrat,
Joan Oro, per cert molt bon amic de Solans. En I'astronomia Josep Solans trobava

un camp molt adient ala seva fam d'horitzons cientlfics: I'astronomia Ii desplegava
problemes d'alta mctemcflco. de fi'sica, amb elements i forces en perpetua
voricclo: qui'mica, i no pas elemental; historic de xifres incommensurables, i la gran

. incognita de la Creoclo. del Creador tal vegada, de I'impuls primer ... Si ara vlsques
estaria fascinat per les noyes teories dels forats negres, de les Nova, de l'Univers pia
com un enorme disc compacte. I despres de pensar en totes aquestes immensitats
es posaria al piano, que tants antics alumnes seus Ii havien sentit tocar 0 toquejar.
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Fins i tot en aquells casos que palesament I'estudiant no tenia condicions

humani'stiques, i era mcopoc d'interioritzar en perspectiva allo que Ii era servit. En

aquest casos, el professor Solans anava a fer que I'alumne passes I'examen, ja
I'hagues de qualificar ell ja fos un examen fora. Trobari'em legions d'homes i dones

que, en 10 seva cdolescenclo, sortiren de cal Solons amb 10 cri'tica 1Ii�0 embastada
amb agulles de cap, com una costura per recosir, i gracies al darrer repcs, 10

ultima lncentlvoclo del Solans, van aprovar. Aquella capacitat reiterativa, aquell
estorc per nomes un examen, no son facils d'explicar. Devia ser un impuls que el

duia a bregar per implentar el saber, quelcom de paternal iamb voravius de

familiaritat, una voloroclo de I'esperit humo. el qual te dret a horitzons coda cop

rnes amples. Aquesta dedlccclo no era nomes pedagogica, era impulsivament
espiritual, el seu oxigen.

La proteica capacltat de Josep Solans per encarar-se a qualsevol camp de 10

clenclo era observable en el fet que era copoc d'abandonar la lectura, posem per

cas, d'un manual d'astronomia, per atendre un alumne que s'encallava en una

concordcnco lIatina 0 en un proces algebrlc i entrava immediatament en el camp
concret d'aquella dificultat. I podia ser que, resolt 0 encaminat rectament aquell
problema, tomes a calar-se les ulleres i s'immergi's novament en els espais cosrnlcs
que el tenien captivat aquella estona.
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Aquesta mena de persones corren el risc de depassar-se elles mateixes, i de

trobar-se, en el fons, incomodes en aquest univers on nosaHres vivim. Per sort,

Solons no era un sovi abstret del dia a dia, sino que el vivia i el patia. I per tant,

I'altaveu el tenia amb 10 gent, amb els altres: era un home del poble, un lIeidata

ocerrrlm. que avui dia faria conlerencles a 10 Universitat abans de lligar-se el

mocador 01 coli i caminar, amb aquella passa viva i un poc gronxadissa seva, cap

a I'Aplec del Caragol.

Per ami, el Solons humanista es doble: el cienfffic encuriosit per tots els fenomens

de I'esser humc i les seves conquestes tecniques 0 abstractes, i I'habitant d'un

logos mediterrani, que abandonava amb un somriure ample les lucubracions per

trobar-se a gust en els nivells mes cordials del dia a dia. No se quin dels dos

humonismes es mes outenflc. en tot cas ell els I!igovQ omb sol i pebre. ! oixQ e! feia

rnes singular.
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