
Jacint  Soler  Mas   
EPIDERMIS 

POESIA

VIENA EDICIONS

www.vienaedicions.com • viena@vienaedicions.com • 93 453 55 00 • Segueix-nos a 

43è Premi Local de Poesia  
de la Vila de Martorell 2018

Col·lecció: Poesia, 229 
Format: 13,5 x 20,5 cm  
Pàgines: 120 
Enquadernació: rústica amb solapes   
PVP: 12 €  

Data d’aparició: maig del 2019

ha treballat durant gairebé quaranta anys en el ram tèxtil, en 
una fàbrica del mateix poble. D’aquesta experiència vital, n’ha 
procurat treure tots els avantatges i n’ha recollit també els 
inconvenients. 

De molt jove, participà activament en la revista Solc, d’a-
bast local però amb aspiracions prou àmplies, a l’empara de 
la Parròquia de Santa Maria de Martorell, per exigències dels 
temps. Ha codirigit la dotzena d’edicions de «24 hores de lec-
tura en català», acte que consisteix a fer el que el seu enun-
ciat proclama i pel qual han passat escriptors com Josep 
Maria Espinàs, Joan Margarit, Jaume Cabré, Vicenç Villatoro 
i altres. També condueix un club de lectura a la Biblioteca 
local. 

La jubilació l’ha portat a retrobar-se amb aquella afició de 
joventut que havia representat l’escriptura, i sobretot la poe-
sia. De tot plegat, n’han sortit dos petits poemaris que han 
merescut l’edició d’acord amb les bases del Premi Local de 
Poesia de la Vila de Martorell: Marató (2012) i Epidermis 
(2018). 

JACINT 
SOLER MAS   
(Martorell, 1941) 

QUI SOC… 
 

Si em pregunteu qui soc, 
us dic que caminant d’un camí 
en què he provat de fer solc 
no movent-me de la terra 
que em va veure néixer, 
d’un pare que va fer una guerra 
sense tenir res de soldat, 
d’una mare que deixà la terra 
per poder estar al seu costat. 
 
Us diria que, per mi, la vida 
ha estat treball i no cal que detalli 
amb quin grau de migradesa 
m’ha costat fer camí endavant. 

 
[fragment] 


