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Ignacio Soldevila, infant, amb la seua mare, Beatriz Durante Mateo.

EL TALLER D’UN FILÒLEG
La biblioteca i l’arxiu personals d’Ignacio Soldevila
Durante (València, 1929-Quebec, 2008), donats a la
Biblioteca Valenciana, obrin les portes de l’excepcional
taller de treball d’un filòleg el llegat del qual constitueix un
valuós fons que permet analitzar el camí de la literatura
i la cultura espanyoles contemporànies. Reuneix gairebé
sis mil volums –amb un rellevant caràcter especialitzat
en la narrativa– i conté un abundant epistolari, llibres i
materials de matèries diverses (Lingüística, Història,
Filosofia…).
Soldevila era de esos filólogos humanistas (ya en franco
riesgo de extinción) que conocían a los grandes maestros
de la filosofía europea, que tenían un acervo de lecturas
envidiable y sabían que la literatura es el resultado de
muchas pulsiones que golpean la sensibilidad, la voluntad y
la conciencia del escritor. La soltura con la que relacionaba
las artes plásticas, la historia del pensamiento, otras obras
y escritores, la lengua, las influencias estéticas y morales,
el carácter y el punto de vista del autor, incardinándolo todo
en un análisis coherente y muy claro, sin por ello perder
profundidad, revelaba que el trabajo era obra de un gran
artesano del idioma y del estilo, de un gran didacta y de
un investigador cultísimo y de enorme sentido crítico. (M.
Dolores Albiac, El Correo de Euclides, 4, 2009, p. 160.)
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Ignacio Soldevila i la seua dona, Alicia Ruiz. Quebec, 1974.

Soldevila, que va compartir la seua vida amb la
navarresa Alicia Ruiz, era el paradigma de bonhomia:
home d’enorme generositat, afable, pròxim, tolerant,
comprensiu, enginyós, de paraula amiga i un agut sentit
de la dignitat. Un valencià que adorava la seua terra i
que sabé transmetre aquesta passió als seus fills Alicia,
Manuel, Felipe i Carlos.
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Nicolau Primitiu Gómez Serrano i Rafael Lapesa Melgar, els
llegats dels quals conserva també la Biblioteca Valenciana.

El gest d’aquest home de bé amb la seua societat d’origen
va simbolitzar la seua tornada a casa i, en conseqüència,
el retrobament amb el seu admirat veí de la infància,
Nicolau Primitiu, o amb el seu venerat mestre Rafael
Lapesa, els llegats dels quals han incrementat també els
fons de la Biblioteca Valenciana.
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LA TRAJECTÒRIA D’UNA VIDA LLETRAFERIDA
Ignacio Soldevila va nàixer a València el 3 de novembre
de 1929. Li agradava recordar la seua infància al barri de
Russafa, etapa en què ja se sentia atret pels llibres.
Tenía, al parecer, una curiosidad nunca satisfecha que
hacía de mí el clásico niño preguntón, y cuyo lado positivo
es que me impulsó a aprender a leer antes de mis cinco
años, estimulado por la presencia de mi padre, siempre
enfrascado en la lectura. («Memorias», El Correo de
Euclides, 4, 2009, p. 149.)

Va començar a estudiar en l’Escuela Cossío, centre laic
de la Institución Libre de Enseñanza, però després de
la Guerra Civil espanyola es va traslladar amb la seua
família paterna a Xàtiva. Va quedar orfe molt jove.
No es de extrañar que ni mi hermana ni yo respetemos lo más
mínimo las intenciones con que se produjo el levantamiento
militar y tengamos al generalísimo Franco como último y
principal responsable de la destrucción de nuestra familia.
(«Memorias», El Correo de Euclides, 4, 2009, p. 159.)

Ignacio Soldevila Galeana, dibuix fet al llapis a la presó
Model de València, per I. Beltrán, el 19 de setembre de
1939, amb dedicatòria del pintor: «Al amic Soldevila, bon
Valencià i millor amic, en memòria de la seua estància en
la Modelo.»
9

Mi hermana Elena (que mis padres llamaron Helena
Minerva en su partida de nacimiento, pero que al ser
bautizada en 1939 el cura párroco no admitió ni la H ni el
nombre griego de Minerva, de modo que se la inscribió
como Elena Marina). («Memorias», El Correo de Euclides, 4,
2009, p. 153.)

A Xàtiva va prosseguir els seus estudis en el Colegio
Claretiano, i el 1949 va obtenir el títol de batxiller en
l’Institut Josep de Ribera. Després va iniciar la seua
formació superior en la Universitat de València, però
va ser a Madrid on conclogué els seus estudis de
Filologia Romànica el 1954, amb Premi Extraordinari
de Llicenciatura. Allí va col·laborar amb institucions
com el CSIC i la RAE, però el 1956, a causa de la falta
de perspectives laborals, se’n va anar a Canadà per
treballar en la Universitat Laval (Quebec), en la qual
va desenvolupar la seua brillant carrera acadèmica.
En arribar-hi, va afirmar: «Em sembla que estic en un
altre món.»
Un jove Ignacio Soldevila amb les seues companyes a la
Facultat de Filosofia i Lletres (Universitat Central, Madrid);
entre elles: Milagro Laín, María Cruz Seoane, Doris Ruiz i
Elvira Santos. Madrid, 1955.
Ignacio Soldevila en la taula redona «Littérature et contrecultures», amb el sociòleg Jean-Charles Falardeau, el
novel·lista i editor Lévy Beaulieu i el professor Pierre
Aubery. Universitat Laval (Quebec), tardor de 1973.
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Figura clau en el desenvolupament de l’hispanisme
canadenc, Soldevila va ser un dels majors especialistes
en narrativa espanyola contemporània, des de les
avantguardes fins a les últimes vocacions literàries.
De fet, des del 1991 va ser membre de l’Acadèmia
Nord-americana de la Llengua Espanyola i acadèmic
corresponent de la RAE. A aquestes distincions se n’hi
afegeixen d’altres com el Premi Lluís Guarner 2002
de la Generalitat Valenciana i l’Encomienda de l’Orde
d’Isabel la Catòlica, concedida a Ottawa al maig de 2006.
Durant la seua vida acadèmica va participar en
nombrosos cursos, seminaris i congressos tant a
Amèrica com a Europa. Va ser autor de publicacions
que s’inscriuen en l’àmbit lexicogràfic i, sobretot,
destaquen les seues rellevants aportacions crítiques
en l’àmbit de la literatura. A més a més, Soldevila,
cinèfil empedreït, també va ser amant de la pintura i
fins i tot narrador i poeta en la joventut.

Autoretrat. Ignacio Soldevila, Quebec, circa 1960.
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HISTORIADOR I CRÍTIC DE LA LITERATURA
De la seua activitat com a historiador i crític de la
literatura en donen testimoni diverses monografies:
Panorama du roman espagnol contemporain (19391975), en col·laboració amb Monique Joly i Jean Tena
(1979); La novela desde 1936 (1980); Historia de la novela
española (vol. I, 2001), i El espacio literario en el tiempo
de las autonomías (2003). Soldevila també va col·laborar
en obres col·lectives com Storia della civiltà letteraria
spagnola (1990) i, junt amb Antón Risco i Arcadio LópezCasanova, en El relato fantástico. Historia y sistema (1998).
A banda de la seua contribució sense parió al
coneixement de la vida i l’obra de Max Aub, Soldevila és
també un referent imprescindible en els estudis sobre
Ramón Gómez de la Serna, com queda palés en El doctor
inverosímil y otras novelas: (1914-1923), volum ix de les
Obras completas ramonianes (1997). A aquests treballs
se n’hi afegeixen d’altres al voltant de les figures de
Valle-Inclán, Azorín, Ortega i Gasset, Ramón Pérez
de Ayala, Camilo José Cela, Álvaro Fernández Suárez,
Luis Goytisolo, Carmen Martín Gaite, Belén Gopegui o
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Benjamín Prado. També va practicar amb èxit la crítica
quotidiana en El Sol, ABC Cultural, Modern Language
Notes, Turia o Quimera, amb ressenyes dedicades a molts
dels autors que delineen el camp literari actual: José
Manuel Caballero Bonald, Antonio Muñoz Molina, Luis
Mateo Díez, José María Merino, Gustavo Martín Garzo,
Antonio Soler, Agustín Cerezales o Alfons Cervera.
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EL LEXICÒGRAF
Soldevila va ser deixeble de Rafael Lapesa, eminent
filòleg l’empremta del qual evidencia, per exemple,
l’interés constant d’aquell per qüestions lexicogràfiques
i la col·laboració com a redactor especial del Diccionario
histórico de la lengua española de la RAE, projecte en el
qual es va integrar en diverses fases des del 1954. Així,
en els anys setanta va promoure la utilització de les noves
tecnologies per al tractament del lèxic, la qual cosa podria
haver significat el seu retorn a Espanya; però l’intent
va resultar infructuós i Soldevila se’n tornà a Canadà,
concretament a Quebec, on exercí la seua labor amb
una humil erudició posada al servici d’un coneixement
exigent tot transmetent sempre una visió del món molt
centrada en l’home i en les seues circumstàncies.
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IGNACIO SOLDEVILA I MAX AUB
En nuestros días –dicen–, los afectos verdaderos son raros.
Si es así, el mío por usted es raro. Lleva ya años encima
de mí, y sabio consejo de sus cartas y sus libros se ha
acumulado en mi vida. (Soldevila a Aub, 28-12-1959.)

Durant la seua estada a Madrid, Soldevila va llegir per
primera vegada algunes obres d’Aub, a qui li va dedicar
la seua tesina de llicenciatura (El teatro de Max Aub
hasta 1936, juny de 1954). Amb el temps es va convertir
no sols en amic de l’escriptor, sinó també en el seu
especialista per antonomàsia, relació que va tenir un
magnífic colofó al maig de 2003, quan la Generalitat
Valenciana li lliurà el Premi Lluís Guarner 2002: «En
reconeixement a la labor filològica i d’estudiós de la
literatura, especialment per la dedicació a la difusió i
al coneixement de l’obra de Max Aub.»
Membre del patronat de la Fundación Max Aub, l’anuari
científic de la qual va dirigir (El Correo de Euclides),
Soldevila va prosseguir la seua pionera dedicació en
textos com La obra narrativa de Max Aub (1929-1969)
(1973); Escribir lo que imagino. Cuentos fantásticos y
maravillosos, en col·laboració amb Franklin García
(1994); Max Aub: veinticinco años después, amb Dolores
Fernández (1999); El compromiso de la imaginación. Vida
y obra de Max Aub (1999), sens dubte el millor estudi
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Ignacio Soldevila, Max Aub i Perpetua Barjau, a Quebec (1962).

de conjunt sobre l’escriptor, publicat per la Fundación,
ampliat i reeditat el 2003 (Biblioteca Valenciana), i Max
Aub-Francisco Ayala. Epistolario 1952-1972 (2001). També
són seues diverses edicions crítiques: Geografía.
Prehistoria 1928 (1996); Campo cerrado, en Obras
completas de Max Aub, vol. II (2001), i Los muertos
(2006). A més, cal afergir-hi la Maxaubiana, nom que va
utilitzar per a la bibliografia d’Aub, actualitzada en els
nostres dies en l’anuari aubià.
Testimoni de tan significativa relació és Max AubIgnacio Soldevila Durante. Epistolario: 1954-1972
(2007). Les cartes que es van intercanviar exhibeixen
una relació prenyada de literatura, però també
d’absències, frustracions i anhels, alhora que tracen
l’esdevenir d’aquest universitari espanyol crescut en
la postguerra, els seus desitjos i realitats, els seus
èxits i fracassos.
Ignacio Soldevila, els seus llibres, el seu somriure amic
i la seua curiositat intel·lectual romanen vius en la
memòria, que ha de ser memòria agraïda envers qui va
demostrar un generós amor a la vida i sobre la qual va
oferir una lliçó difícil d’oblidar.
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Premi Lluís Guarner, Generalitat Valenciana, 2002.

REFERÈNCIES SOBRE IGNACIO SOLDEVILA
Manuel Aznar va donar compte de destacats aspectes de
la trajectòria professional de Soldevila en «‘Laudatio’ de
Ignacio Soldevila Durante con motivo de la concesión del
Premio Lluís Guarner del año 2002», El Correo de Euclides,
3, 2008, p. 9-11. En aquest anuari de la Fundación Max
Aub, vegeu especialment Una vida letraherida. Homenaje
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a Ignacio Soldevila Durante (4, 2009, p. 139-232), dossier
que, a més dels textos de col·legues i amics, presenta
les seues Memorias i l’obra Cuento de la Luna, de Philippe
Soldevila. Vegeu també els testimonis reunits per
l’Asociación Canadiense de Hispanistas (ACH), <http://
www.ach.lit.ulaval.ca/Noticias/Soldevila_In_Memoriam.html >;
Alfons Garcia, «Entrevista (a Ignacio Soldevila)», en «El
Dominical», Información, Alicante, 19 de enero de 2003,
p. 4-5; Franklin García Sánchez, «Ignacio Soldevila: el
humanista y su obra», Tierra de nadie, 3, 2000, p. 7-16;
Javier Lluch, «La trayectoria de un hispanista en Canadá:
Ignacio Soldevila Durante», en J. A. Ascunce et al.
(coord.), Exilio y Universidad (1936-1955). San Sebastián:
Saturraran, vol. 2, 2008, p. 973-993; Fernando Valls, La
Nave de los Locos, <http://nalocos.blogspot.com/2008/09/ignaciosoldevila-una-vida-cumplida.html>; Mario J. Valdés, «Ignacio
Soldevila Durante, ‘in memoriam’», Revista Canadiense
de Estudios Hispánicos, 31/3, 2008, p. 391-395. D’altra
banda, és recent la pàgina d’autor dedicada a Soldevila
en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Universitat
d’Alacant), en el portal Figuras del Hispanismo. Sobre la
seua relació amb Max Aub: Javier Lluch (ed.). Max AubIgnacio Soldevila Durante. Epistolario (1954-1972). Valencia:
Biblioteca Valenciana-Fundación Max Aub, 2007.
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