
Molletà il·lustre 
 
El llibre editat per l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’any 1998 amb motiu de la 
imposició de la medalla de la Ciutat al Jordi, que porta per títol Jordi Solé Tura, 
molletà il·lustre. Apunts d’una biografia, esdevé aquests dies de relectura 
obligada. També els cinc primers capítols de la seva autobiografia, que  va 
titular Una història optimista i que es va publicar just un any després, el 
novembre de 1999. 
 
Són textos que recullen la dimensió humana, intel·lectual, acadèmica, política i 
de ciutadà del món d’un dels nostres molletans més estimats, que la implacable 
malaltia d’Alzheimer ens ha anat prenent de mica en mica fins a emportar-se’l. 
 
La seva energia i activitat permanent, així com una capacitat intel·lectual fora 
del que és habitual, fan del tot impossible resumir el que ha estat la seva vida. 
Devorava llibres, però la seva inquietud per conèixer paisatges i persones el va 
portar a practicar tota mena d’esports. Adorava la muntanya perquè el feia 
sentir lliure, i si alguna cosa caracteritza Solé Tura és la cerca de la llibertat.  
 
És aquest instint irresistible, el que el fa escoltar la BBC mentre cou el pa de nit 
al forn de la Vicenta. És aquesta inquietud per saber, el que fa que aprofiti el 
servei militar per estudiar i poder anar a la universitat. 
 
I és la universitat la que li descobreix un món infinit de coneixement i un reduït 
espai per expressar-lo. Per això s’incorpora a la lluita clandestina, per retornar 
la llibertat a un país que, sotmès per una dictadura militar, no pot pronunciar 
cap paraula dissident amb el dictador. 
 
Essent premi extraordinari de la seva llicenciatura, hauria pogut triar un camí 
professional ple de comoditats, i, en canvi, va haver de marxar molt lluny per 
haver verbalitzat públicament el seu desig de llibertat. Va ser des d’un altre 
país, des d’on va posar veu al desig de llibertat contingut de tants catalans i 
catalanes que escoltaven Ràdio Pirenaica. 
 
Va veure néixer i créixer en terres llunyanes, i més tard des de la presó, el seu 
fill Albert. Un fill que ara ens ha mostrat amb tot realisme la cruesa de la seva 
malaltia. 
 
Després de la mort del dictador, va eixamplar les parts esquifides que els 
membres reciclats del movimiento nacional ens volien vendre com a obertura 
democràtica i va aconseguir el reconeixement de l’expressió política en totes 
les seves veus i accents. En Jordi va  participar en la redacció de la llei més 
important d’un estat: la constitució. També va ser un dels redactors de l’Estatut 
de Sau. Unes lleis on es reconeixia que som una nació de nacions i que va 
permetre que Catalunya recuperés les seves institucions d’autogovern. 
 
I diputat, i regidor, i representant internacional per exercir la democràcia a tots 
els indrets del món on estava en perill i on es vulneraven els drets humans. I 
ministre, i membre del Consell d’Europa, i personatge reconegut 



internacionalment amb tota mena d’honors i distincions. Però mai va deixar de 
ser en Jordi de ca la Vicenta de Mollet. Senzill i afable. 
 
És aquesta energia inesgotable la que va portar-lo a l’activisme intel·ligent des 
de qualsevol de les responsabilitats que va desenvolupar essent sempre part 
del poble, mantenint-se amatent als sentiments de joia o de preocupació i 
patiment dels ciutadans. Aquesta actitud vital va fer que espontàniament fos el 
poble senzill i anònim qui desfilés per retre-li homenatge al Saló Sant Jordi del 
Palau de la Generalitat el dia de la seva mort. 
 
Descansa, Jordi. Servarem la teva memòria i el teu llegat. 
 
Montserrat Tura i Camafreita 
 
        
 


