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no existeix. / I el present / és que tinc trenta-
un anys, deu de rodatge, / una vida completa,
molt més que molta gent. / Si em morís ara /
–cosa que, evidentment, em sabria molt
greu– / no tindria ni dret a lamentar-me. /
…/ Amb un present carregat de misèries, /
amb un passat carregat d’injustícia irrepara-
ble, / voltat de gent mesquina, / entre l’oblit i
els poemes de nostàlgia, / duplico la presó,
tot es fa tens. / Però, al mateix temps, prenc
consciència, actuo.”

I, després d’un primer esclat “de ràbia con-
tinguda”: “M’han tancat ja fa un any / en el
laboratori de cobaies / del món desvergonyit
de la presó.”

Arriba l’afirmació: “No sóc una cobaia, sóc
un home. / Un home / voltat de morts vivents
i de simis patètics. / Un home en un desert
tancat per reixes, / en un camp rodejat de fil-
ferrades.”

I, finalment, una certa esperança, trista i
amarga, però: “Ara, / la ràbia s’ha calmat per
fer lloc a la pena, / una pena profunda / per
un món trist que ha perdut el nord. /…/ La
guerra d’Espanya: la més gran vergonya, el
més gran carnatge, / la més gran revolta del
segle més rebel. / Doncs bé, / es respira en el
vent: / la guerra no ha acabat… / A través de
les reixes passa el sol, / el cel blau. / A través de
censures, / de mans dels meus censors, / arri-
bes tu. / Mai la presó és completa. / Mai, ni
tan sols a Espanya. / Estels errants que som
tant tu com jo.”

I acaba: “Més val que deixi d’escriure, / vist
que només escric cartes obsessionades, / poe-
mes obsessionats / de les lluites que es prepa-
ren. / També, al final, per mi. / Sí, s’ha acabat
la treva.” Aquest és, finalment, el Santi que
trobareu en els seus versos, un Santi que se’ns
mostra sempre “secret però sincer / sincer
però secret”. ❋

anti Soler i Amigó (Badalona,
1943-1999) va viure una vida mar-
cada per la malaltia que el va atacar

de petit, deixant-lo immobilitzat al llit du-
rant la infància i l’adolescència. Malgrat
aquesta circumstància, la seva vida intel-
lectual i cultural no es va aturar gràcies als
professors particulars de batxillerat a casa i
la seva gran afició a la lectura. La capacitat i
l’esforç el van convertir en un bon estu-
diant, que va arribar a fer dues carreres: fi-
losofia i lletres i periodisme. Ara, els seus
germans (Josep, Joan i Francesc) han vol-
gut recuperar la pròpia memòria i la de la
família Soler i Amigó a l’entorn del Santi,
creant d’aquesta manera un corpus bio-
gràfic del germà desaparegut amb Santi
Soler, una vida contra corrent (Pont del Pe-
troli). Finalment, el llibre recull també di-

versos poemes de Santi Soler escrits al llarg
de la seva vida. Des de la seva etapa d’estu-
diant, Santi Soler va estar involucrat en
moviments estudiantils i polítics d’es-
querres i va treballar a favor dels grups
obrers més radicals de Comissions Obre-
res. Les seves lectures de Marx, Lenin,
Trotski, Bakunin, Mao i tots els teòrics re-
volucionaris recuperats durant el Maig del
68 van ser la base d’un marxisme llibertari
o neoanarquisme, que va influenciar deci-
sivament en la creació de noves organitza-
cions revolucionàries com el MIL (Movi-
miento Ibérico de Liberación). Aquest
grup no solament criticava l’esquerra tra-
dicional i els partits comunistes com a sos-
tenidors del sistema, sinó que es declarava
obertament anticapitalista. Santi Soler i
Amigó va formar part d’aquest moviment
amb altres companys com els germans So-
lé Sugranyes, Josep Lluís Pons Llobet, Sal-
vador Puig Antich, Jean-Marc Rouillan i,
entre altres, Xavier Garriga Paituvi. El MIL
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El teòric del MIL
es va dedicar a fomentar l’agitació armada
(no confondre amb la lluita armada) per
ajudar la classe obrera: atracaments de
bancs, edició de propaganda destinada a
mantenir l’agitació en el món obrer i la
creació d’una biblioteca. Per realitzar
aquesta propaganda d’agitació, el MIL va
comptar amb la revista CIA (Conspiració
Internacional Anarquista) i les edicions
Maig-37. D’algunes d’aquestes tasques es
van encarregar bàsicament Santi Soler i
Xavier Garriga. Santi Soler, anomenat “El
Petit”, va ser l’ideòleg del grup i autor de
molts dels textos que va publicar el MIL. El
setembre de 1973 va ser detingut per la po-
licia, cosa que fou l’esquer que va servir per
detenir al carrer Girona els seus companys
Garriga i Salvador Puig Antich. Santi Soler
va estar tancat a la presó (Model i Cara-

banchel) fins a l’amnistia general atorgada
després de la mort de Franco. A la sortida
va continuar en la línia intel·lectual
d’abans de la detenció escrivint a publica-
cions com Etcétera, Ajoblanco, El Temps,
Punto y Hora i va publicar els llibres Lucha
de clases y clases de lucha (Anagrama, 1978)
i Marxismo señas de identidad (Libertarias,
1981). Va formar part de la redacció del
quinzenari Solidaridad Obrera, portaveu
de la CNT, a l’època de la direcció del tam-
bé malaguanyat Ramon Barnils.

Santi Soler va dipositar una gran part de
la seva documentació a l’arxiu de l’Ateneu
Enciclopèdic Popular i la resta de material
els germans Soler i Amigó l’han cedit al
Cedall (Centre d’Estudis i Documentació
Antiautoritària i Llibertària), de Badalona.
La seva consulta és fonamental per esbri-
nar com van ser els moviments revolucio-
naris obrers dels anys seixanta i setanta, i,
sobretot, per valorar què va aportar el MIL
d’original a la lluita anticapitalista. ❋
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