
LA VERITABLE MQRT LE JOSEP SOL
per Jordi Coca

Qui de primer em va parlar de Josep Sol 
com d'un ésser real fou Josep Palau I Fa-
bre. Abans d'aquesta referència directa, el 
nom de Sol no era res més que una evo-
cació llunyana d’un jove pagès de Santa 
Coloma que, abans de la guerra, havia pu-
blicat alguna cosa. Aleshores es parlava 
d'ell com d’una promesa per a la literatura 
catalana. De dates posteriors només sabia 
que Joan Triadú, el 1964, l’havia inclòs a 
V Antologia de contistes catalans. Tret 
d'això, gairebé res més: breus notes al 
«Diccionari Biogràfic», a la «Gran Enciclo-
pèdia Catalana» i al «Diccionari de la Lite-
ratura Catalana», referències, totes elles, 
amb errors. Què havia passat, però, amb 
Josep Sol? Era viu? Per què no havia pu-
blicat res més?

De sobte, fa cosa d'un any i mig, el regi-
dor de Cultura de Santa Coloma, durant un 
dinar de circumstàncies, va comentar-me 
que l’Ajuntament d'aquella ciutat volia fer 
alguna cosa per un escriptor que es deia 
Sol, un home solitari que, de jove, havia 
editat algun llibret. Josep Sol, doncs, era 
viu! De seguida van plantejar-se preguntes 
estrictament professionals. Havia escrit 
res, durant aquests anys? Era possible de 
fer-li una entrevista? L'amic Bonet va po-
sar-me en contacte amb Maria Font, biblio-
tecària de Santa Coloma, que des de feia 
temps intentava de poder treballar en uns 
suposats papers que Josep Sol tenia a 
casa seva.

En pocs dies van arribar-me notícies d'a-
quest home per bandes diferents i, tal com 
passa sempre, em va semblar que tota la 
cultura catalana estava atenta a allò que 
podia ser el renaixement d'un escriptor 
que, qui sap si per un rigor ètic extrem, 
no havia publicat res durant el franquisme. 
Vaig tenir notícia d'una tesina sobre Josep 
Sol feta per Jacint Torrent, es van editar 
unes notes sobre l'escriptor a «Grama»,

Josep Sol, 
amb Maria

Font, 
Jordi Coca 

I Josep 
Palau 

i Fabre.

la revista de Santa Coloma, i, finalment, 
amb Maria Campillo vam arribar a parlar 
de fer alguna cosa, per exemple: reunir 
en un volum les proses, certament magní-
fiques, que Sol havia publicat l’any 1938 
a «Meridià». Són unes proses en què l’au-
tor, aclaparat per la guerra, deprimit i 
segur de la derrota, descriu el paisatge 
de l’Horta valenciana.
Finalment es va organitzar una visita a 
casa de Josep Sol, a Santa Coloma, a la 
qual va assistir Josep Palau i Fabre. Era 
el primer encontre dels dos amics des de 
feia més de quaranta anys. Fou un mo-
ment emocionant. Ei fotògraf Pau Barceló 
en deixava constància. Jo, per la meva 
banda, tenia la intenció de fer una entre-
vista a aquell home i de contribuir, en la 
mesura possible, a allò que semblava que 
podia ser el rellançament d'un escriptor. 
Però res d’això no fou possible. Josep Sol 
no havia escrit res, no tenia cap. paper o, 
en tot cas, no ens els va voler deixar 
veure. «No he fet res, aquest anys», repe-
tia amb tristesa una vegada i altra. «No 
he escrit res més.» L’home va parlar de 
Joyce, una de les seves grans passions, 

del naturisme, de com havia canviat Santa 
Coloma... Em va semblar que mirava molt 
la televisió i que llegia amb cura les pà-
gines de gravat de «La Vanguardia». Gai-
rebé res més.
Decebut, trist, vaig acomiadar-me d’aquell 
escriptor que, en realitat, havia mort du-
rant la guerra. La família de Josep Sol, 
amb molta cordialitat, ens va convidar a 
fer-li una altrq visita. Però, per què? Ell 
semblava cansat, potser fins i tot una 
mica dolgut que l’haguéssim destorbat d’a- 
que.l·l silenci llarg de més de quatre dèca-
des. No hi havia escriptor. No hi havia 
obra.
Ara Josep Sol: ha mort veritablement. Tin-
guem un record amable per a ell i mirem 
de salvar alguna cosa de la seva produc-
ció de joventut. La guerra se l’endugué, 
com a tants d’altres, per bé que el seu 
cos hagués quedat cavant la terra en un 
solar de Santa Coloma que ell, envoltat 
de blocs de pisos, va saber camuflar po-
sant-hi una façana no gens diferent d'aque- 
lles altres darrera de les quals viuen mi-
lers i milers d’immigrats.
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