
“Com estàs, Jordi?”. Aquest era el patró quotidià 
de les últimes converses que manteníem: “Rao-
nablement bé. Ja és l’última químio. Sembla que 
va com ha d’anar. És molt pesat, però té el seu 
cantó bo. Entre aquesta merda i el confinament, 
escric més que mai. Estic content perquè publi-
co molt. Hem callat massa!” Ho feia de manera 
incansable, acaronant el teclat amb tenacitat, 
per omplir els buits que considerava clamorosos, 
potser perquè després d’un infart i un càncer de 
pulmó, valorava més que ningú un temps preuat. 
Amb passió, amb aquell arremangar-se per gua-
rir ferides i alhora cantar les veritats necessàries 
per curar-les, a favor de l’enteniment i l’acosta-
ment de posicions aparentment inconciliables. 
“Hem callat massa!”

La mort va sorprendre el periodista i escriptor 
Jordi García-Soler quan treballava en molts pro-
jectes, il·lusionat perquè semblava que finalment 
venceria en la seva lluita contra el càncer. Militant 
antifranquista, home sempre compromès amb la 
socialdemocràcia, va començar a escriure amb 17 
anys, a la revista Serra d’Or. Ben aviat es va con-
vertir en un especialista de la Nova Cançó – ell 
s’autodefinia com a “militant de la Nova Cançó”-- 
i va publicar dos llibres de referència sobre el fe-
nomen, La Nova Cançó (1976), i Crònica apassio-
nada de la Nova Cançó (1996).

Nascut a Barcelona el 1947, defensava la cultura, 
base de la llibertat personal i col·lectiva, com a 
eina democràtica contra tota dictadura, principi 
que va quedar patent en la seva trajectòria pro-
fessional. Home polifacètic, conegut i respectat, 

García-Soler va destacar, deixant de banda la 
seva especialitat en la crítica musical, en dife-
rents camps –crònica política, societat, cultura, 
gastronomia, viatges... Les nombroses mostres 
de condol provinents de diversos camps polítics 
i socials que vam poder llegir arran la seva desa-
parició recollien amb amplitud les distintes face-
tes que va cultivar.

Al llarg de més de cinquanta anys va treballar en 
els mitjans de comunicació escrits, audiovisuals 
i radiofònics de més prestigi del país, amb una 
honestedat insubornable. Mai es va tallar. Home 
de principis fems, no va deixar de denunciar les 
pràctiques massa habituals de pagaments enco-
berts o favors de tots tipus a canvi d’articles fa-
vorables a qualsevol causa.

La seva activitat contra la dictadura no la va exer-
cir únicament a través del periodisme. A mitjans 
dels anys setanta, en les seves anades i tornades 
a Lisboa com a  enviat especial del Diari de Bar-
celona, a petició de Juli Busquets i Gabriel Car-
dona, feia d’enllaç entre la clandestina Unió Mili-
tar Democràtica (UMD) i dirigents del Movimento 
das Forças Armaes (MFA) de Portugal, que serien 
impulsors de la Revolució dels Clavells. És en 
aquests anys quan va ser detingut a Madrid per 
“Billy el Niño” al costat del seu amic, el cantant 
Daniel Viglietti, en l’escala que va fer entre Bar-
celona i Lisboa per assistir al seu concert. Aquell 
dia amagava a l’hotel una maleta plena de docu-
ments, per sort no trobats, que l’haurien inculpat 
de diversos delictes. Delictes de voluntat demo-
cràtica.

En la mort de Jordi García-Soler, 
amic i company

Rosa M. Puig Serra, 
periodista. Responsable 
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Es va incorporar al Moviment Socialista de Ca-
talunya a principis dels setanta, començant a 
construir el que seria el Partit dels Socialistes de 
Catalunya, sempre al costat de Joan Reventós, 
figura que seria com un pare per a ell. En dema-
nar-li Reventós que l’ajudés a bastir les estructu-
res del nou partit, no va dubtar gens i va impli-
car-se en la creació de l’oficina de comunicació 
del PSC. Més tard, va representar el Partit en el si 
del Consell d’Administració de la Corporació Ca-
talana de Ràdio i Televisió, tot implementant i de-
fensant les seves idees sobre què havia de ser un 
servei de radiotelevisió públic. Ell i el Partit van 
madurar junts i mai es van desentendre l’un de 
l’altre, aportant la seva veu a la coral de veus de 
milers i milers de militants que han fet possibles 
els progressos assolits i que, amb la seva millor 
voluntat, continuen avançant a pas ferm cap a la 
justícia social. Ell i el partit van caminar junts tots 
aquests anys i es van fer companyia en els bons 
i els mals moments. En els millors i en els pitjors.

Perquè Jordi García-Soler va ser fidel al PSC fins 
a la seva mort. Mai no va amagar la seva mili-
tància, però va exercir la professió amb criteris 
propis i amb rigor. Els últims anys de la seva vida 
havia defensat de manera aferrissada, tossut 
com era, la necessitat de diàleg, de crear ponts, 

de l’enteniment raonable entre la ciutadania, fos 
d’on fos i pensés com pensés. Impulsor de la pla-
taforma Tercera Via, propugnava un catalanisme 
integrador, buscant sempre el que Reventós de-
finia com “la unitat civil del poble de Catalunya.” 
Li sabia greu que aquesta unitat, bastida amb 
temps i voluntat política ferma, es trenqués per 
motius netament partidistes.

Apassionat tertulià, polièdric, de mirada ampla, 
humanista, culte, catalanista de la Catalunya de 
tots, advocat de la pluralitat en qualsevol camp i 
amant de la conversa, ens deixa el record d’una 
persona entusiasta i generosa, en la que l’amis-
tat i la lleialtat sempre van ser fets palpables i 
accions concretes.

La nit del 14 de febrer, amb el triomf del PSC i del 
seu amic Salvador Illa, gent molt diversa, sense 
una convocatòria prèvia, vàrem manifestar pú-
blicament a través de les xarxes com ens dolia 
no poder compartit amb ell l’entusiasme que ha-
gués sentit i manifestat, enyorant el seu article 
de l’endemà, i tots els altres que seguirien. Va 
ser un homenatge espontani cap a l’amic i cap al 
company que una mort injusta ens va arrabassar 
sense tenir en compte que tenia molts projectes. 
“Hem callat massa!”
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