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Mollet reuneix 200 persones en l’acte de constitució d’Amics i Amigues de Jordi Solé Tura

Una amistat que esdevé eterna

Un homenatge a mida amb 
retards i problemes tècnics
Mollet del Vallès

La tècnica va jugar una mala passada en la 
meticulosa organització protocol·lària de 
l’acte d’aquest dimarts a Can Gomà. Proble-
mes amb un projector en van fer endarrerir 
mitja hora l’inici. Durant l’homenatge, es va 
haver de posposar també la projecció d’un 
vídeo que Albert Solé, fill de Solé Tura, va 
preparar per la cerimònia de lliurament de 
la Medalla de la Ciutat, l’any 1998, perquè 
“el DVD no s’enganxava”, va dir la presenta-

dora de l’acte. Ella i l’alcalde Josep Monràs 
van disculpar-se davant dels assistents. 
Tot i això, els problemes van ser simples 
anècdotes a les quals la mateixa vídua de 
Solé Tura, Teresa Eulàlia Calzada, s’hi va 
referir per fer broma. “El Jordi era un inútil 
en les tècniques en general, així que li hem 
fet un gran homenatge”, va dir. I pel que fa 
al retard de l’acte, va dir: “el Jordi sempre 
arribava tard als llocs, per tant, avui hauria 
arribat a l’hora”. Albert Solé va agrair l’as-
sistència als presents, amb qui, va dir, al seu 
pare li hauria agradat celebrar els 80 anys 
“a les verdes i a les madures”.
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Mollet del Vallès

Marc G. Beumala

Jordi Solé Tura no se sentia 
còmode en els homenatges. 
Aquest dimarts, però, Mollet 
en va organitzar un de sonat 
a Can Gomà per celebrar la 
constitució del Grup d’Amics 
i Amigues de Jordi Solé Tura, 
amb l’objectiu de treballar 
per difondre i reivindicar 
la figura d’aquest polític de 
Mollet, exministre i un dels 
pares de la Constitució, que 
va morir el desembre passat. 
“No li agradaven els actes 
litúrgics que reforçaven 
personalismes, totalment 
contradictori amb el que 
estem fent ara!”, va reco-
nèixer la seva vídua, Teresa 
Eulàlia Calzada, en el seu 
discurs. “Als actes col·lectius, 
se sentia còmode quan es 
trencaven les jerarquies i 
passaven a ser entre iguals”, 
va dir. Per justificar l’acte, 
Calzada va proposar un pac-
te: “reconeixem-li que era un 
de nosaltres”. La proposta 
va aixecar més d’una rialla 
entre els assistents, unes 200 
persones. 

A primera fila, a banda de 
la família de Solé Tura, hi 
havia l’alcalde Josep Monràs 
i regidors municipals, l’ex-
president de la Generalitat, 
Pasqual Maragall, la conse-
llera Montserrat Tura i el cap 
de govern d’Andorra, Jordi 
Bartomeu, entre altres. 
Dolors Alegre i Marcel 
Planellas, amiga i nebot de 
Solé Tura, van presentar 

en públic el Grup d’Amics 
i Amigues. Planellas va dir 
que el grup farà una trobada 
anual a finals de maig i que 
treballaran per ajudar a 
completar l’arxiu que Jordi 

Solé Tura va deixar a Mollet. 
El grup, que ja compta amb 
més de 300 adherits, entre 
familiars i persones del món 
polític, acadèmic, periodístic 
o artístic, s’obrirà ara a tota 

la ciutadania, que es podrà 
inscriure a través del web 
municipal o amb les butlletes 
que hi haurà a la recepció de 
l’Ajuntament. Alegre, que 
va definir l’amistat amb Solé 

Tura com “un privilegi”, va 
destacar del polític molletà 
la seva “tolerància” i la 
possibilitat de polemitzar 
amb tothom “sense faltar 
mai al respecte”. 

VIVÈNCIES PERSONALS

Aquest no va ser l’únic elogi 
que hi va haver durant l’acte. 
L’homenatge va comptar amb 
les vivències personals que 
van explicar quatre amics. 
Nati Aran va recordar el vers 
i la toia que el seu cosí Jordi 
Solé Tura li va portar el dia 
del casament. Santiago de 
Torres, amic, va explicar 
anècdotes de l’etapa com a 
ministre de Cultura. “Va dei-
xar infraestructures cultu-
rals d’alt nivell”, va remarcar. 
La pedagoga i amiga Carme 
Guinea va dir que l’amistat 
amb Solé Tura va ser “un 
regal”. El cap de govern 
d’Andorra i exalumne de 
Solé Tura, Jaume Bartomeu, 
que va recordar la seva etapa 
de contrabandista de llibres 
prohibits a Espanya durant la 
dictadura, va explicar les tro-
bades amb el polític molletà 
al Consell d’Europa. 

Una altra de les parts més 
emotives de l’homenatge va 
ser l’actuació del pianista 
Manel Camp, que va inter-
pretar Mercè, i la de Maria 
del Mar Bonet, que va cantar 
Què volen aquesta gent. A 
l’inici, van actuar alumnes 
de l’Escola Municipal de 
Música de Mollet, que Solé 
Tura va inaugurar l’any 1992 
com a ministre de Cultura. 
Montserrat Tura, Laura 
Gálvez i l’actor Josep Maria 
Pou (des de la distància), van 
llegir fragments del capítol 
“Els primers passos” de les 
memòries de Solé Tura. 

Ramon Segarra 
serà el candidat 
d’ERC a Sant 
Celoni
Sant Celoni

L’assemblea de la secció local 
de Sant Celoni i la Batllòria 
d’ERC ha escollit Ramon 
Segarra com a cap de llista 
del partit per a les eleccions 
municipals de l’any vinent. 
Segarra ja havia anat a la 
candidatura de les darreres 
eleccions de l’any 2007 com 
a número 2 per darrere del 
cap de llista, el regidor Josep 
Alsina. Els resultats d’ERC 
de fa tres anys a Sant Celoni 
van ser molt negatius, fins al 
punt que el partit no va obte-
nir cap regidor després d’ha-
ver governat l’Ajuntament 
en coalició amb el PSC i ICV. 
ERC va perdre els seus dos 
representants i, en canvi, la 
CUP va obtenir dos regidors. 
Per això, un dels objectius 
de la candidatura de Segarra 
serà tornar a l’Ajuntament a 
partir de l’any vinent.


