
Dossier de premsa

“Haureu de llegir aquest llibre amb molt de compte: 

qui sap si tot plegat no és una fantasia del seu biògraf. 

Però és que, esclar, això no és una biografia.”
Joan Todó
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“La vida i l’obra de Joaquim Soler i Ferret (1940-1993) transcorren paral·leles al pas del 

franquisme a la democràcia, des dels anys més durs de la postguerra fins a aquell país que acaba 

de celebrar uns Jocs Olímpics, però també des d’aquella literatura catalana reclosa en unes 

poques capelletes fins a aquella altra que se somiava normal, situada al nivell dels camps literaris 

més potents. Soler, en tot plegat, hi ocupa una mena de posició singular, alhora integrada i 

apocalíptica; de molts dels desenvolupaments de la Transició en va ser testimoni, o fins i tot actor 

secundari, sense perdre mai un punt de vista molt particular, desplaçat respecte als discursos 

hegemònics.  Aquesta posició, així, permet oferir una perspectiva, des d’una obra poc coneguda i 

gens estudiada, sobre aquella època. Membre d’Ofèlia Dracs, guanyador dels premis Ciutat de 

Palma i Prudenci Bertrana amb Una furtiva llàgrima i Cambra de bany, conductor del programa 

radiofònic La porta dels somnis, Soler és també un atípic company de viatge dels textualistes, un 

experimentador inquiet, un defensor fervent de la imaginació. I és per això últim que haureu de 

llegir aquest llibre amb molt de compte: qui sap si tot plegat no és una fantasia del seu biògraf. 

Però és que, esclar, això no és una biografia.” Joan Todó 

 

 

 

Joaquim Soler i Ferret (Barcelona, 1940-1993). Membre 

fundador del col·lectiu d'escriptors Ofèlia Dracs. Va escriure 

poesia, poesia visual, narrativa, teatre, prosa i assaig; també es 

va dedicar a la pintura. Va construir un estil propi que va 

representar una alternativa d'avantguarda al realisme. Entre la 

seva obra, destaquen els títols Laberint sense (1978), Camil i 

Adelf (1980), El fantasma del Fluvià (1981, premi L'Esparver), Una 

furtiva llàgrima (1982, premi Ciutat de Palma), Cambra de bany (1985, premi Prudenci Bertrana 

de Novel·la), El silenci de la musculatura (1987, premi Ciutat de València), A una sola veu (1992, 

Premi Víctor Català). I París-Bis, publicada pòstumament el 2013. 
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Va col·laborar en la premsa escrita, especialment en les diverses publicacions satíriques 

editades en català, i en mitjans radiofònics. Del 1985 al 1993, a Catalunya Ràdio, va dirigir i 

presentar el programa setmanal La porta dels somnis, dedicat a la literatura. 

 

Des de 2006, el Centre Quim Soler, la literatura i el vi, del Priorat, aplega el seu arxiu i vetlla 

per la difusió de la seva obra, com a un dels objectius de l’entitat. 

 
 
 

Joan Todó (La Sénia, 1977) és escriptor. Ha publicat dos 

llibres de poesia, Los fòssils (al ras) (2007) i El fàstic que us 

cega (2012), un llibre de contes, A butxacades (2011) i una 

novel·la, L’horitzó primer (2013), a banda d’un relat llarg, «El 

final del món», inclòs dins La recerca del flamenc (2015). 

Després del seu segon llibre de relats, Lladres (2016), ha  pu- 

 

blicat el perfil biogràfic de Gregori Estrada Respirar el segle (2017) i Guia sentimental del Delta 

de l’Ebre (2018). També ha traduït, entre altres coses, un llibre de poemes de Mark Strand 

(Rufaga d’un, 2016) i col·labora com a crític literari en revistes com Caràcters o L’Avenç. Tota la 

seva poesia està recollida a La vista als dits (2021). 

 

Fragments del llibre 

 

Estàs a punt de llegir l’últim llibre de Joan Todó, lector. O lectora: encara no 

sé qui ets, com tampoc sé com l’has obtingut: si l’has comprat, l’has agafat 

en préstec en alguna biblioteca, te l’ha deixat algú o te l’has trobat a la vora 

d’un contenidor de paper, junt amb alguna enciclopèdia, alguna lectura 

obligatòria escolar o un feix de revistes enganxifoses. Totes les meves 

suposicions són filles del meu temps: t’imagino llegint un volum de paper, 

però potser llegeixes en una pantalla flexible, qui sap si en una projecció 

inconsútil transmesa directament al cervell. No sé qui ets, Lectora, no sé ni 

tan sols si ets: potser aquest llibre acaba oblidat, perdut al magatzem de 

Godall Edicions, després de fer una passejada ridícula per les llibreries. Això 

no seria, en realitat, gens estrany: la majoria dels papers escrits acaben 

condemnats a aquesta derrota, i això fins i tot en el cas dels textos que van 

ser celebrats i llorejats, encimbellats com si la glòria en dispensés la lectura. 

 
Aquesta derrota és també la matèria d’aquest llibre, Lectora. Ja que aquest 

és un llibre sobre escriptors; sobre un escriptor concret, de qui és ben 

probable  que no hagis sentit a parlar mai. […] 
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[…] Puc intuir, Lectora, com rondines. T’havien promès un llibre sobre 

Joaquim Soler i Ferret, novel·lista i radiofonista català nascut el 1940 i mort 

el 1993. Vols que et parlin sobre ell. T’imagino impacient, passant pàgines 

mentre et demanes quan començarà el llibre, quan t’explicaré alguna cosa, 

qui és Miquel Ros. Cal dir-te que no és Quim Soler? Puc estar en desacord 

amb tu, perquè segurament l’objectiu d’un llibre no és donar informacions, 

la seva única finalitat no pot ser transportar dades com qui tragina càntirs, 

sinó moltes activitats més, des de fer riure fins a fer plorar, passant per 

enutjar-te o, per què no, fornir-te una estona de gustet culpable, per no 

parlar de les altes sublimitats reservades als escriptors que, com que encara 

no són clàssics, no han estat sebollits encara en el nínxol daurat d’un 

mausoleu que els fa invisibles; puc dissentir amb tu, però t’admeto que sí, 

que potser ja seria hora d’explicar-te la biografia de Joaquim Soler, que és 

el que si tot va com està previst et deuen haver dit els periodistes que 

trobaràs aquí dins. 

 

Em pregunto, però, què t’ha dut fins aquí. No trobaràs els seus llibres a les 

llibreries. Si escodrinyes les biblioteques, trobaràs algun volum pels 

magatzems: algun dels seus llibres juvenils, alguna de les novel·les que va 

rebre un premi gros i va obtenir així una mena de salconduit cap als àcars. 

[…] 
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