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Entrada lliure

Josep Solé Barberà
(Llívia, 1913 - Barcelona, 1988)
Advocat i polític
Defensor d’una política que tenia com a objectiu la
superació de la Guerra Civil, la Reconciliació Nacional,
Josep Solé Barberà va ser la veu pública del Partit
Socialista Unificat de Catalunya, els comunistes catalans.
Cerdà d’origen, se sentí arrelat a la ciutat de Reus. A la
fi de la Dictadura de Primo de Rivera, inicià els estudis
de Dret a la Universitat de Barcelona i va ser secretari de
la Federació Universitària Escolar (FUE). Va exercir com a
professor a l’Ateneu Enciclopèdic Popular, a Barcelona, entrà en contacte amb dirigents del que fóra, més endavant,
l’organització comunista heterodoxa catalana Bloc Obrer i
Camperol i, en allunyar-se’n, participà en la creació de les
Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya a Reus. Arran
de la sublevació militar l’estiu de 1936 va ser especialment
actiu en els canvis que es produïren a Catalunya a partir
d’aquell moment.
Va incorporar-se a a l’exèrcit republicà, va exercir de jutge i,
posteriorment, de comissari polític. Durant la República fou
condemnat a mort i també el franquisme el va sentenciar a
la pena capital, sentència que li fou commutada per trenta
anys de presó.
El 1950 va tornar a Catalunya, després de ser-ne desterrat.
El 1958 va defensar el dirigent comunista Miguel Núñez i el
1965 és membre del Comitè Central del PSUC. Al llarg de la
dictadura, va ser l’advocat que més opositors va defensar al
davant del Tribunal d’Ordre Públic (TOP), entre els quals, els
encausats pel procés de Burgos de l’any 1970. Formava part
dels 113 membres de l’Assemblea de Catalunya que van ser
detinguts el 1973. Va representar el PSUC a la Taula Rodona,
al Consell de Forces Polítiques de Catalunya i va ser la veu
del seu partit al cicle que van donar les forces polítiques
democràtiques abans de la mort del dictador, Les Terceres
Vies a Europa, juntament amb Josep Pallach, Joan Reventós,
Ramon Trias Fargas, Anton Cañellas i Jordi Pujol.
Restablerta la democràcia, va ser diputat del PSUC per la
demarcació de Tarragona les dues primeres legislatures i va
participar en la Comissió dels Vint que va redactar l’Estatut
d’Autonomia, de 1979. L’any 1987 li va ser concedida la
Creu de Sant Jordi, a títol pòstum.
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PROGRAMA
Presentació
Jaume Sobrequés i Callicó

Director del CHCC
i president de la SCEH

Pep Cruanyes

President de la SCEJ

Andreu Pérez Subirana

President de la ACJD

La unitat antifranquista
Giaime Pala

Centre d’Estudis sobre Moviments
Socials – UPF

Solé Barberà a la presó
Josep-Lluís Carod-Rovira

Director de la càtedra Universitat
Pompeu Fabra sobre Diversitat Social

Solé Barberà, advocat dels
treballadors
Joan Coscubiela

Diputat d’Iniciativa per Catalunya
al Congrés dels Diputats

La generació republicana
Andreu Mayayo

Catedràtic d’Història Contemporània
de la Universitat de Barcelona

