EN RECORD I HOMENATGE A
JOSEP SOLA I PUJOL
Jaume Boix i Prat

l-ou el primer misic professional de qui tenim constarncia en
tota la histdria coneguda de Mollet; fou un molletd que traspass)

lronteres donant concerts de piano a molts indrets del mrin.
Els nostres autors locals: .foan Aliguer (MolLet en Dnte) i Joan
Sol6 TUra (Cral Vides, Cent Histitr;es),ja I'han esmentat en aquestes
obres; per tant,ja 6s immortal en la histdria de Mollet.
La meva intenci6 €s intentar donar una pinzellada m6s a Ia
faceta musical i humana d'aquestjove mtsic, amb una trajectdria
molt ascendent, que malauradament va €sser pateticament
trencada.
Compto per aquest intenr amb I'amistat dels seus m6s directes
parents: els germans Josep i Andreu Soli (nebots seus) que guarden r.m un tresor tot un recull de prr-rgrames. re\.cny(s mu\i( al\.
corresponddncies, cartells, articles periodistics... tot gelosament
recopilat per Ia seva )via (mare del mirsic). Cal dir que el Mesrre
Josep Soli, que tots coneixem, tamb6 n'€s emparentat, i moltes
vegades hem comentat la llAstima d'aquesta pCrdua.
Davant d'aquest recull de tota la seva vida artistica, quan
s'arriba a les fltimes pigines, nomds es pot pensar que varen ser
testimoni de moltes lligrimes d'una mare iun pare que recollien
tots els dxits del seu fill.
Nasqu€ a Mollet el dia 9 de setembre de 1890. Els seus pares
Josep i Antdnia, regentaven un local anomcnat "LA l'ENDA"
(fam6s en aquella ipoca) en que hi havia: tenda, cafd i sala de
ball... (en la qual era obligaci6 que els balladors portessin corbata... aixi els besavis ho afirmaven)
De molt jove ja va demostrar molta afici6 i talent per la mrisica. EIs seus pares no s'ho varen pensar gens, i el varen matricular
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a I'Escola Municipal de Misica de Barcelona (lnstituci6 fundada
en l8il6). Fou dcixeblc del I'inoblidable Mestre Enric Morera en

.olfeiq i teoriir. i en piano. dc Joan Bauli*lr Pellicer' Bon
(nme;(amcnt pcr utr aiumnr lenil ll sorl de d"nar cls Plimer''
passos de la md de tan bons Mestres

Totes les seves notes varen ser excel.lents
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cert que hi ha un fet que €s Poc conegut, i ds que- el mestre
l,nric Morera havia vingut en diverses ocasions a Mollet, a casa
delr pare. d en lo.ep. i en una ot a.io. de'prc' r le dinar' r a denranar
rl seu alumne iue interpr'<te' dar an t dels seu' palc' una obt a de
piano en la quai .n lo'ep hrtia .',bret"rlit en cl\ eximens (aqur\t
i", ..-uta el conlara l ar ir Anti'rtia als seus nets)
Melendavat rebd lliqorrs magirtral'del gr,rn Piani'laJ"aquim
Malats, un dels m6s grans pianistes que hem tingut a Catalunya'
guanyador del primer Premi al Conservatori de Paris, i Premi
ilemier I'any 1903. (\h estrenar Ia famosa i dificilissima obraS&ilr
Iberia d'Albefiz, arrcu del m6n).
En Josep aviat va comen!ar a donar concerts, assolint molts
dxitsja en plenajovenesa doncs tenia l5 o l6 anys'
e"r.ibant aq"i hem de fer constar un f'et que segurament influi molt per la seva anada a I'Argentina: El Mestre Morera -va
estar en t;es ocasions al llarg de la seva vida a Buenos Aires I-a
orimera d in lant, a*6 sl. .61' pales. tl lE83 r ingue a Barcelon:r i
iel IEu6al 88t,,rnaaArgcntina.ivascr de\prcr d un terccr riatgc
que, de lornada, vr ,". n6tnqn21 S'rt'-Dire< tor dc l Ett ula Munit ioal de Md.ica de Barcelona ija rempre mds ra qucdar-tc aqui'
' Sens dubtc aixo inlluiria cn la deci'io d rnjo'ep la que rl
Mestre Morcra I'orientaria de les possibilitats musicals i pedagdgiques
d aquell Dais, que cll toneixia prou bd
iu"n,r"rturr, va c.neix(r un hon r iolinista. Ldper Naguil mis
o menys de la seva mateixa edat' i iunts varen donar diversos
.ur."rt. u l'Ateneu Barcelonis' dels quals hi ha diversos programes conservats en el recull esmentat. En ells hi figuren tres parts
de concert: la primera, piano-violi,la segona, piano sol,i la tercera. piano-violi. Varen assolir m"ll ixil pel que esmcnlata la Premsa
d aquell temp' tNorembre de 1908)'
i esperonats per I'ixit assolit, decidiren doills dos, tan j,rves
-e-preng;eren
el viatge a Buenos Aires' a principis
pus,
g.an
,rur el
del 1909.
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Varen donar molts concerts junts; hi ha un programa del
mateix t909 al Prince George's Hall de Buenos Aires, i un retall
de diari amb una critica molt elogiosa.
Al cap d'un temps, enJosep va coneixer tamb6 a un argenti dc
proceddncia italiana:Joan Mallioli, violinista imtsic molt conegut
a l'Argentina, el qual de seguida va captar la gran qualitat musical
d'enJosep i,junts, van fundar un Conservatori de Mirsica al mateix
Buenos Aires. De seguida assoliren un alumnat molt selecte, i aixi
I'activitat d'enJosep Soli va cr€ixer nr)tablement, doncs a part dc
les seves aportacions pedagirgiques al Consen'atori, multiplici les
seves actuacions concertistiqucs per tot el pais
Es formi un Quintet anomenat Sociedad Argentina de Misita de
Cdmara forrr,^t per: Josep Soli, L6pez Naguil, Ibntova, Sanchez i
Vilaclara. (Es disposen de molts programes d'aquest Quintet, arnb
actuacions per tot el Pais).
La seva vida estava adregada a aconseguir uns alts nivells d'Exit,
tenint en compte la seva.joventut i I'alta catcgoria musical qut
havia assolit.
De tant en tant, i quan era possible, venia a Mollet a veure els
pares. En I'fltim viatge que feu, fins volia convdncer al seu germir
Vicens que an€s amb ell a I'Argentina, el qual va estar a punt
d'acompanyar-lo, encara que a (tltima hora en desistis (no podia
imaginar-se I'encertament de la seva decisi6)
clc
' Principe rle
En Josep, com sempre, s'embarcd al vaixell "Principe
Asturias", el qual feia la linia regular Barcelona-Buenos Ailes
Segurament aprofitava els dies de viatge per planificar totes les
seves activitats que alli I'esperaven.
Pero arribi el momcnr latal. Era el dia 5 de Marg dr l9lt'i. hi
havia una espessa boira baixa, el vaixell es dirigia per fer cscala al
port de Santos ia les 4'15 de la matinada va xocar contra les ro
ques, prop de I'illa de San Sebastii S'obriren unes vies d'aigtta
gravissimes...
La mort en un naufragi crec que 6s, potseq la m€s tregica, la
m€s patdtica, la m6s cruel. Ineluctablement, una persona aml)
plenes facultats fisiques i intel.lectuals t€ d'enfrontar un trasPis
immediat que deu esdevenir horrible, el pensament deu buscaruna ra6 que no troba... la vida deu passar pel cervell com un
llamp...
Pares, germans, prqectes, il.lusions... desesperaci<i (sols es deu
mitigar al pressentir que la ma de D6u 6s a prop).
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NOTES I I

QuC m€s podem dir? Els pares tancarien el llibre en qui
guardaven tots els passos del seu fill que mori en ma4 plorant per
un fill que no pogu€ complir ni tan sols els 26 anys, tot hi haver
assolit un alt nivell professional. Molt trist.
En el recull s'hi troben viries cartes; en una, el Sr..f. Maffioli
d6na el seu condol als pares, i els diu que seguidament els envia
els seus objectes personals.
En una altra carta de quasi un any despr6s, els hi comunica
que esti gestionant per obtenir l'acta de defunci6 a Santos, que es
on juridicament pertany redactar-la, i els comunica que en un
naufragi es tarden 3 anys en obtenir-la, ja que el cos no va €sser
trobat.
Descansi en pau. Es de justicia que Mollet sempre el tingui
com un fill que malauradament va perdre massa jove, amb una
traiectdria tan ascendent. Que no s'esborri ja mai el seu record.
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