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?Toti Soler, 70 anys
El genial guitarrista porta més de cinc dècades als escenaris | Malgrat no ser un
cantant molt conegut és l'autor d'èxits com "Em dius que el nostre amor" o
"Susanna"

Toti Soler actuant al costat de Gemma Humet | Pere Masramon

El compositor, guitarrista i arranjador, Toti Soler compleix avui 70 anys. Es va donar a conèixer
de ben jove tocant el baix amb Els Xerracs, banda amb la qual fins i tot va tocar al Palau de la
Música Catalana però que només va deixar un sol enregistrament: un EP amb quatre cançons.
Posteriorment el trobem a Brenner's Folk i a Pic-Nic, on també hi havia carismàtica Jeanette. Al
capdavant d'Om va dirigir l'enregistrament del primer disc de Dioptria (Concèntric, 1969) de Pau
Riba, ara fa 50 anys.

Però Toti es va donar a conèixer al gran públic tocant la guitarra en solitari i al costat d'Ovidi
Montllor. Els àlbums Liebeslied (Edigsa, 1972) i El gat blanc (Edigsa, 1973) són bons exemples de
la seva primera producció. Tot i que no és un cantant molt conegut és l'autor d'èxits com "Em dius
que el nostre amor" o "Susanna", adaptació en català del tema de Leonard Cohen. Company
inseparable d'Ovidi Montllor, va seguir enregistrant els seus propis discos: Laia (Zeleste-RCA,
1978), Lonely fire (Zeleste-RCA, 1979), Epigrama (Audiovisuals de Sarrià, 1985)? També ha
enregistrat amb altres músics com Taj Mahal, Léo Ferré o Maria del Mar Bonet.
La seva obra alterna peces instrumentals amb temes cantats que són defensats tant per ell mateix
com per un bon grapat de partenaires ocasionals com Cinta Massip, Ester Formosa, Sívia
Pérez Cruz, Gemma Humet? El 2005 va rebre el Premi Nacional de Música i l'any següent, la
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Creu de Sant Jordi.
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