
TOTI SOLER
Més de 50 Anys

Lluny queda ja aquell 1965 quan Toti Soler inicià la seva singladura artística amb Els Xerracs. Ha

estat  un  prolífic  camí  amb  35  discos  publicats,  infinitat  de col·laboracions  musicals i

discogràfiques, multitud d’amics i companys de viatge artístic... Més de mig segle enfilant-se als

escenaris amb  la  seva  prodigiosa guitarra  que  ha  estat  recentment  reconegut  pels Premis

Enderrock 2015 - Premis de la Música Catalana i  el  2016 per l'.AiE (Associació d'Artistes

Intèrprets o     Executants)  

Ho va celebrar amb el seu púbic fidel amb un reeixit concert el 3 de novembre de 2016 al Teatre

de Sarrià de Barcelona (El Periódico, TV-3, Diari Ara), i amb una sèrie de concerts al llarg del

2017 per tots els Països Catalans.

I seguirà celebrant-ho aquest 2018 perquè el guitarrista transparent -com l'han anomenat-, si

bé atura el temps amb la seva guitarra, ara no s'atura pas i continua incansable el seu periple

musical amb més fermesa i convicció que mai. Com el vi anyenc, el sabor, el gust i l’aroma del seu

art romanen  com  un  pòsit  d’emoció  i  expressivitat  que  continua  aclaparant  els  sentits  de

l’espectador de manera indefugible i perenne. 
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http://www.enderrock.cat/edr/disc/6093
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Si bé és cert que  Toti Soler és conegut pel gran públic en gran part per ser un mestre posant

música a la veu dels poetes i per les seves col·laboracions amb grans cantautors dels Països

Catalans (on destaca per sobre de totes el seu periple de 24 anys amb  Ovidi Montllor), no és

menys  cert  que  la  major  part  de  la  seva  creació  musical  estrictament  guitarrística  roman

desconeguda o només està a l'abast dels seus seguidors més fidels i melòmans.  TOTI SOLER

"MÉS DE 50 ANYS" dóna a conèixer més i millor la seva inestimable obra: tan mediterrània, tan

contemporània, tan universal. 

Acompanyat del seu Trio (Marc Prat -contrabaix/baix- i Arnau Figueres -percussió-) ens mostra la

faceta  més  prolífica  de  la  seva  música  que  molts  han  batejat  com  Guitarra  Catalana:  una

denominació del seu estil caracteritzat per una fusió única de diferents tècniques guitarrístiques i

formes musicals –clàssic, folk, jazz, flamenc, guitarra sud-americana, músiques orientals, etc.-. Un

captivador recorregut pel seu exquisit univers de guitarra i cançó a través dels millors temes que

ha escrit durant els més de cinquanta anys de dedicació a la guitarra i a la composició amb la seva

forma personal sensible i profunda de compondre, interpretar i posar veu als poetes.
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PREMIS

Toti Soler ha estat mereixedor dels màxims reconeixements musicals que s'atorguen a
Catalunya:

 2016 – Premi AIE (Societat d'Artistes, Intèrprets o Executants d'Espanya) pels
            més de 50 anys de trajectòria.

 2015 – Premi a la Trajectòria de Premis Enderrock 2016 – XVII Premis de la 
            Música Catalana.

 2006 – Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

 2005 – Premi Nacional de Música del Departament de Cultura de  
            la Generalitat de Catalunya.

 2003 –  Millor Disc “Noves Músiques”  de la SGAE per VITA NUOVA.

 2001 –  Premi a la Popularitat (Cançó catalana) de Ràdio 4 de Barcelona.

 2001 –  Premi “Festival Altaveu” del Festival Altaveu de Sant Boi de 
             Llobregat (Barcelona).

 1995 – “Millor Disc de l'Any” per LYDDA de Ràdio 4 de Barcelona. 

ÚLTIMS TREBALLS DISCOGRÀFICS
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