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Introducció

Aquest treball presenta la biografia de Josep Maria Soler i Coll (Barce-
lona, 1893-1971). Soler va ser un dels excursionistes que despuntaren dins 
del Centre Excursionista de Catalunya els anys vint i trenta del segle XX. 
Va ser també un esportista amateur que practicà diversos esports (fona-
mentalment tenis i golf, però també altres disciplines). Fou l’introductor 
de les tècniques d’esquí austríaques a Catalunya i fou comissionat per la 
Mancomunitat de Catalunya per anar a la Vall d’Aran i ensinistrar els seus 
habitants en la pràctica de l’esquí, que era pensat com un sistema de trans-
port, sobretot a l’hivern. 

Professionalment exercí la seva feina d’enginyer agrònom, primer al 
servei de la Mancomunitat i després de la Diputació de Barcelona. Home 
vinculat al Consell Superior d’Investigacions Científiques, va fer una clara 
aposta per acostar els estudis estadístics a la naixent ciència genètica que 
volia aconseguir una hibridació de les races de cereals més productius. 
Aquest aspecte el dugué a ser corresponsal de la FAO (Organització de les 
Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació) al nostre país. 
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Hem vist Soler i Coll en les curses d’esquí, de corredor, 
d’àrbitre, de marcador de recorreguts, d’instructor d’equip, 
membre de la junta directiva, escriptor del Butlletí molt punti-
llós, muntanyenc, acampador, pescador, obert a totes les fran-
queses. Ha sobresortit, així, en els últims anys, en la pràctica 
del golf.

OLIVERAS, 1972

Josep Maria Soler i Coll (1893-1971) ha estat un dels grans noms de 
l’agronomia catalana i un fervorós excursionista, i pensem que ha estat, 
també, injustament oblidat tant en un aspecte com en l’altre. La seva bio-
grafia, sacsejada pels esdeveniments polítics i militars de la primera meitat 
del segle XX, ha estat fins ara pràcticament desconeguda i eclipsada en 
bona part per altres figures que han tingut més sort a l’hora de passar a la 
posteritat. 

En aquest petit escrit no pretenem altra cosa que donar a conèixer la 
seva vida i la seva obra, que corria el perill de perdre’s per sempre més en 
la nit dels temps. Va ser gairebé per casualitat que vam poder conèixer un 
dels seus nebots —Jordi Canals, descendent dels antics propietaris de mas 
Barnils, a Sant Quirze Safaja— i que vam descobrir que era ell qui guar-
dava l’escassa documentació original que existeix sobre el protagonista 
d’aquestes ratlles. Durant l’hivern del 2013 i 2014 vam tenir la sort de 
poder consultar aquesta documentació, que ha estat completada posterior-
ment amb material dipositat en alguns arxius, biblioteques i hemeroteques 
del nostre país.

Els orígens familiars

Josep Maria Salvador Soler i Coll va néixer a Barcelona el 12 de desem-
bre del 1893, a dos quarts d’una de la matinada, en el domicili familiar 
situat a la Rambla de Catalunya. Era fill de Romà Soler i Benaprés i de 
Mercedes Coll i León. La família, que havia tingut interessos i propietats a 
Cuba, tenia també interessos en el món rural. El pare era membre de l’As-

L’esportista
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sociació de Propietaris Agraris del Partit de Granollers l’any 1935 (PLANAS 
MARESMA 2003, 1021) i el 1930 era l’amo de Barnils, la Corona, el Molí 
de Llobateres i cal Tres Pams (masies situades a Sant Quirze Safaja),1 que 
durant els anys cinquanta ja constaven com a propietats dels germans So-
ler Coll (GARCIA-PEY 2007). Un seu oncle —Magí Soler i Benaprés— havia 
estat col·laborador de Jaume Collell a La Veu del Montserrat. I el seu pare, 
el 1916, era el tresorer de la Secció de los Sants Exercicis per a Obrers de 
Sarrià. A més a més, també figurava en una nova subsecció que s’acabava 
de formar amb el nom de Comissió d’Allistament de Exercitants.2

Va ser el segon d’un total de cinc germans, tres nois i dues noies, però 
el germà gran va morir pocs mesos després de néixer, de manera que es va 
convertir en l’hereu de la família. 

El seu germà Francesc va néixer dos anys més tard que ell (1895-1968). 
Professionalment va ser soci propietari d’una fabrica de pintures i d’una 
drogueria. També va ser una persona vinculada al món excursionista i al-
gunes de les seves aficions van ser la pintura, sobretot les aquarel·les, i la 
caça menor. 

La seva germana Mercè (1897-1985) era de caràcter alegre i sociable. 
El seu marit va ser Rafel Blanc Romeu, destacat enginyer mecànic. L’altra 
germana, Maria (1900-1997), es va casar amb Estanislau Canals Tarrats 
(1897-1981), germà del conegut fotògraf excursionista Ignasi Canals i Tar-
rats.3 

1. Romà Soler Benaprés va comprar els masos Barnils, la Corona, can Riera, el 
Vilar dell i el Molí de Llobateres a Bernardí Masferrer Rierola el 30 de juny del 1891. Els 
Masferrer provenien de Masjoan d’Espinelves. El preu de cost de totes aquestes finques 
va ser de 111.000 pessetes, que provenien de l’herència d’un oncle que tenia negocis a 
l’Havana. L’any 1957, els germans Soler Coll van vendre Barnils, la Corona i can Riera 
a Magí Pellicer. En canvi, el Vilardell se’l va quedar el seu germà Francesc Soler Coll. El 
Molí de Llobateres va continuar sent propietat de la família fins al 1965, quan va ser 
venut a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines (informació facilitada per Jordi Canals, 
nebot de Josep Maria Soler i Coll). 

2. Revista Católica de Cuestiones Sociales (165), setembre del 1908, p. 565. També 
(254), febrer del 1916, p. 145-147.

3. «Ignasi Canals i Tarrats va néixer el 15 de juliol de 1896 a Barcelona, i fou fill 
de l’industrial Josep Oriol Canals i de Dolors Tarrats. El 1918 va estudiar a l’Institut 
Químic de Sarrià, i posteriorment, en morir el seu pare, es va posar al capdavant de 
l’empresa tèxtil familiar. El 30 d’abril del 1923 es va casar amb Maria Mercè Guilera 
i Albiñana, amb qui va tenir set fills. La seva residència habitual era al carrer Casp, 
núm. 36, de Barcelona. Durant la Guerra Civil va ser reclòs en una txeca de Barcelona 
i depor tat cap a la frontera francesa. Va estar a punt de ser afusellat fins a tres cops.

»Ignasi Canals, aficionat a l’esport i a les activitats recreatives, es va inscriure com 
a soci del Centre Excursionista de Catalunya el 10 d’agost del 1917, i formà part de 
les seccions d’Esports de Muntanya, Fotografia i Cinema. Va participar en nombroses 
ascensions i campaments juntament amb els seus companys (Lluís Estasen, Josep Pun-
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Josep Maria Soler i Coll va estudiar el batxillerat als Jesuïtes del carrer 
Casp de Barcelona, on va compartir aula amb Josep Maria de Segarra. 
Amant de la música, tocava el violí i el piano i dominava l’anglès i el fran-
cès. Durant la seva vida va conservar la condició de solter, possiblement 
acomplexat per la seva baixa estatura, tot i que ell deia que era perquè creia 
que no tenia suficients mitjans per mantenir dignament una família. Tenia, 
però, una voluntat de ferro i estava dotat d’una gran memòria i d’una pro-
digiosa intel·ligència. Es diu que era molt treballador, ordenat i també força 
susceptible i dotat d’un important amor propi. D’altra banda, sembla que 
hi ha unanimitat en el fet que era un polemista nat, capaç de defensar les 
seves idees fins al darrer moment encara que sabés que no tenia la raó. En 
aquest sentit, Josep Maria Guilera, va escriure que Soler i Coll «ha sido el 
hombre más polemista de nuestro esquí y cuyas invariables controversias 
duraban tanto como los largos viajes en tren desde la estación del Norte a 
la Molina, o en la viceversa».4

La seva baixa estatura segurament va ser un avantatge per a la pràctica 
de certs esports com l’excursionisme o l’esquí, als quals Soler va dedicar 
bona part de la seva vida. També va jugar al tenis en els moments inicials 
d’aquest esport a casa nostra, sempre abans de la Guerra Civil, i posterior-
ment va fer el salt al golf. Va ser un aficionat a la pesca i, abans de la guerra, 
havia participat en algunes curses de cotxes. 

Un sportman 

Pel que fa al tenis, tenim constància de la seva pràctica regular d’aquest 
esport en els terrenys del Reial Club de Tenis Barcelona durant els anys 
vint. La seva implicació en la xarxa tenística catalana es veu clarament 
quan, al novembre del 1922, La Vanguardia es feia ressò del fet que l’as-
sociació Law Tennis de Catalunya, davant la preparació d’uns campionats 
mundials d’aquest esport, havia nomenat les persones que n’havien de 

tas, etc.). Les seves imatges van formar part d’exposicions i fou premiat en diversos 
concursos. També va practicar la cinematografia amateur. Va ocupar diversos càrrecs 
institucionals en el CEC, com el de tresorer de la Secció d’Esports de Muntanya i també 
de l’entitat. Va pronunciar conferències i va publicar diversos articles amb fotografies 
seves al Butlletí del CEC, a la revista Muntanya i a altres publicacions. Canals va ajudar 
econòmicament a les obres de construcció del xalet de la Molina, i a les de la construc-
ció del primer telesquí de la Molina, Font Canaleta, els anys quaranta del segle XX. El 
10 d’octubre del 1986 va morir a Barcelona als noranta anys.» (Extret de la fitxa del 
fons fotogràfic Ignasi Canals i Tarrats, de l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de 
Catalunya.) Vegeu també CANALS I TARRATS 2009. 

4. GUILERA, J. M. «La Flexenstrasse en el Voralberg austríaco, una carretera excepcio-
nal», a La Vanguardia Española, 19 d’octubre del 1966, p. 49.
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constituir el comitè executiu. Com que s’havia acordat encarregar l’arbitrat-
ge a una eminent figura internacional, es van designar com a adjunts dues 
persones, una de les quals era Josep Maria Soler i Coll.5

Soler tenia una tècnica prou depurada, que va ser comentada pel mateix 
diari arran del XXI Concurs Internacional de Tenis, organitzat per aquesta 
entitat. En referència a això, La Vanguardia va dir que Soler i Coll, que 
feia parella amb Fonrodona, tot i que perdessin el matx, «desarrolló en 
los primeros sets un juego vistoso y eficaz».6 Val la pena comentar que per 
aquelles dates Soler i Coll també jugava a tenis de taula.7 

Com procurarem demostrar en aquest llibre, en el seu temps lliure s’hau-
ria de considerar Josep Maria Soler i Coll com un esportista amateur. I, 
com a sportman del seu temps, el mes d’abril del 1930, Soler va participar 
en la segona edició de la Prova dels Cinc Litres, una competició automobi-
lística que es disputava entre Barcelona i Girona i que era organitzada per 
la Peña Austin8 (Soler tenia permís de conduir des del 1929). Entre la seva 

5. La Vanguardia, 17 de novembre del 1922, p. 3. 

6. La Vanguardia, 12 d’octubre del 1923, p. 7. 

7. La Vanguardia, 24 de febrer del 1924, p. 15.

8. La Vanguardia, 22 de març del 1930, p. 11.

Soler i Coll va practicar el tenis de manera assídua.
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documentació particular encara es conserva un carnet del Club Natació 
Barcelona, datat el primer de juny del 1931, on diu que hi havia ingressat 
a l’octubre del 1930.

Del tenis al golf

Val la pena entretenir-se un moment en el context en què es va produir 
el pas de la pràctica del tenis al golf. Segons ens ha explicat el seu nebot, 
Soler no era una persona políticament compromesa, però després de la 
Guerra Civil va passar quatre mesos al camp de concentració d’Argelers. 
A la tornada, va residir a Vic, on treballava en una empresa d’embotits i 
en una altra vinculada a la marca Danone. Per recuperar la seva feina a 
la Diputació de Barcelona, va haver de passar la depuració política del 
nou règim. Un dia, en anar al Club de Tenis Barcelona, una persona que 
el coneixia el va insultar dient-li que era un rojo separatista. Soler, que no 
pogué pair-ho mai, va prendre la decisió de no tornar a trepitjar aquell club 
esportiu i, des d’aquell dia, es va dedicar a la pràctica del golf. 

Primer va jugar al Golf Diagonal, a la carretera d’Esplugues, en un 
camp de nou forats. Posteriorment va jugar al golf de Sant Cugat del Vallès 
i al del Prat del Llobregat, del qual fou un dels socis fundadors. 

El pas de Soler pel món del golf podria semblar circumstancial, però 
no ho va ser gens. En primer lloc, perquè la cura de les gespes dels greens 
enllaçava directament amb la seva feina d’enginyer agrònom (aspecte que 
serà tractat més endavant). I, en segon lloc, perquè segurament el nostre 
personatge era el Soler Coll a què feia referència Noel Clarasó en una col-
laboració a La Vanguardia del 15 de setembre del 1953 (p. 5). Clarasó 
es referia al seu llibre Campeones de golf (CLARASÓ 1948), una novel·la 
publicada l’any 1948 que feia la impressió que reproduïa la vida del club 
de golf de Sant Cugat. Però només ho semblava i per demostrar-ho el seu 
autor confessava que només havia estat una vegada en aquell golf vallesà, 
i encara no per jugar, sinó per menjar al seu restaurant. També deia que ell 
només havia jugat a golf de manera esporàdica i era aquí on implicava la 
figura de Soler Coll:

Lo poco que metí en el libro de conocimiento del juego lo tomé de un 
libro norteamericano cuya traducción, debida a la pluma de mi viejo amigo 
Soler Coll, se publicó en la revista Tenis y Golf, lo espaciado de cuyas apari-
ciones es de lamentar.9

9. CLARASÓ, N. «Parecidos humanos», a La Vanguardia Española, 15 de setembre del 
1953, p. 5.
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De fet, Soler va ser un bon golfista, si tenim en compte que l’any 1944 
es va proclamar campió de la Copa Ramon Rosal al golf de Sant Cugat 
fent parella amb August Batlló.10 Aquest aspecte ens ha estat confirmat 
també pel seu nebot. 

En relació amb el Golf del Prat, del qual era —com s’ha dit— soci fun-
dador, diguem que l’any 1953 Soler enviava una carta a Marcelo Leonori, 
membre de la Junta Organitzadora del club de golf El Prat, en la qual li 
deia que estaria disposat a acceptar el càrrec de delegat assessor de la junta 
que li proposaven sempre que es complissin algunes condicions, entre elles 
que això no interferís en les seves feines a la Diputació (on ja era director 
dels Serveis Tècnics d’Agricultura) i al CSIC (on era sotsdirector de l’Insti-
tut de Biologia Aplicada) i que li posessin un cotxe amb totes les despeses 
pagades i el fessin soci de per vida i sense cost: 

En una palabra, a cambio de actuar como lo haría un miembro de la 
Junta que quisiera cuidarse con el máximo tesón de la empresa sin abando-
nar sus obligaciones particulares, y de aportar no solo mi honradez y mis 
conocimientos técnicos al mayor éxito de la misma, no pido otra cosa que 

10. La Vanguardia, 3 de febrer del 1944, p. 11. 

Soler i Coll va ser un golfista destacat.
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disponer de un medio de transporte rápido y cómodo y que se me garantice 
para el futuro el disfrute gratuito del conjunto de ventajas a que tendrán 
derecho los socios.11

Soler aprofitava aquesta carta per recomanar els serveis de Ramon Cla-
riana, que actuaria com la seva mà dreta i que el substituiria quan convin-
gués. Clariana treballava a la Diputació sota les ordres de Soler, però a més 
a més era l’encarregat de la gespa del camp del Futbol Club Barcelona (les 
Corts). Cinc anys més tard, Soler contestava una petició de l’administrador 
del Barça, que l’havia consultat per uns greus problemes a la gespa del 
Nou Camp (inaugurat el 1957). Pel que es desprèn de la carta, s’hauria 
contactat amb Soler com a alt càrrec de la Diputació especialitzat en temes 
d’agricultura, però ell va voler deixar clar que responia a nivell particular, 
entre altres raons per la simpatia que sentia per l’equip, tot i que no en fos 
soci. Abans d’oferir la proposta tècnica, Soler parlava dels «incomprensi-
bles errores cometidos en la construcción del terreno de juego», que eren 
causats per la ignorància o subestimació de la dificultat de l’empresa, 

cuando la mejor solución hubiera sido que, previa la búsqueda de los opor-
tunos asesoramientos en los momentos iniciales cuando se disponía sobra-
damente de tiempo, dejarla en manos de la persona que, por llevar más de 
nueve años cuidando debidamente del campo de Las Corts, contaba con 
una copiosa experiencia y, lo que es más interesante, con una fuente supe-
rior de información científica. Sin ninguna duda, de haberse obrado así, 
el Club se hubiera ahorrado algún millón de pesetas y socios, dirigentes y 
jugadores innumerables disgustos.12

Tenis, ping-pong, golf, automobilisme… Soler respon al prototipus 
d’home capturat per les pràctiques esportives de moda durant les primeres 
dècades del segle XX. De la mateixa manera, Soler va ser un home vinculat 
a la pràctica de la muntanya, des de l’excursionisme contemplatiu fins a 
l’esquí de competició.

L’excursionisme i l’alpinisme 

La vida excursionista de Josep Maria Soler i Coll, en sentit ampli, ens 
arriba sobretot a partir d’un currículum alpinístic que va redactar l’any 
1961. En aquell document deia que tenia seixanta-vuit anys i que en duia 
quaranta-cinc de pràctica excursionista, de manera que es pot calcular que 
va començar a anar a la muntanya quan en tenia vint-i-tres, més o menys 

11. Carta del 13 de gener del 1953. Arxiu personal. 

12. Carta de l’11 d’agost del 1958, dirigida a Joan Gich Bech de Careda. Arxiu 
personal.
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cap al 1916. El cert, però, és que la seva activitat a la muntanya havia co-
mençat cap a l’any 1908, amb el que ell va qualificar d’excursions sense 
esquís.

A partir del 1908, si deixem de banda les anades «normals i curtes», 
com en deia ell mateix, a Sant Llorenç o Montserrat, Soler havia fet «traves-
ses en tots els sentits» pel Montseny, Núria (Puigmal, Nou Creus, Carançà) 
i Ull de Ter, etc. Tenia en aquell moment quinze anys i amb aquella edat ja 
va ser capaç de demostrar que tenia fusta de muntanyenc: sortint de mas 
Barnils (a Sant Quirze de Safaja) va marxar cap a Sant Sadurní de Gallifa, 
Castellar i Matadepera, fins a Sant Llorenç del Munt, d’on va sortir pel 
Montcau en direcció a Navarcles i Manresa. Aquesta va ser, segons ell ma-
teix, la seva primera excursió llarga. 

Però no seria la darrera, perquè poc més tard sortiria de Berga en direc-
ció al santuari de Queralt i el Pi de les Tres Branques, la Creu del Cabrer 
i els Rasos de Peguera, per baixar després a Llinàs, Gòsol, Comabona i, 
pel coll de Tancalaporta, anar a fer cap a Bellver de Cerdanya. D’aquí va 
continuar fins a Puigcerdà i Escaldes, va fer l’ascensió al Carlit (on sembla 
que un dels seus companys va resultar accidentat) i van baixar cap a les 
Bulloses, Montlluís i, de nou, a Puigcerdà. L’excursió va acabar a Ribes de 
Fresser, passant per la creu de Maians. Ell mateix va dir que aquesta havia 
estat la seva primera excursió pel Pirineu. 

D’aquella època també és una excursió d’anada i tornada en un sol dia 
des de mas Barnils fins al Matagalls. I, en una sortida hivernal, va anar de 
Camprodon a Setcases, Ulldeter i l’estany Gran de Carançà, per baixar per 
les gorges de Carançà a Toès i Vernet. Un cop aquí, van intentar ascendir al 
Canigó, però van haver d’abandonar a prop del Xalet de Cortalets a causa 
de la quantitat de neu que hi havia. 

És gairebé segur que aquestes excursions van ser realitzades en grup i 
aprofitant períodes de vacances o dies festius encadenats. Però en algun 
moment d’aquesta etapa inicial Soler va fer una travessa en solitari de 
trenta-quatre hores per terrenys desconeguts per a ell: de Núria va pujar 
fins a Nou Creus per fer la travessa fins a Ulldeter i continuar cap a Cam-
prodon. Un cop aquí va pujar a la Collada Verda per arribar a Pardines i 
d’aquí a Ribes. Sembla que va tornar a pujar a Núria, on va trobar un altre 
company amb el qual van fer el retorn per Finestrelles, la font del Segre, Er 
i Vallcebollera (la Cerdanya). 

L’any 1914 —és el mateix Soler qui va anotar en els seu currículum 
«aproximadament»— parteix d’Esterri d’Àneu cap a Alòs i Montgarri, arri-
ba al pla de Beret i baixa a Salardú i Viella. Continua després cap a l’Artiga 
de Lin i, pel port de la Picada, salta a la Renclusa, per sortir per Benasc cap 
a Castejón de Sos, Las Paules, el Pont de Suert, collada de Perbes, Sentera-
da i, des d’aquí, per Capdella i l’Estany Gento, fer cap a la Pobla de Segur. 
De tota manera, pensem que aquest itinerari no és del 1914, sinó que 
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correspon a l’excursió que va fer en acabar la carrera, de la qual parlarem 
més endavant. 

Per aquelles dates, la premsa barcelonina ens informa de la seva militàn-
cia al Centre Excursionista de la Defensa Social: 

Reunióse ayer la junta de gobierno del Centro Excursionista de la De-
fensa Social, acordando […] nombrar delegaciones, del Centro en diversas 
localidades, con objeto de lograr el intercambio de servicios y la mayor com-
penetración entre los diversos grupos de excursionistas católicos de nuestra 
tierra. 

A continuación quedó nombrada la siguiente junta de gobierno, que 
regirá los destinos del Centro hasta la próxima junta general ordinaria: 

Presidente, señor conde de Santa María de Pomés; vicepresidente, don 
Luis Torras Jarell; secretario, don Francisco de Torres Calbó; vicesecretario, 
don Juan Canals Tarrats; tesorero, don Enrique de Aguilar Amat y Banús; 
contador, don José María Casas de Muller; jefe de material, don Juan Ven-
drell Mercadal; subjefe de material, don Eusebio Bosch Vierge; bibliotecario, 
don Pablo Figueras Farnés; vocales: don J. M. Soler Coll, Rdo. don Luis 
Homs, don Francisco Soler Coll, don J. M. Oliveres Carbó y don Onofre 
Planas Hilla.13

Aquest grup, pràcticament desconegut en la nostra historiografia, 
acorda va fer una peregrinació a Núria i reorganitzar les classes d’es-
grima i boxa, alhora que agraïa diversos donatius «con cuyos objetos 
se puede formar un completo equipo de material, para excursiones y 
deportes de invierno».14

Passat aquest període dins de l’entitat confessional, Soler i Coll va in-
gressar al Centre Excursionista de Catalunya el primer trimestre del 1916.15 
Sembla que inicialment es va fer membre de la Secció de Geologia, perquè 
en el Butlletí de l’entitat hi llegim: 

El dia 12 [de maig del 1916], D. Josep Maria Soler i Coll, de la Secció 
de Geologia, començà una narració científica per la Seu d’Urgell, Sant Joan 
de l’Erm, la Vall d’Aran i la Renclusa, que fou continuada i finida el dia 19 
del mateix mes.16

I, en el número corresponent al juliol d’aquell mateix 1916, es recull el 
fet que la Secció de Geografia i Geologia era presidida per Marià Faura i 
Sans, mentre Josep Maria Soler hi actuava com a secretari.17 

13. La Vanguardia, 9 de juliol del 1914, p. 3.

14. La Vanguardia, 9 de juliol del 1914, p. 3.

15. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 255, abril del 1916, p. 108. 

16. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 257, juny del 1916, p. 160, 
i núm. 262, novembre del 1916, p. 298. 

17. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 258, juliol del 1916, p. 197.
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