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Biografia del productor                                                                                                  .   

 

Guillem Soler i Gatvillaró (Tarragona, 1905 – Barcelona, 1971). Pintor, gravador i 

músic català.  

 

Va néixer a Tarragona el 5 de maig de 1905, però va viure i treballar principalment a 

Barcelona, a més de fer estades a París, Madrid, Nova York i Caracas per motius 

acadèmics o professionals. Al llarg de la seva vida també va residir puntualment a 

Girona, on l’any 1922 s’havia instal·lat la seva família i on va viure el pas d’estudiant a 

artista professional. Aquí va realitzar la seva primera exposició de pintures, entre el 25 

de desembre de 1926 i el 7 de gener de 1927 al Saló de Descans del Teatre Municipal; 

i també hi feu alguns concerts, com a pianista, per exemple el març de 1929 a l’Ateneu 

de Girona. Entre el 1931 i el 1932 va viure esporàdicament al carrer de la Barca. L’any 

1932, quan es casà amb Assumpció Amor i Turmo, s’establí definitivament a Barcelona. 

L’any 1937, avançada la Guerra Civil, fou mobilitzat al 1r Batalló de Fortificadors del 

Tercer sector, on exercí com a auxiliar tècnic per al dibuix de plànols i inspecció d’obres. 

 

Manuel Urgellés, Eduard Chicharro i Francesc Botey foren els seus mestres en dibuix, 

pintura i gravat a Barcelona i Madrid. Les tècniques pictòriques que dominava eren el 

fresc, la pintura a l’oli, l’aquarel·la i el gravat. Encara que als anys 30 ja havia fet alguns 

treballs, també com a professor de dibuix, la seva carrera com a artista professional 

arrencà definitivament després de la Guerra Civil. A partir de l’any 1939 va començar a 

rebre successius encàrrecs, majoritàriament per a pintar frescos en esglésies i capelles 

arreu de Catalunya i també per a fer dibuixos per a publicacions de temàtica religiosa. 

Entre les seves nombroses obres, es poden esmentar les pintures de les esglésies de 

Perafort i els Pallaresos, de Sant Just Desvern, d’Olvan, de Santa Agnès de Barcelona, 

dels santuari de La Guàrdia i Queralt  i, també, del Palau Episcopal i del Seminari de 

Solsona. A més va pintar en hotels, restaurants i altres locals comercials a Madrid o 

Valladolid, entre d’altres. A partir de 1940 va tornar a exposar: aquell any a la Sala 

Busquets de Barcelona i, després, a l’Exposició d’Art Religiós de Montserrat (1952) o a 

la Sala Rovira de Barcelona (1960). En paral·lel, va col·laborar o treballar per a diverses 

editorials com Regina (Barcelona), The Catholic Book Publishing (Nova York) o Sopena, 

sobretot fent dibuixos de tema religiós, encara que també va il·lustrar els Contes 

Fantàstics d’Edgar Allan Poe o els Sonnets from the Portuguese d’Elisabeth Barrett 
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Browning. A més, fou director artístic de la revista Temas des de 1957 i, en diferents 

períodes, president i vicepresident de la secció de dibuix del Sindicat d’Artistes. 

 

Una part significativa de l’activitat professional de Guillem Soler es realitzà també a 

comarques gironines: el 1940 havia pintat la capella del castell de Millàs, a Madremanya, 

però els contractes se succeïren especialment a partir de l’any 1942, quan instal·là un 

estudi a Palafrugell per a realitzar les pintures murals de l’església de Sant Martí. A 

aquest encàrrec el seguiren els treballs pictòrics en altres esglésies del Baix Empordà 

com Llafranc o Begur o la capella particular de la família Ventosa-Despujol d’Aiguablava. 

Entre 1946 i 1951 va treballar a Girona: va pintar els frescos de l’església de Santa 

Susanna del Mercadal (1946-1949), els de l’església de Sant Martí del Seminari (1948-

1949) i els de la capella de Sant Cosme i Sant Damià de l’església del Carme (1951). 

També hi exposà en repetides ocasions: l’any 1945 a Palafrugell, juntament amb els 

pintors Lluís Medir i Josep Martinell, i l’any 1955 a Girona.  

 

Pintava i tocava el piano, traduïa i escrivia poemes; era un home culte i un artista 

polífacètic, com el descriu la seva filla Fina Soler i Amor. Aquests múltiples interessos el 

posaren en contacte amb nombrosos personatges del món artístic i cultural de l’època 

en què va viure, tal com denota la correspondència que va rebre al llarg de la seva vida 

i que la seva família ha conservat. Entre els remitents amb qui es va escriure i amb molts 

dels quals va establir amistat destaquen l’escriptor i periodista Josep Pla, el compositor 

Francesc Civil, el pintor i pianista Jaume Roca-Delpech o les poetesses Maria 

Assumpció Soler i Maria Castanyer. 

 
Va morir a Barcelona el 31 d’octubre de 1971.  
 
 
 
 
 
 
 
Per saber-ne més: 
 

- Ll. Brugués, A. Varés. “Guillem Soler, un artista polifacètic” a Revista de Girona, 276 
(2013), p. 60-63. 

- F. Soler, L.Cornejo, Ll. Brugués. Guillem Soler a Girona. Un artista versàtil entre el 
sacre i el profà. Girona, 2019 (Llibret de l’exposició organitzada pels Amics del Museu 
d’Art) 
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Descripció del fons documental                                                                                                  .   

 

Nom del fons 

Fons Guillem Soler Gatvillaró 

 

 

Contingut  

Documentació de tipus personal, familiar i professional generada per Guillem Soler i 

Gatvillaró (1905-1971). Predomina la correspondència i fotografies, també inclou 

documentació administrativa i diaris personals; dibuixos i esbossos dels seus treballs; i 

retalls de premsa i fullets.  

 

 

Dates de la documentació  

1860 - 2016 

 

 

Volum 

27 capses d’arxiu, 4 capses amb fotografies, 3 carpetes de gran format 

 

 

Quadre de classificació 

100 Documentació personal 

200 Obra artística 

300 Biblioteca i hemeroteca 

400 Fotografies 
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Inventari del fons                                                                                                   . 

 

DOCUMENTACIÓ PERSONAL 

• Correspondència, 1927-70 (predomini de la correspondència posterior a 1940) 

Correspondència rebuda per Guillem Soler de caràcter familiar (també inclou 

cartes de la seva dona i entre diversos membres de la família).  

 

• Documentació acadèmica, 1911-30 

Títols i certificats acadèmics i apunts. 

 

• Documentació administrativa, 1930-1956 

Carnets i documentació identificativa, assegurances, citacions del jutjat, tràmits 

relacionats amb viatges, etc. Actes de naixement i de defunció, també de 

caràcter familiar. 

 

• Documentació d'àmbit privat, 1931-1970 

Diaris personals. Recordatoris i invitacions a casaments. 

 

• Activitat associativa, 1936 

Carnet de soci, estatuts i altra documentació de l’Associació Idis-Club 

(Barcelona). 

 

• Presència en mitjans de comunicació, 1940-70 

Recull d'articles sobre la seva figura, publicats a premsa, revistes i altres 

publicacions.  

 

  

OBRA ARTÍSTICA (6 capses) 

• Obra pictòrica, 1926-69 

Projectes de pintura mural, d'il·lustració de llibres, dibuixos, etc. Contenen, entre 

altres documents, esbossos i correspondència (amb clients i industrials). Inclou 

fullets i programes de les seves exposicions. 

 

• Obra literària, 1940-1969 
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o Articles publicats en diaris i revistes (Presència, Diari de Girona, Los 

Sitios, Revista de Palafrugell, etc.), 1940-69. 

o Traduccions (majoritàriament esborranys). Destaquen les dels Sonets 

d'Elisabeth Barret, 1955-70. 

o Poesia (poemes, alguns de tipus íntim, i materials per a la seva 

elaboració), 1950-62. 

o Música (fullets de concerts on va participar com a músic), 1969.  

 

• Documentació de treball, s/d 

Apunts sobre llibres i materials de treball per a la preparació de conferències que 

va impartir. També hi ha biografies sobre músics i poetes relacionats amb 

traduccions i altres textos redactats per Soler. 

 

 

BIBLIOTECA I HEMEROTECA 

Diaris, revistes, fullets (d'exposicions de pintura o espectacles musicals) i altres 

impresos aplegats per Guillem Soler, 1940-70. 

 

FOTOGRAFIA 

Fotografies de família i també d’obres artístiques o exposicions. També hi ha un 

conjunt considerat “fotografia professional” de Guillem Soler. Es tracta de fotografies 

en paper, negatius i plaques de vidre. 
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Selecció d’imatges                                                                                                   . 

 

 

 

Carnet del Sindicat de Dibuixants Professionals, 

1936-1937 

Felicitació de Nadal de Guillem Soler a 

Assumpció Amor, 1940. 

 

 

Guillem Soler, Assumpció Amor i el seu fill 
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Catàleg de l’exposició de Guillem Soler al 

Saló de Descans del Teatre Municipal de 

Girona, 1926-1927 

Partitura de Francesc Civil amb dedicatòria 

manuscrita a Guillem Soler, 1955 

 

 

Targetó d’agraïment de l’exposició de Guillem Soler a la Sala Rovira de Barcelona, 1960 
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Text manuscrit de Josep Pla publicat al 

targetó d’agraïment de l’exposició de 

Guillem Soler a la Sala Rovira, 1960 

Carta de Maria Castanyer a Guillem Soler, 

1961 

 

  

Felicitació de Nadal de Maria Assumpció Soler il·lustrada per Guillem Soler 
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Retrat d’Assumpció Amor Pintures diverses a l’estudi de Guillem Soler 

 

 

Pintures murals en procés d’elaboració 

 



  Arxiu Municipal de Girona 

11 
 

 

Església de Santa Susanna del Mercadal, Girona, 1946-1949 

 

Església de Sant Martí, Seminari de Girona, 1947-1948 

 


