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Apunts d^un centenari
Vicenf Solé Jorba
i el paisatge olotí
Concepció

Batallé

Fa uns mesos que s'han complert cent
anys del naixement del pintor olotí
Viceng Solé Jorba. Format a l'Escola de
Belles Arts de la seva ciutat, de la qual
després va ser professor, excel-lí en la
pintura de paisatge, tant de la Garrotxa
com de molts altres indrets del país. Els
seus olis, reiteradament exposats a
Barcelona, van ser considerats pels
crítics de l'época com un intent
d'emancipació de rescola olotina. De
salut migrada, va morir ais 45 anys
sense haver culminat el sait cap a
d'altrestendénciesquepotserhauriafet
si hagués viscut mes temps. Amb tot, la
seva obra, personal I molt definida, té
alguns trets que l'allunyen de l'estil deis
seus mestres i palesen el seu esforg per
renovar els esquemes tradiclonals.
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Deixeble d'lu Pascual i seguidor de la
pedagogía deis Vayreda, no se'l troba Iligat
ais cánons d'un mestratge concret

La seva vida

Vicciii; SOIL'Jorb;i \';\ ncixcr ;i Okit cI
día 2 de desembre de 1904, al núniL'ro 14 de la plncL'CLi de! Doctor Ftrrer.
Fill de Joan Solé i Cros i de Míirgarida Jofba i Prat. Jo;m Solé era sabater
d'ofíci i la seva esf.iüsa rcgeiiCavii la
botij^a de sabutes.
Partaren c! Hll a l'escola del seiiyor
Escela, en LIII piseC situat al Firal. Coinpaití les Ilivons anib el jof, coni toes els
vailets de l.i seva edac, i ja de mcnuc
luostra certa inclinació al dibiiix.
L'any 1915 es matricula a TEscola
Menor de Belles Arts (aquest era el
noiii que en aquells aiiys tenia
TEscola de Belles Arts). Celestí
Dcvcsa n'era el director, i quan Solé
Jorba no feia niés de mig curs que
era a Tescola passá a assuniir-ne la
direcció el pnisatgista lu Pascual.
Pascual descobrí la capacitat creativa de Vicení," Soló i el convida a
dibuixar al natural ainb ell mateix.
Ais dotze aiiys. ates queja havia assolit els nivells de dibuix, se li concedí
el dret a conieii(,-ar a ter «paisatges».
Aquí s'inaugura, dones, com a pintor. L'escola, a niés, li otori la possibilicat d'aprendre altres técniqucs:
l'aiguafort, el Unoleum, h\ tipografía i
el monotip. Solé Jorba ho aprofita i
c o m b i n a v a el paisatge anib totes
aquelles possibilttats creativcs.
AUmine incansable, Tany 1917
obtingué un deis dos prcniis Mulleres
que s'acorgava a l'alunine niés aplicat
de Pescóla. Aquest niateix any va
(íxposar les seves teles en una eoMectiva teta pels alunines de l'Eseola de
Belles Arts, duraiu les Pestes del Tura.
Entre els any.s I91H i 1924. a mes
del paisatge treballa la natura niorta.
L'ajiy 1920 va exposar a Barcelojia, a
les galeries Dalmau, i el 1921 a la
Galería Camen'n. Continua participant a les coMectives de la Festa
Major d'Olot i l'any 1925 presenta la

HoseWes, un oli característic de Solé Jorba.

seva obra a Bat-celoua de manera
individual, ja com a expositor. L'acoUí la Sala C a n i e r í n , c o n e i x e d o r a
d'antuvi de la manera de pintar de
l'artista. Aquesta seva primera exposició a Barcelona li porta unes despeses
que va assuniir rAjuntanient d'Olot
coniprant-li un quadre, aleshores per
valor de tres-centes pessetes.
Els anys 1926 i 1927 continua
porcant obra a Barcelona. A la Sala
Pares conient;! unes rclacions socials
que Tespcronaren i incentivaren en el
seu treball de pintor. Així. li comentaveii els seus treballs Joaquina Mir.
Rafel Benet, L^urancanips i Cíimeno.
A Olot se li oferí l'oportunitat de
decorar un «club»: la societat recreativa Olot Club, juntament amb altres
pintors que la freqüentaven. Aquesta
seu es trobava situada sobre Tactual
cafe Europa, a la pla^a Major.
Fins a l'any 1929 va compaginar
la pintura amb el seu treball quotidiá
d'iniatgeria religiosa a l'Arc Cristia
d ' O l o t , p e r o en aquest m o n i e n t
tibtema nns éxits tan considerables

que sospesa la possibilitat de deixar el
treball del taller i viure només de la
pintm-a. Tira endavant i es consagr.^
coni a prot'essional, portant teles a
Barcelona i recollint critiques innnillorables. Va conéixer un mar.xant de
quadres de Santa Colonia de Farners,
Pou, que s'enaniora de la seva manera de pintar i li oferí d'exposar a la
seva locaíitat. amb im éxit notori.
La mort del niestre Celesti Devesa
li obrí les portes de Pescóla. Martí
Casadevall seria el non director, i a
Solé Jorba se li va oferir la vacant de
dibuix al natm\i!. I*er ac]uest motiu
presenta un cim-iciilum nianuscrit -que
la seva familia encara conserva- on
niinuciosament va desglossant el seu
canií en el món de l'ari. El tribunal
delibera a &vor seu i obringué la pla^a.
El nonienanient va teñir res.só entre els
seus amics. que li organitzaren un
honienatge el día 20 de juny del M^.
Entre el 36 i el 39 Iluitá contra el
malson de la GueiTa Civil. Pintava al
seu estudi. Es una época de retrats i
de treball silencios. Cercava models.
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Alumnes treballant a la classe de natural (tlibuix de 1947).

Seguieii, pero, les tertulies anib els
aniics, i amb el seu inseparable Pepito Serra i Pages decidiren acabar
l'angoixa deis Linys de peiiúries i p;issar lii frontera disfressats de pescadors.
Els detinguercn i van a parnr a la garjola. Miracle - a m i c que compartí
amb Solé Jorba les tertulies al Cafe
Europa i que era un borne de niolts
c o n t a c t e s - es preocupa d'ell i va
aconseguir p o r t a r - l o a un centre
penitenciari a Cerdanyola del Valles.
Aquest centre, que tenia fama de
benévol, 11 permcté pintar al natural.
Comeni^á a fer vida normal, va tornar a engrescar-se i a pintar amb
il-lusió.
Quan acaba la guerra va retornar
a les antigües sales d'exposició. El
primer lloc on torna a portar els seus
quadres van ser els locáis de la Sala de
Cultura de la Caixa d'Estalvis de
Santa Coloma
L'any 1941) el van operar d'una
llaga a restóinac a la Clínica Platón
de Barcelona. En aquest niateix aiiy,
a la Sala Pares, on tenia Texposiciá,
va coneixer Canne Legares i Gallifa,
q u e niés tard fou la seva esposa.
Celebraren el matrimoni el 30 d'abril
de 1941, a Tesglésia de Les Fonts
d'Olot. De casats passaven els estius a
diferents pobies per així anar incrcmentant la temática de les seves composicions paisatgísriques.

El 1942 nasqué el seu fill Lluís i
ell s'estrená exposant a Bilbao, al
Salón de Arte i al Salón Vilches.
L'any l'M4 exposa a Madrid, al
Salón Cano, i també prengué part a
l'Exposició Nacional que s'bi celebrava. L'any 1946 havia assolít tm
prestigí considerable i se'l reconeixia
com a pintor amb toe el que aixó
represcntava, pero la seva salut íi jugá
una mala passada: sentía que les Torces li minvaven i pressentia que quelcom se'l menjava per dintre. Tenia

una tos persistent i preociipant. Es
temia que fos tubercidosi, i efeccivament aquest va ser el diagnóstic. Se li
r e c o m a n a anar a un s a n a t o r i a
tusona, al Montseny, al poblet de
Lírull. Hi ingressa pels volts de sant
Joan del 47. Alia podía pintar i mantenía un anibient com de familia.
Encara treballava í feia exposicions a
Barcelona i (.Tlot. L'any 1948 el van
operar d'una apendicitis. Per Nadal
se li pernieté anar a casa a viure les
festes amb el seu fiU Lluís, Encara li
va fer el pessebre. El 25 d'agost del
49, a les onze del matí, morí al sanatori del üruU.

La seva obra

Com a deixeble d'Iu Pascual i seguidor de la pedagogía deis germans
Vayreda, domínava el dibuix i els
seus creballs traspuen Pescóla de la
qual havia rebut lli^ons, pero no se'l
troba Ilígat ais canons d'un mestratge
concret. sitió que la seva personalitat
es mandesta llíure ile patrons ances-

Mercatal Firal d'Olot (olí de 1934).
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Els seus olis, reiteradament exposats
a Barcelona, van ser consideráis pels crítics com
un intent d'emancípació de Tescola olotina

q u e e n 1 p r a, a m b una p i n z e 11 a da
ampia i segura, ta que se'l vegi com
un artista decidit i segur d'ell mateix.
Els seus paisatges son escolUcs,
trcballats amb ilnm de tardor i sol
d'estiu, dies nñvols i tardes xatbgoses.
Diseret a m b les tonalitats cálides,
mantingué im contacte fidel amb el
natural i amb la iinpressió que li propiciava el que escollia per pintar.
.^questa visió la barrejava amb el seu
esiac d'anini i en sorgia l'obra. Naixia
aixi ima lírica pictórica que deixava
de banda els mitjos tons, els gi-isos i
els blaus. i on dominaven els horitzons de tbrma particular.

Campdefajol(olide 1944).

triils. Es dL'i;i d'eil que era «únic i
¡iTL'pL-ciblc» i que l;i scv;i pabca cercava colors propis i cIs OÍLTÍ;I. Transmissdi- tic scntiniL'nis i cmocions com
els noscrcs pLiisiitgisrcs. cvocav;! el que
vci;i .unb cntusinsiiic en un cspai de
tenips cüQcrcC i iiuitniít ;i l;i vctí;ida.
L'agilitac i la visió tiig;iv del color
rcnipeiiyia a unes tonalic;Us lianiioniques. A les critiques de les seves
expi>sicions a Barcelona s'apuntava
que hiivia aconscguic superar la técnica del sen niestrc lu Pascual i que
havia L'iicetat un eamí vers l'iinpressionisme,
No obscant ;iixo no se'l tenia en
coinpce com ;i pintor intcMeetual,
pero sí eotn a pititor capacitat per
expressar aiiib facilitac alió que pereebia i vivenciava, i pron astnt per
resoldre qualscvol problema anib
rempenca deis grans mestres.
Cap deis seus quadres no queda
sense consciéncia i racionalitat. Les
seves pintiires teneii un tast deis
colors c|ue iitilitzava Galwey. eonsiderat im vertader mestre del color,
Acostava a les teles una gracia i una

cspoiitaiieVlat qne ens ta pensar en les
«notes al natural». LLI dispersió de la
lluiu i el seiitit de la vida ens niostrcn
un artista preocupac per la composició, per Testctica i la bellesa.
La simplicitat notabilíssima del
tema que cerca i del procetiiment

La seva és ima obra masculina i
torta: paisatges esculpits a Pimpuls
d'una mística minuciosa i realista, la
mateixa que pot aparellar-se a la deis
grans pintors deis vuit-cenCs.
Soléjorba se'iis presenta com un
pintor al servei d'alló etern que ha
dcixat molt alt el nivell de l'escola
olotina,
Concepció Batallé Mallarach h cMudma
lili l/ló\1 iITlií^lic il/(>fí.

Paisatge{olidel942).

