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Molt bona interpretació,
xiquets i xiquetes! Però
recordeu: és molt important
mantindre una bona postura
durant l’execució. Evitarem
mals innecessaris!

Has estat
fantàstic, Miquel,
la teua progressió és
impressionant. No deixes
de treballar com
has fet fins ara,
seràs un gran
violinista

Un darrer
recordatori
abans
d’anar-vos-en

Recordeu que
d’ací dos mesos
tindrà lloc
l’audició de
final de curs
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Com ja sabeu, en l’audició
haureu d’interpretar una
peça a la vostra elecció

I el tribunal ha decidit
que, en esta ocasió, es
valorarà especialment
l’originalitat
de l’obra elegida
Com d’original
ha de ser?

Si no és
original
suspendrem?

Vol dir que ha
de ser algú que
no hàgem estudiat
mai a classe?

A qui dimonis
puc elegir?

Ja sabeu: com
més original
siga la peça,
millor valoració
obtindrà

Com d’original
esperen que siga?

No vull
decebre Clara!
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Què puc
fer per a
impressionar
el tribunal?
És l’audició
de final de
curs… no
puc fallar!

En l’última
audició vaig
rebre la menció
especial…

i ara ni tan
sols sé què
tocar!
Quin desastre!
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Com ha anat
el conservatori,
fill?

Hola,
mare…

bé…

Vols berenar?
hi ha un trosset
de coca de llanda
que ha portat
la iaia este matí

no,
gràcies…
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Què li passa
a este xiquet?

Com puc saber
quin compositor li
resultarà original
al tribunal?

Maleïts
compositors
de les
punyetes!

Com ha anat
el dia, fill?

No massa bé... Clara
ens ha dit que la peça que
hem de triar per a l’audició
ha de ser molt original.
Que el tribunal valorarà
més que res com d’original
siga l’obra
I a mi
no se me
n’ocorre
cap que puga
ser-ho…
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No trobe res que siga
original, totes les
partitures que he trobat
són de compositors
que ja s’han tocat
en les audicions…

Jo puc
ajudar-te

Has pensat en
Paganini?

És massa complicat
per a mi… Solen
triar-lo estudiants
de cursos
superiors

I Johann
Strauss?

Mare, tots els anys
es toquen peces
de strauss a les
audicions...

Este no pot fallar!
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Has sentit
parlar de Vicent
Martín i Soler?

Vicent? Hi ha
un compositor
que es diu com
el pare?

En concret,
es deia Vicent
Tadeu Francesc
Pelegrí Martín i
Soler. Però la gent
el coneixia com a
Vicent, sí

Mai havia
sentit parlar
d’ell. Va ser
important?

Pensaria…
que m’estàs
mentint?

Important? Què
pensaries si et diguera
que Martín i Soler va ser
un dels compositors
més coneguts de la
seua Època?
El que
sents...
I saps què
és el més
curiós?
Que va nàixer
al mateix lloc
que tu: a la
ciutat de
València

Doncs estaries equivocat! Martín i Soler
va ser tan popular
com Mozart en la
Viena del segle XVIII

Com
!Mozart?!
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Vull saber
més sobre ell,
mare!

Molts anys
abans que
el iaio del
teu iaio!

Martín i Soler
va nàixer fa
molt, molt de
temps, l’any
1754!

Abans que
el iaio?

Son pare, que es deia
Francesc Xavier Martín, era
un conegut cantant tenor en
la Catedral de València

Per això quan només tenia
sis anyets, Martín i Soler
va començar a cantar en
la coral de la Catedral

Igual que tu,
mare, que em vas
ensenyar a tocar
el violí!
Més o
menys… sí!

El seu nom era «El tutor
burlat», i l’estrena va tindre
lloc en el palau de la Granja
de San Ildefonso

Gràcies a son pare, que
també li va ensenyar a tocar
el clavecí…

Un temps després,
l’any 1775, Martín
i Soler es va
traslladar a
madrid. Amb només
vint-i-un anys va
estrenar per a
la cort la seua
primera òpera
destacada

L’estrena va tindre tant d’èxit,
que Martín i Soler es va guanyar
la confiança del príncep
d’Astúries Carles de Borbó,
futur rei Carles IV d’Espanya…
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Vols dir
que es va
fer amic
del rei?!

L’any 1777 es va traslladar
a la ciutat italiana de Nàpols,
regnada per Ferran IV,
germà del príncep Carles

Així és! I va ser gràcies a
la seua bona relació amb el
futur rei que Martín i Soler
va fer el primer gran
viatge de la seua vida…

a On va
ser aquell
viatge?

Saps amb quin
nom coneixien
Martín i Soler
a Nàpols?
No serà
eixa caterva
de noms que
m’has dit
adés, no?

Martín i Soler es va instal·lar a la cort
i durant huit anys va compondre moltes
òperes d’èxit, que li van permetre forjar-se
una gran fama com a compositor a Itàlia

No, no era tan enrevessat.
El coneixien com a Vincenzo
Martini Il Valenziano… que
és el mateix que Vicent Martín
El Valencià, en referència
al seu lloc d’origen

i tanta va ser la fama que va adquirir
allí, que va decidir emprendre un altre
gran viatge, l’any 1785, huit anys després
de la seua arribada. En esta ocasió,
es va dirigir a la ciutat que en aquella
època era la capital de l’òpera
a tota Europa…
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En aquell moment, a Viena vivien
els compositors d’òpera més
coneguts del moment, com
Salieri o el Mateix Mozart

Quina era
eixa ciutat,
mare?

A estos dos
sí que els
conec!

L’actual
capital
d’Àustria: la
majestuosa
ciutat
de Viena

Doncs deuries saber que Martín i Soler
va tindre tant d’èxit com ells dos
en la Viena de l’època, amb
les seues òperes
Això com pot ser?!

El llibretista és
l’autor dels textos que
es canten a les òperes.
El compositor fa la música
i el llibretista fa la
lletra, en vers
Exacte, fill.
Com si fora un poema.
Compositor i llibretista
formen un equip

Martín i Soler es va instal·lar en la cort
de l’emperador josep II, i allí va conéixer
el famosíssim llibretista Lorenzo
Da Ponte

Què és un
llibretista?

Com si
fora un
poema?

Da Ponte era el llibretista més famós
de la seua època, va escriure òperes
tan importants com «Don Giovanni»
o «Les noces de Fígaro», dos de les obres
més conegudes de Mozart
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I tant era el prestigi que Martín
i Soler tenia en aquella època,
que el mateix Da Ponte, el lletrista
més famós del moment, va accedir
a treballar amb ell

Vols dir que
l’home q
 ue feia les
lletres d’algunes
de les òperes
de Mozart en va fer
també per a Martín
i Soler?

això mateix
és el que
dic!

Va escriure tres òperes per
a Martín i Soler, tres de les
seues obres més conegudes:
«El malhumorat de bon cor»,
«Una cosa rara» i «L’arbre
de Diana». Esta última es va
representar a Viena més de
seixanta-cinc voltes, i es
va convertir en una de les
òperes més representades
a la ciutat, per davant de
la majoria d’obres d’altres
cèlebres compositors

De veritat
que Martín i
Soler va ser
més famós
que el mateix
Mozart?

Nombre de representacions a Viena

Tant va ser el seu èxit
que una de les monarques
més poderoses d’Europa
es va fixar en ell per a
dur-lo a la seua cort…

En aquell
moment,
a la ciutat
de Viena, sí.
Així va ser
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Això és una bona mostra
del seu gran èxit com a
compositor, ja que els
monarques sempre volien
el millor de cada casa per
als seus palaus…

Mare, tots els reis
i reines el volien en la
seua cort!

Va ser la tsarina Caterina II
La Gran de Rússia qui va portar
Martín i Soler a la bella ciutat
de Sant Petersburg, on es trobava
la seu de l’Imperi Rus

Em sembla
increïble que un
músic valencià acabe
convertint-se en
el compositor de
la cort russa!

No només això… tanta
va ser la confiança
Depositada per la tsarina
en Martín i Soler que li
va encarregar compondre
la música per a una òpera
escrita per ella mateixa.
Una obra en la qual
es burlava del seu cosí
Gustau III, el rei de Suècia
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L’òpera es deia «El Malaurat
cavaller Kossometòvitx», i era
una òpera còmica protagonitzada
per un cavaller maldestre a qui la
tsarina ridiculitzava constantment.
A pesar d’ambientar-se en un regne
fantàstic, hi ha clares referències
al seu cosí Gustau de Suècia.
Per exemple, el fet que el cavaller
caiguera del cavall, com li va passar
al rei de Suècia durant una
desfilada militar

Per què es
burlava la
tsarina del
seu cosí?

És una bona
pregunta…

En aquell moment, Suècia
i Rússia estaven en guerra,
a pesar de ser cosins els
seus dirigents. I aquella
obra es va estrenar amb
gran èxit al palau de
l’Ermitage, l’any 1789
Va viatjar a Londres, on es va retrobar
amb Da Ponte

I saps què?
Després d’allò,
Martín i Soler
encara va tindre
temps d’una
última aventura,
d’un últim viatge
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Entre els anys 1793 i 1796, Martín i Soler
va viure a Londres. Allí va estrenar l’òpera
«El capritxós correcte», que també va
escriure Da Ponte. Aquella obra va ser un èxit

però l’estrena posterior «L’illa del
plaer» va ser un fracàs i el va forçar
a tornar a Sant Petersburg, on encara
era molt ben considerat

I què va fer
en tornar
a Sant
Petersburg?

Es va dedicar sobre tot a l’ensenyament,
fins que va morir l’any 1806. Allí mateix,
al cementeri de l’Illa de Vasiliev, està
la seua tomba
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Quina aventura la
de Martín i Soler, mare.
No va deixar de viatjar
durant tota la seua vida!

De València a Madrid, de Madrid
a Nàpols, de Nàpols a Viena, d’allí
A Sant Petesburg. Fins i tot
a Londres i en una època en què
no hi havia avions!

La música, la qualitat de
les seues obres, va ser el
que va permetre que Martín
i Soler recorreguera
mitja Europa

Però mare, no
entenc una cosa…
Com pot ser que jo,
que estudie música,
no sabera qui és Martín
i Soler, si va ser
un músic tan
important?

La història, fill meu,
la memòria, no sempre és
justa. De vegades, no
és recordatqui
mereix ser-ho
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Ara només
has de
triar-ne
una!

Ja ho tinc
clar, mare.
Vull tocar una
peça de Martín
i Soler en
l’audició!

A vore… Podríem triar-ne
una de la seua òpera més
coneguda, «Una cosa rara». O
de «l’arbre de diana», la més
representada. O de l’òpera
«El tutor burlat», la que va
iniciar la seua aventura quan
tenia només vint-i-un anys…

Triaré una
peça de l’obra
que va iniciar
la seua
aventura, la
seua primera
òpera!

Quina
puc
fer?

bona
elecció!

El més important no
és la nota, Miquel. És
l’amor que sents per
la música. I que ara
ja coneixes un dels
nostres compositors
més importants
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Moltes gràcies,
mare! Amb esta peça
segur que trac
molt bona nota en
l’audició!

