7ises segles

i qualre esÍsenes de mÚsíaa

aalalana pet a oboé cl Paper de lüÚslao

pcr c.L.
empre eal donar suport als
esforgos intlividuals Pt: r reconstrtrir la histdria de la

mírsica a Cat¿rlunya. Suport gue volem clonar arnb el comentari que esteu llegint. Ja fa molt

temps que el matrimoni JoseP Julii
(ohoé) i Josefina Rius (piano), ambdós professors del Conservatori Superior Munic,ipal de Música de Bar-

c"lona, van descobrir que un tal

Pierre-Joaquim Soler situat a París
havia nascut a Vidri el 18I0. Va es-

ment PId, ja que no estenx segurs rle
quitt dels gertnan's n'és I'ctrtttor".
Continuem en la tria doobres ¡rel

sica.
Bé, doncs, si tenim la sc¡rt que Pe-

I

re-Joaquim Soler i
compositor, a més doun immillorable
i virtuós ol¡oista, i si tenim la sort
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Solcr era un bon

també que Josep Julii i Josefina Rius
ho han investigat, caldri col'laborar
amb els seus esforgos per recuperar
un músic eatalá tan il'lustre i esperar
que la iclea que tenen cloincloure les

*rn*t obres en els Programes dels
seus coneerts i la de eulnrinar la recerca anrb l'edició cL'un disc monográfic , Pere-Jooquim Solern arribi a
ser Lrna realitat ben aviat.
['io era, un qualseuol" aquest senyor, acl ser eI prímer oboé u l'orquestra de I'Opera Cdmi,cu cle Purís' ells
cornenta Josep Juliá ; per les ressenyes que n'henr,trobato sembla que
efectiaam,ent era un gran airtuós de
I'instrttment) i' com u compositor no
estd ge.ns mulam,eÍtt... Potser una mícu o'rot¡tcrnticot''., . Hclaia coincidit a
París amb Ferran Sor.s... Lq seaü
música s'atleia amb eI gust de loépoco, potser arnb ell coneixerern la música de saló cl'aqtrells anvs de la primera meitat del xr¡i a Centreeur{)pa '
Al concert que eoment€rll, s'hi interpretaran les dues oüres que hem'
reconstruir cle Pere Soler' ia
pogut
-q**
trobar eI material ha estut o,bso'
lututnent dift'cil i, entendre"I i, re.ferIo potse.r encura més: estava en mol't
mol este,t. Per aixé hem tardat molt
temps a poder-Ia Presentur en cun-

cert,
Bé" perón lointerés del Programa
que presenten trn Jose¡r i la Josefina
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cle

Conservatori de París" on esclevingpré el primer estranger que guanYi
*l Pri*er Prerni en l'especialitat clooboé en aquest prestigiós centre. Va
morir als 40 anys lPotser una mica

¡t
la
E

a

les obres: ,)er a mi qu,e
eornponien en col'laborució i treba'

I'autoria

Ilauen tan junts i estretarnent que
potser d'aquí proué l'embolic histit-

massa jove per ¡loder cleixar més ¡retja del seu pas per la histñria dei [a múG
EI
a<l
g

diversitat cl'opinions pe,l c¡ue fa

a Figueres i més tarcl al

tutliar música

É5

'oTres segles cle músiea catalana per
a oboé'oo €l duo ha inclós tarnbé una
sonata d'un clels gerrnans Plá (en
Manuel -potser el menys eonegut
dels tres- segon$ la recent edició a
cura de Christian Shneider Per a la
Llniversal Edition). Els germans Plá,
del segle anterior a Pere Soler, també son un doacluells casos cle racent
reeuperació entorn dels quals'hi ha

rio acaha solament en la recuperació
cle Pere Soler. Sota el títol genéric dtr

ric -comenta JoseP Julii-, Per aixó
en el programa hem Posat simPle-

progranra: en la, cartfecció defi:nitiaa
ens udrern dir: ia que toquem Pld i
recuperem' Pere Soler, dels segles

xvlll ü xlx

respecti,uament, Per qu¿

nofem alguna casü del xx. Alnshore's
uan't, preguntu,r a Josep Sol¿r si teniu
res

per a

oboé i

no, peró que

ia

ha

Iarin. EI resuhat

obres), basudu en una Pdgfua Per &
cansort de uiol.es de go,mba illa'üt Q'tt'
glñs del segle xvt John l)owland, cré-

iebrr sobretot ¡rer la capacitat de
transnretre una llrofuncla i lina sensibilitat i emoeiír tu Ia seva mírsir:a
l'ús rnagistral de la dissonincia,
per exemple" com a element clramitic
anrb

cle tensió emocionaln i a't¡uest sentíment de malenconi& que curacteritzuau l)ou,Ian'd, hi ás tumbé, i moh

i

cLaram.ent, en I'obru' d,e Soler. Un

s'adona d'ac¡uesües coses sobretot en
tocur, profund:itat en Ia ínterpretcrció d'L¡na obra determinadu. Jose¡t
Soher, per aconsegu,ir aquesta sensibihíta,t, escria aquesta obra umb els
recursos hurntór¿ic.s que ja hufet seruir en altres ocasions) en les quals
l'acord del Tristuny i le.s seues f ron,s-

formacdons en són. la buse.

Entre at¡uestes obres ller a ohoé
(tornem al prograrna de coneert),

n'hi ha tres rnés Per a Piano sol que

cscollit amb tota la cura tlel

món per donar unitat a I'oferta. A la
primera part i clesprés del Pli, Josefittu Rius oferiri dues sonates clel Pare Antoni Soler', del segle xvllt eataláo trom I'anterior. I potser tamlré
escollit ¡lel cognom Soler" que plana
intlefectible per tot el programa! (aixcl

clarrer

és

ooncretament la núrn. 1, clue enllaga
aml¡ A kt, mani,ére cle Frederic Mompou(també al programa)" pigina que
jor*1t Soler eotnpongué per ser inclosa en un llibre amb altres obres cte cliferents atttors clue I'Assoeiació (lata-

lana de Compositors regali

a

Mompotr pel seu vuitanté aniversari i
que s'interpreti póstumament en un

eoneert maratoniá al Conservatori
Municipal de Bareelona.
Per tanta resuminto en aquest eoncert assistir-em a clues estreneq pel
que fa a la recruP€ració del nostre
passat musical (Pere-J oaquim Soler)
i dues estrenes cl'ohres ia catalogacles (cle recuperació immecliata en el
temps" doncs) tle conrpositors vius
(Homs i Soler)n a més d'un granet de
sorra (encrara que petit. important) a
sumar a les tasqrres de recuperaeió
del nostre barroc (Pl a): hent uolgut
gue eI,fet catald. i I'oboé es donessin
les mans er¿ utt, mateix progrutnu'.

piano. Ens di6ué que

hu estar Lachrimae or Seven Teares
(títot que Soler utilitsa en' diaerse's

.sohan

Loaltra ohra per a Piano és una de

les t:angons i danses de Mompour

broma, eh!).

CONCERT PAPER DE MÚSTC.I

Coneert es¡recial
Obres de Plio P.A. Soler, P'J. Soler, J'
Soler, J. Homs i F. Morn¡rorr
Josep Juliá, oboé
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