
Pere Soler i Soler (18f0-1850)
Virtuós de lrolooé

o¡ compositor ccrtcllü
Aquest d¡o I de morg té
lloc, o l'esglésio porroquiol
de Vidrd, un concert o cdr-
rec de l'obor'sto Josep Juli¿
i lo pionisto Josefino Rius.

Aquest concert té cordcter
d'homenotge o lo figuro de
Pere Soler, un prestigiós
oboi'sto que vo néixer en

oquesto pobloció i vo morir
o Porís el 1 850'i que cons-
titueix uno de les figures
més rellevonts del segle xx

dedicodes o l'oboé, tont
pel que fo o lo interpretoció
com o lo composició.

per JO9EP ¡UUi

atalunya ha estat sem-
pre un país on els ins-
truments de doble ca-
nya han tingut una

gran tradició. Les bandes de
ministrils i les capelles de música
de la Barcelona renaixentista
estaven principalment integrades
per xirimies i baixons, anteces-
sors dels oboés i fagots actuals.
Aquesta tradició es manté al
llarg dels segles i fins als nostres
dies amb uns instruments de la
família de les xirimies tan cone-
guts a casa nostra com són el

tible i la tenora.
Incomprensiblement, l'oboé ha

estat sempre poc conegut i prac-
ticat, aspecte que únicament es

pot comprendre si l'emmarquem
dins de la situació general que la
música, dita clássica, ha tingut
al nostre país durant molts anys.
Malgrat aixd, sempre hem tingut
individualitats que han trencat
aquest fet.

En una llista dels cinquanta
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Per constatar la importáncia
d'aquest fet, cal que tinguem pre-
sent que des del 1795 fins avui,
únicament un B 7o d,els guanya-
dors d'aquest prestigiós premi
han estat oboistes no francesos.
Ntres noms d'oboistes il.lustres
que han guanyat aquest guardó
són: L. Bleuzet, M. Bourgue,
H. Brod, G. Gillet, A. Lardrot,
P. Pierlot i Ch. Triébert.

El famós oboista suís H. Holli-
ger guanyi el segon premi l'any
r959.

En el programa de concerts
dels premis del Conservatori de
París del 15 de novembre de

1836, hi trobem el nom de Soler
interpretant a I'oboé el Gran
Quíntet opus 16 de Beethoven
per a piano i instruments de

vent.7
Pere Soler fou primer oboé a

l'Orquestra de l'Opera Cómica
de Paríst i, posteriorment' i fins
a la seva mort, primer oboé a

l'Orquestra del Teatre Italii de
la mateixa ciutat.e

L'any IB44 Soler vingué a

Espanya i féu concerts a dife-
rents ciutats de l'Estat. Soler
formava un trio amb el pianista
Joaquim Gaztaml¡ide i el flautis-
ta Pedro Sarmiento. Malgrat
que la formació era inusual, el
grup fou acollit forga bé per la
crítica del moment.to
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intérprets més célebres en la his-
toria de l'oboé publicada pel
Conservatori i la Schola Can-
torum de Basileart hi trobem el

nom de Pierre-Joachim Soler
(r810-1850).

Pere Joaquim Raimon Soler i
Soler va néixer a Vidrá, minicipi
del Ripollés, el 20 de febrer de
1810.'z Als B anys comengá a
estudiar música a Figueres amb
el mestre de capella. El 1827,
quan tenia 17 anys, fou contrac-
tat com a flautista en un regi-
ment francés amb el qual va pas-
sar a Franga. Finalitzat el con-
tracte que el vinculava amb
aquest regiment, s'instal'lá a la
ciutat de Lió, on comengi a estu-
diar l'oboé amb el professor
F. Donjou.3

Aprofitant els recitals que el

famós oboista francés H. Brod'
fé:u a la ciutat de Lió, Soler inicia
una relació personal amb I'es-
mentat oboista que el portará
després que Brod trobés en ell
'ounes condicions extraordiná-
ries'ors a traslladar-se a París i a

ingressar al conservatori d'a-
questa ciutat l'any 1834.

Dos a¡ys més tard, el 1836,

guanya el primer premi d'oboé
del Conservatori de París, i
esdevé el primer estranger que
guanya el premi en l'especialitat
d'oboé.ufi"
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Saldoni comenta en el seu
Diccionarío de Efemérides:
o'...en todas partes excitó el Sr.
Soler, un entusiasmo grandísi-
mo, tanto por su excelente tono
en el oboe, como por su extraor-
dinaria y limpia ejecución, €X-
presión y sentimiento..."

La técnica oboística de Soler
fou realment extraordiniria i els
comentaris de Saldoni ens fan
pensar que fou un dels primers
oboistes a utilitzar la respiració
circular: oo...pero lo sorprenden-
te y raro en este profesor era el
modo que tenía de prolongar las
notas tenidas y también los tri-
nos, que alargaba cuanto que-
ría, por lo que causaba la admi-
ración de todos sus oyentes, y
por la misma ventaja que poseía
podía terminar las frases y
periodos musicales con la mayor
calma y tranquilidad, y sin pre-
cipitación alguna; todo lo cual
da una prueba bien clara y ter-
minante de que Soler tenía el
pulmón sumamente dasarrolla-
do y elástico, y la cavidad toráci-
ca muy extendida; así que algu-
nos creían que respirava mien-
tras tocaba, pero sin interrum-
pir ni un ápice el sonido..."tt

L'época en qué visqué Soler
fou d'una gran importincia en
l'evolució mecinica de l'oboé.
Durant la primera part del segle
XIx coexistiren diferents idees
que pretenien millorar la respos-
ta técnica de l'instrument.

Soler es distingí per ser un
pioner i gran entusiasta del siste-
ma Boehm aplicat a l'obo¿.r2-r3
Va ser un gran col.laborador de
Buffet,ta famós constructor fran-
cés d'oboés i clarinets, el qual
patentá I'aplicació d'anells
mdbils (sistema Boehm) a l'oboé
el 19 de febrer de 1844." Boehm
havia anat a París els anys lB31-
32-33-34-36 i 37, i la seva col-
laboració amb Buffet va ser
extensa i profitosa.t6

Un dels constructors france-
sos que continuá l'aplicació del
sistema Boehm a l'oboé fou
Fréderic Triébert (fBf3-fB7B),
fill de Guillaume Triébert (famo-
síssim constructor d'oboés) i
germá de Charles-Luis Triébert

(primer premi d'oboé al Conser-
vatori de París el IB29 i, poste-
riorment, professor de l'esmen-
tat centre del 1863 al 1867).

Fréderic tocava l'oboé a la
mateixa orquestra que . Pere
Soler, I'Orquestra de l'Opera
Cdmica de París, l'any 1839
(Solero primer oboio i Triébert,
segon oboé).

L'any 1846 Triébert va deixar
de tocar l'oboé i es va dedicar
plenament a la construcció d'o-
boés, tot succeint el seu pare
Guillaume.tt En un catáleg de
música per a oboé publicat pels
germans Triébert, s'hi pot tro-
bar una tablatura per a oboé,
sistema Boehm, de Pere Soler.tu

Un deixeble de Pere Soler fou
Enrique Marzo,te el qual fou un
oboista de gran renom a Madrid
i que publicá el IB70 un métode
per a oboé on podem trobar dos
aspectes prou importants.

Primerament, el fet d'incloure
una tablatura sistema Boehm'n
o'según el último modelo modifi-
cado por Triébert", i en segon
lloc, uns comentaris prou signifi-
catius del seu professor: "IJno
de los artistas que más contribu-
yeron a propagar el oboe sistema
Boehm, haciéndolo oír en los

numerosos conciertos que dio en
diferentes países, y escribiendo
para él multitud de piezas, fue
nuestro compatriota D. Pedro
Soler, fallecido prematuramente
en París, en donde ocupó los
primeros puestos del arte y cuyo
superior talento rivalizaba con
su modestia".2r

Una altra faceta important de
Soler fou la de compositor. Avui
dia no és massa freqüent que els
oboistes siguin també composi-
tors (H. Holliger n'és una nota-
bilíssima excepció), perd en el
segle xvIII i especialment en el
XIX ser compositor era un aspec-
te més de la professió d'oboista;
hi trobem excel.lents exemples
d'oboistes compositors, com:
Sammartini, Vincent, Besozzi.,
Fischer, Lebrun, Ferlendis,
Yvon, Barret, Laillet, Fiala,
Verroust, Ferling, Pasculli..., i,
naturalment, els també catalans
Manuel, Joan i Josep Pla.

Soler buscava, mitjangant la
seva música, retre un homenatge
al seu instrument. Una música
expressiva, dramitica, que pre-
tenia imitar les grans Prima-
donnas del bel ca,nto, ressalta al
máxim els punts en comú entre
la veu humana i l'oboé.
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El romanticisme musical no
fou precisament l'época daura-
da de l'oboé. L'instrument es

trobava en ple desenvolupament
mecánic i aixd sembla que desa-
nimi molts compositors que no li
donaren la importdncia que
li havien donat els seus col-
legues del segle XVIII.

Avui dia coneixem moltes i
bones obres per a oboé d'aquest
període, perd durant molt de
temps les Romances per a oboé i
piano op. 94 de R. Schumann
(qo", curiosament, va néixer el
mateix any que Soler) foren con-
siderades com un fet excepcio-
nal.

Soler va compondre, sobretot,
obres per a oboé, les quals li
foren publicades en vida per l'e-
ditor francés Georges Scho-
nenbergerr" també editor de les
obres del seu célebre professor
H. Brod.

Les obres de Soler estan forta-
ment amarades del lirisme ope-
rístic que dominava la vida
musical del París de la primera
meitat del segle xlx (molts com-
positors escrigueren obres a par-
tir dels temes melddics de les

dperes italianes més populars
del moment, i altres, com el
mateix H. Brod, arranjaren una
escena completa de l'dpera de
Donizetti Lucia di Lammer-
n'toor, com una obra per a

oboé)," i pel virtuosisme instru-
mental lIU€, des de l'aparició de
les obres de N. Paganini, molts
músics introduiren en les seves
obres.

De les obres de Soler que fins
al moment hem pogut retrobar,
estrenar i difondre, cal que en
destaquem tres per a oboé i
piano: Aria i aaríacions, ooSotl-

uenir de Madríd", op. 73; Intro-
ducció í aals, op. 2 (interpreta-
des per primer cop a Capellades
el25 de marg de f995); í Rondo
brillant, op. 4. (interpretat a

l'Auditori de Tortosa el 14 d'oc-
tubre de 1996).

En l'obra Souuenír de
Madrid, Soler comenga a mou-
re's en la direcció d'un composi-
tor cercant una nova versió per
a la Sonata. El moviment rápid

del comengament és present,
perd la forma és simplement
AA/BB. Com J. .W. 

Kalliwoda
(f 801-f 866) en el seu famós
Morceau de Salon, op. 228 per a
oboé i piano, Soler inverteix el
moviment lent i el scherzo (pric-
tica usual de l'época), el qual és

un vals amb dues variacions.
Finalment, cal que remar-

quem novament els dos aspectes
més interessants de Soler:

-Com a instrumentista estem
davant d'un dels oboistes més

importants del segle XIX, amb un
gran prestigi internacional.

-Com a compositor, la seva

música está com a mínim al
mateix nivell que la dels seus

col.legues oborstes compositors,
les obres dels quals tenen una
gran importáncia en el repertori
oboístic, i han merescut l'aten-

Pere Soler
Yq ser un

dels oboistes
més importqnts

del segle xx

ció de les editorials de música i
empreses discográfiques .

Pere Soler i Soler morí a París
el 30 de juny de 1850.
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