Martín y Soler, Vicente [Martini, Vincenzo, lo Spagnuolo]
(Valencia, 1754. május 2. - Szentpétervár, 1806. január 30.)
Kiváló spanyol operaszerző, aki európai hírnévnek örvendett.
Valenciában tanult zenét, első művét 1775-ben írta a madridi udvar számára. 1780 körül lépett az asztúriai herceg szolgálatába.
Előtte nápolyi tanulmányutat tett, ahol baletteket és opera seria-kat írt I. Ferdinánd (az asztúriai herceg fivére) udvara számára. Rendkívüli sikert aratott a jövőbeli I. Pál (Pavel Petrovics cárevics) látogatása alkalmával.
Ezután Velencében telepedett le 1782-ban és teljesen a komédiának kötelezte el magát.
1783-ban II. József fivérének torinói látogatását is az ő művével („L’accorta cameriera”) ünnepelték.
Majd a főúri rokoni kötelékeknek hála immár a pármai herceg megrendelésére komponálhatott.
	1785-ben érkezett Bécsbe, ahol rögtön 3 komikus darabra szóló megrendelésnek kellett eleget tennie.
Az „Il burbero di buon cuore” (1786), az „Una cosa rara” (1786) és az „L’arbore di Diana” (1787) karrierjének csúcspontját jelentik, melyek valósággal lesöpörték Mozart hasonló műfajú darabjait a színpadról
„L’arbore di Diana” mintegy 70 előadást ért meg 1783-92 között így korszak legnépszerűbb operája volt.
Da Ponte sikereinek kovácsaként mindig Martín y Solert emlegette.
Már a „L’arbore di Diana” bemutatója előtt elfogadta Nagy Katalin kapellmeisteri kinevezését.
Mikor Martín 1788-ban megérkezett Cimarosa volt az udvari komponista, akinek jelenléte inkább nyomasztotta, mint inspirálta Martínt.
Korábbi operáit „Una cosa rara” és „L’arbore di Diana” újította fel oroszul és inkább orosz zenés komédiákat írt Nagy Katalin librettóira. Eredményessége révén 4 évre kinevezték az orosz opera igazgatójává. 
1793-ban Sarti érkezett Cimarosa helyére. Ismét egy félelmetes rivális, így 1794-ben Martín el is hagyta cári udvart.
Ezután Da Ponte társaságát keresve Londonba utazott aki ekkor a King’s Theatre librettistája volt.
Martín rögtön komponált is két operát az 1795-ös szezonra.
„La scuola dei maritati” az évad legsikeresebb operája lett, a második a szerzőpáros közötti torzsalkodásoknak köszönhetően csupán négy előadást ért meg
Ezken felül Martín „összedobott” még egy sikeres pasticciot is („Le nozze de’ contadini spagnuoli”), majd 1796-ban visszatért Pétervárra.
Itt még írtt egy operát patrónusának I. Pálnak, majd haláláig oktatásból élt.
Művészete: Ma már kétségtelenül érthetetlen a kortársak rajongása illetve az általuk érzékelt megkülönböztető „énekelhető dallamos stílus” sem tér el semmiben Cimarosa. Paisiello vagy Mozart műveitől. Martín y Soler művei alapvetően a jó librettót kiszolgáló mesteremberi és nem mesteri művek. A közönséget első hallásra megragadó frázisok. A mai hallgató, aki sorozatban hallhatja műveit azonnal a sztereotipiák lesz figyelmes, míg saját korában a zenéjével való ritkább konfrontáció üdítően hathatott 
Stílusának alapvető vonása a kellőképpen variált, mesterségbeli tudásról árulkodó táncos dallamosság.
Legnagyobb erény pedig, hogy a buffa és seria elemeit bravúros könnyedséggel, a stílushatárokat átlépve alkalmazza céljainak alárendelve.
	Dallamai nagyon népszerűekké váltak, még Mozart is idézi őt a Don Giovanniban.
Emellett kiváló hangszerelő is volt
Martín műveinek népszerűségében döntő szerepe volt DaPonte kiváló librettoinak is. 
DaPonte remekül „aládolgozott” Martínnak. Amikor az együttesek divatja a tetőfokára hágott, ezeknek számát azonnal növelni kezdte a művekben és a szólókat is Martín dalszerű lírikus stílusának megfelelően vetette papírra.
Az értő korabeli kritikusok népszerűsége ellenére már saját korában is az iskolázatlan fülek komponistájaként jellemezték.

Il tutore burlato [La Madrileña] (opera buffa, 1775)
 
Ifigenia in Aulide (dramma per musica, 1779)
 
Ipermestra (dramma per musica, 1780)
 
Andromaca (dramma per musica, 1780)
 
Astartea (opera seria, 1782)
 
Partenope (componimento drammatico, 1782)
 
L’amor geloso (azione teatrale comica, 1782)
 
In amor ci vuol destrezza (opera buffa, 1782)
 
Vologeso (dramma per musica, 1783)
 
Le burle per amore (dramma giocoso, 1784)
 
La vedova spiritosa (dramma giocoso, 1785)
 
Il burbero di buon cuore (dramma giocoso, 1786)
 
Una cosa rara, o sia Bellezza ed onestà [Lilla, oder Schönheit und Tugend] (dramma giocoso, 1786)
 
L’arbore di Diana [Der Baum der Diana] (dramma giocoso, 1787)
 
Gorebogatïr' Kosometovich [The Sorrowful Hero Kosometovich] (play with music, 1789)
 
Pesnolyubiye [Melomania] (play with music, 1790)
 
Fedul' s det'mi [Fedul and his Children] (play with music, 1791)
 
La scuola dei maritati [La capricciosa corretta; Gli sposi in contrasto; La moglie corretta] (comic opera, 1795)
 
L’isola del piacere [L’isola piacevole] (comic opera, 1795)
 
Le nozze de’ contadini spagnuoli (intermezzo, 1795)
 
Camille, ou Le souterrain (comédie mêlée de musique, 1796)
 
La festa del villaggio (opera comica, 1798)
 
Music in other operas and pasticcios: 
Anacreontica, (1778)
L’Olimpiade (1786)
Jefte (1788)
L’ape musicale (1789)
L’ape musicale rinnovata, (1791)
Il regno della moda, Desenzano (1790)
Alzayda o sia La fata de’ prodigi (1790)
Il castello d’Atlante, Desenzano (1791)
Il pasticcio, Udine, sum 1791
 
Ballets: 
La sposa persiana [Li novelli sposi persiani] (1778)
Griselda (1779) 
La bella Arsene (1779)
I ratti Sabini (1780)
Il barbiere di Siviglia, Naples (1780/1)
Tamas Kouli-Kan (1781)
La regina di Golconda (1782)
Cristiano il re di Danimarca (1783)
Piuttosto la morte che la schiavità (1783)
Aci e Galatea, Parma (1784); 
Didon abandonée (1792)
L’oracle (1793) 
Amour et Psyché (1793)
Tancrède (1799)
La retour de Poliorcète (1800)
 

other works
Vocal: Cantata a tre voci, Naples, 12 Jan 1779; Philistaei a Jonatha Dispersi (actio sacra, 2), Venice, 15 Aug 1784, GB-Ob; Il sogno (cant., Da Ponte), S, S, S, orch, Vienna, 17 March 1787, GB-Ge (2 copies), I-Fc, vs (Leipzig, 1790); La Deità benefica (cant., Moretti), St Petersburg, after 3/14 Aug 1790; Strofe (cant., Moretti), S, orch, 1791–6; Cantata for consecration of Maltese church, St Petersburg, 1800; Agni amica euge pudica, D-EB, HR-Zha; Prosperate adoremus Dominus, H-VEs; Salve regina; Surrexit Christus tumulo, CH-E, D-TEGha; numerous ariettas, canons, canzonettas, duets (pubd Brunswick, London, Vienna and elsewhere), canzonettas, ed. J. Domènech i Part (Valencia, 1981)
 
Inst: Vn conc., London, King’s Theatre, 1 May 1795
 

