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E DI TORIAL
J U NTA DI RECTIVA
AT E NE U MUS ICAL SCHO L A CA NTORUM
_
La n o st ra e n t itat e s t ro ba e n un moment espec ialment dec isiu de
l a se u a histò ria. Reflex io n a nt sobre l’últim any, tots c oinc idirem
q u e é s l ’a ny m é s e st rany i d ifíc il que hem visc ut. Un any en què
l e s n o st re s fo rm acio n s h an estat set mesos sense c ap ac tivitat.
La mú si c a h a parat m e so s per primera vegada en la nostra
h i stò r i a .
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Però no és moment de repassar com
cada secció ha hagut de buscar
la forma de tornar a l’activitat, ni
de lamentar-nos per l’anul·lació del
Certamen Internacional de València,
en el qual la Banda Simfònica havia
de competir; perquè creiem que
convé mirar cap endavant, amb molta
il·lusió i moltes ganes de treballar.
I, sobretot, cal tornar a fer música.
L’objectiu prioritari de l’entitat és
sempre la desitjada seu, tasca en
què incansablement es treballa a
diari, però això no ens fa oblidar els
múltiples entrebancs que cal superar
tothora i que, en les circumstàncies
actuals, giren, en primer lloc, com en
totes les societats musicals, al voltant
de la necessitat de “ressorgir” fins a
recuperar una activitat normalitzada.
Però aquest esforç, que no és poc,
encara no és prou, perquè cal avançar.
Estem en l’època digital i no podíem
quedar-nos arrere. La revolució digital
ha arribat a la nostra entitat, amb
una aplicació mòbil que permet als
músics accedir a les partitures. Va
paral·lela a un altre projecte important:
l’ordenació i digitalització completes
del nostre gran arxiu de partitures, que
els nostres arxivers duen a bon ritme.
Naturalment, no ens deixem l’escola de

música. Tota l’escola ha passat a estar
en una plataforma que simplifica la
comunicació entre professors, alumnes
i pares. Els cursos vinents s’activarà
una nova metodologia digital. Al
mateix temps, les noves assignatures
que s’imparteixen des d’enguany
fan créixer l’escola de mica en mica.
Som ben conscients que aquest
moviment no seria possible sense la
gran xarxa social que mou l’Ateneu,
un grup molt nombrós de persones
que sempre estan disposades a
treballar en benefici de l’entitat i amb
la voluntat de, tots junts, fer família.
Com dèiem en l’editorial de la primera
revista, la Schola Cantorum està més
viva que mai.
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E L MEU PAS P E R L A
SCHOL A
S E RG I COSTES

S e rg i Costes d ir ig eix l’orq u estra en el con cer t d e Na d a l del 2020.

_
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U n m a t í de ju lio l de fa cin c anys, vaig rebre la c ridada d’una
p e rso n a m o lt e st im ada dient-me que s’havia enterat que a
l ’Ate n e u Mu sical S ch o la Cantorum estaven busc ant direc tor.
Em va passar un número de
contacte per si estava interessat en el
lloc. Directament li vaig dir: “La Schola
Cantorum de la Vall d’Uixó?? Jo no
he dirigit mai una banda d’aquesta
categoria, no sé si estaria a l’altura!”
Però al mateix temps em vaig omplir
d’il·lusió, ja que feia uns mesos que
estava buscant l’oportunitat de poder
presentar-me com a director a una
banda important. No va passar d’aquell
dia que em vaig posar en contacte amb
la societat i em van informar de quin
era el procés de selecció per optar a la
plaça. Així que no em vaig esperar més
i vaig enviar el meu currículum amb la
meua experiència com a director.
Un mes després em trobava de
viatge a Cantàbria amb la meua
família i, justament quan estava traient
diners del caixer, vaig rebre la cridada

de Mari Àngels Abad, la presidenta
de llavors, dient-me que havia estat
seleccionat per passar a la següent
fase: l’entrevista. Quins nervis! Estava
supercontent de tenir l’oportunitat,
d’almenys poder anar personalment
a la Vall per conèixer un poc més la
societat i parlar amb la seua gent.
Així que, una vesprada d’agost, vaig
fer una “excursió” cap a la Vall d’Uixó
i, amb l’ajuda del GPS, vaig trobar la
seu del polígon de la Vernitxa. Allà em
vaig trobar amb un grup d’unes dotze
persones disposades a entrevistarme i veure quin era el meu perfil, etc.
Recordo que va ser una entrevista
distesa, però al mateix temps molt
intensa, ja que durant una hora i mitja
vaig estar responent preguntes de
músics professionals, directiva i altres
membres.
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a saber-me els noms d’alguns d’ells,
alguns primer que d’altres! El temps va
passar molt ràpid, ja era Santa Cecília
i era el meu torn per a donar el millor
de mi. El concert es va fer a l’Auditori, i
estava ple! Recorde que ho vaig donar
tot, i que almenys em quedava amb el
record d’una experiència musical molt
especial.

No obstant, abans del primer assaig
va eixir l’actuació del 9 d’Octubre,
la desfilada de Moros i Cristians, i
que, com que no hi havia director
titular, m’ho van proposar a mi. Quina
experiència!! Desfilant pels carrers de
la Vall amb la Schola... Fins i tot va venir
la meua família per veure-ho!
Bé, vaig començar amb els assajos
la setmana següent, preparant un
programa que havia triat per a l’ocasió.
A poc a poc vaig anar veient músics de
tots els perfils: músics professionals,
amateurs, estudiants... Però tots ells
amb una gran tradició bandística.
Setmana a setmana anava començant

Molts concerts, molts actes de
carrer de diferents tipus, molts assajos,
moltes converses amb els músics...,
molts quilòmetres!!! Però la distància
mai em frenava, era part de la feina i
m’ho agafava amb molta filosofia.
Amb aquests anys he conegut molts
músics, els seus familiars, socis, gent
de la societat i del poble. De tots ells he
fet alguns bons amics, els quals m’han
obert les portes de casa seua. He pogut
veure la societat des de molts angles
i visions diferents, i sempre he après
coses interessants a través de la gent.
Els sopars a la Barbacoa abans de
l’assaig es van convertir en un moment
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De totes maneres em vaig sentir
molt a gust. El fet de poder exposar
les meues idees i la meua visió de la
banda em va motivar molt. Bé, una
vegada acabada l’entrevista, em vaig
despedir i me’n vaig tornar cap a casa
amb molt bones sensacions. No sé
quants dies més van passar quan vaig
rebre novament una altra cridada de la
presidenta dient-me que havia sigut un
dels dos finalistes per a l’última ronda,
que era preparar un concert durant
un mes i mig, i dirigir el concert de
Santa Cecília. Llavors sí que van venir
els nervis. No podia creure que tindria
l’oportunitat de treballar amb una
agrupació tan important, considerada
una de les millors de la Comunitat
Valenciana!

Havia arribat el moment de fer les
votacions i decidir, per part dels músics,
amb quin director es quedarien. La
setmana següent vaig rebre ja l’última
cridada del procés. “Enhorabona, Sergi.
Has estat escollit com a director de la
Banda Simfònica.” Van ser les paraules
de Mari Àngels. Era un dissabte a la nit
mentre estava sopant a casa. L’alegria
que vaig tenir no es pot explicar en
aquest article, va ser molt bonic.
Doncs així va ser el meu inici a
la Banda de la Schola, i les meues
sensacions. Un sentiment de gran
respecte i responsabilitat, ja que dirigir
una banda així, per la qual havien
passat tan bons directors, era un gran
repte.
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agradable on quasi sempre parlàvem
de música. Sempre em vaig sentir ben
acompanyat cada divendres.

futur proper, la Schola puga disfrutar
fent música i societat com en els millors
temps. N’estic molt segur.

D’allà on soc, a Amposta, sempre
s’han interessat per l’activitat de la
Schola, que no és poca. Quan els
explicava la quantitat d’actes que es
concentraven entre els mesos de març i
maig, es posaven les mans al cap dient:
“Quina activitat més frenètica teniu a
la Vall!” Com si encara fos poc, també
vaig agafar la direcció de l’Orquestra
Jove, amb l’ajuda de Joaquín Agut i
l’actual Orquestra Simfònica amb la
mà de Mercè Font. Agrupació de la qual
també he après moltes coses bones, i
sobretot em quedo amb la seua gent
tan amable i entregada! I sense oblidar
les grans persones que he conegut en
la sarsuela!!

Com ja sabeu, en aquest futur
proper jo ja no en seré el director.
Les circumstàncies personals m’han
fet pensar molt en la possibilitat
d’acceptar treballar al meu poble,
dirigint la banda que em va veure
créixer. Sempre he dit que a mi els
quilòmetres no em frenen, però a la
meua família li dec la tranquil·litat de
saber que estic assajant al carrer de
baix de casa.
Desprès d’aquesta etapa que se
m’ha fet extremadament curta, només
em surten pensaments i paraules
d’agraïment de cara a la Schola. A les
seues presidentes i presidents, Mari
Àngels Abad, la qual em va ajudar
moltíssim, Mar Viruela, Francisco
Salvador i Sergio Alfonso amb les
seues respectives directives, i també a
l’expresidenta Teresa Castelló.
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Com a tots els llocs hi ha moments
bons i moments més difícils, dels quals
he intentat treure’n profit de cadascun
d’ells. Cal dir que una de les meues fites
a nivell musical era el fet de participar
al Certamen Internacional de Bandes
de Música Ciutat de València en la
seua Secció d’Honor. Un somni que
portava perseguint durant anys i una
fita històrica per a la Societat només
amb el fet de tornar-hi a participar
després de tants anys. A pesar de
tota la pressió, sentia una tranquil·litat
interior al pensar en la gran plantilla
amb què pujaríem a l’escenari i que,
amb el més gran orgull scholer dels
músics, la nostra actuació havia de ser
ESPECTACULAR!
Però va arribar allò que ningú
s’hagués imaginat mai. El coronavirus
va passar de ser una notícia que
vèiem lluny des de casa fins a arribar
a esborrar molts mesos de les nostres
vides. Tot el món es va paralitzar i, com
no, el món de les societats musicals,
destruint tots aquells projectes que
tanta il·lusió ens feien. Però també
sabem que som una societat lluitadora
i que estem fent front a la covid-19
utilitzant tots els recursos al nostre
abast i molta imaginació perquè, en un

A totes aquelles persones amb les
quals tinc un contacte setmanal i a les
que no. A aquells músics que he tingut
l’oportunitat de tenir a quasi tots els
assajos, i als que m’haguera agradat
tenir amb més freqüència. Podria estar
escrivint noms sense parar, però aquells
que em coneixeu bé sabeu que vos tinc
molt presents mentre estic escrivint
aquestes línies. Tots m’heu aportat
bones vivències i molta experiència.
Com em va dir recentment un músic
al final d’un assaig, “un scholero és
scholero si ell vol”. Per tant..., jo vull ser
un scholero més.
Fins sempre!!
Sergi Costes Ferré, març de 2021
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Galeria de records
TE R ESA CASTELLÓ

I nau gurac ió d e
l’Ho gar Parro qu i a l ,
ant iga seu de l a
S cho l a Canto ru m ,
e l 27 de m arç d e
1 960. D’e sque r ra
a dreta: m o ssè n
Franc isc o Bal l e ster, Jo aquí n Re bo l l ar ( jutge d e
pau), Migu el Arn a u ,
m o ssèn To mà s
Cardo n a i m o ssè n
Ma nue l M o nferre r.

Sabies què?
A l ’e scol ta r
mús i ca , e l te u
cor mod i fi ca e l s
b a te c s p e r a
i nte nta r i mi ta r e l
r i tme d e l a mús i ca
q ue e scol te s.
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24 d e n ovem b re d e 1963. Dinar
d e g er m a n or d esp rés d e la presen ta ció d e l a Secció de Vent,
a ctu a l B a n d a Simfò nica.
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E l 7 d e maig de 1961
e s va p re se n tar la
Tu n a Pa r ro qu ial,
ro n d a l l a l ligada a la
S ch o l a Can to ru m .
Va e sta r act iva tota
a q u e l l a d ècada.

2 2 d e n ovemb re de 1 962
Fra n cisco Sevil là , Mig u el Ar n a u , Ra fa el Ma r tí nez Co ll,
Vicen te Ma rco, J u a n Mon tón i Eu l og io Anto nino.
Ma r tí n ez Col l és l’a u tor d e l’enyo rat
B etl em d e la Sch ola Canto rum

O9
1 d e ma ig d e 196 4.
Rep resen ta ció d e la sa rsu ela La Gran Vía .
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Escen a d ’ Una estrella en el porta l, el b etl em
q u e rep resen ta va a la Sch ola a p a r tir d e
1961. El tex t era d e Vicen te Pérez Sola n a s i
mú sica d e Ra fa el Ma r tí n ez Cor ll
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ACT IVITATS AN UALS
2O 2O
GENER 26 _

Sarsuela
“El Huésped del Sevillano”.
Auditori de la Vall d’Uixó

GENER 31 _

XVII Festival de Bandes Juvenils
Teatre Carmen Tur
. “Reina de fiestas 1960” (Pasdoble)
. “Els Miserables” (Selecció)
. “Dansa hongaresa n. 5”.

_ José María Ferrero
_ Claude-Michel Schönberg
_ Johannes Brahms

Certamen Bankia d’Orquestres
Palau de les Arts Reina Sofía
. “Simfonia núm. 25 en sol menor K. 183 “.
. “Obertura Coriolano”, op. 62.

_ Wolfgang Amadeus Mozart
_ Ludwig van Beethoven

Concert de les tres bandes
Auditori de la Vall d’Uixó
. “A Costwold Symphony”

- Derek Bourgeois

FEBRER 1 _

FEBRER 15 _

- Jacinto Guerrero

L’ESPECTACLE HA DE CONTINUAR
Diversos dies durant la pandèmia de la
covid-19

ABRIL 19 _
MAIG 9 _
MAIG 30 _
JUNY 13 _
JUNY27 _
MAIG 24 _

JULIOL 17 _
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JULIOL 18 _

JULIOL 25 _

.“The Island of Light”
. “La Utielana” (Pasdoble)
. “Obertura 1812” op. 49
. “Danzón n. 2”
. “Feria de julio” (Pasdoble)

_
_
_
_
_

José Alberto Pina
Luis Serrano
Piotr Ilitx Txaikovski
Arturo Márquez
Fernando Bonete

Himne a la Vall des de casa
35 membres de l’entitat entre músics i
cantants

_ Francesc Peñarroja

Música en directe al paratge de Sant
Josep.
. Ensemble de clarinets
. “Frisky”
. “Cinema Paradiso”
. “La Bikina”

_ J. Moffitt
_ Ennio Morricone
_ Rubén Fuentes

. Sextet de metall
. “1812”
. “Ària en sol”
. “Bohemian Rhapsody”
. “La Máscara del Zorro”
. “Los vengadores”
. “Oblivion”
. “Piratas del Caribe”

_
_
_
_
_
_
_

Piotr Ilitx Txaikovski
Johan Sebastian Bach
Queen
James Horner
Alan Salvestri
Astor Piazzolla
Klaus Badelt

. Sextet de metall
. “Cànon”
. “Libertango”
. “Suite espanyola”
. “The Pink Panther”
. “Moon river”
. “Bad romance”
. “Hallelujah”
. “For pieces for four trombons”
. “Nothing else matters”
. “We will rock you”

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Johann Pachebel
Astor Piazzolla
Carole Neuen-Rabinowitz
Henry Mancini
Henry Mancini
Lady Gaga
Leonard Cohen
Gareth Wood
Apocalyptica
Brian May

. Quintet de vent
. “Five Easy Dances”

_ Denes Agay
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DESEMBRE 12 _

DESEMBRE 20 _

.
.
.
.
.
.

“Carmen Suite”
“Trois pièces brèves”
“Polka”
“Gabriel’s Oboe”
“Adiós, nonino”
“Por una cabeza”

Concert de nadales a Sogorb
Catedral de Sogorb
. “Joia en el món”
. “No lloréis, mis ojos”
. “¡Escucha, los arcángeles cantan!”
. “No sé si será el amor”
. “Adeste fideles”
. “Ding, dong! Merrily on high”
. “Deck the halls”
. “A Betlem me’n vull anar”
. “Una pandereta suena”
. “Santa Nit”
. “El trineu”

_
_
_
_
_
_

George Bizet
Jaques Ibert
Dimitri Shostakovich
Ennio Morricone
Astor Piazzolla
Carlos Gardel

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Georg Frederich Haendel
Josep Maria Gomar
Felix Mendelssohn
Ramon Cercós
John Reading
Popular anglesa
Popular gal·lesa
Popular valenciana
Popular andalusa
Franz Xaver Grüber
James Pierpont

Concert de Nadal
Auditori de la Vall d’Uixó
Orquestra d’Iniciació
. “Allegro”
. “Barnyard medley”
_
Directora: Paula Hervás Borrull
Banda d’Iniciació
. “Ya vienen los Reyes Magos”
. “Hacia Belén va una burra”
_
Director: Alejandro Callau Llombart
Orquestra Simfònica
. “Danses romaneses”
. “Popurrí nadales”
_
Director: Sergi Costes Ferré
Banda Juvenil
. “Ida y vuelta”
. “Els Poblets”
_
Director: Ferran J. Miralles Martínez
Cor Polifònic
. “No lloréis, mis ojos”
. “No sé si será el amor”
. “Ding, dong! Merrily on high”
_
Directora: Consuelo Gómez Padilla
Banda Simfònica
. “Earthdance”
. “Children’s March”
. “Autumn Leaves”
. “Pizzicato Polka”
. “Trisch-Tratsch-Polka”
_
Director: Sergi Costes Ferré

_ Shinichi Suzuki
_ Tradicional

_ Cançó popular
_ Cançó popular

_ Béla Bartók
_ Popular

_ Piquero i Devesa
_ Miguel Torrens Escrivà

_ Josep Maria Gomar
_ Ramon Cercós
_ Popular anglesa

_ Michael Sweeney
_ Percy Grainger
_ Joseph Kosma/ Peter Kleine
_ Johann i Joseph Strauss
_ Johann Strauss
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AGOST 21 _
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Vint a n ys d e l d e but d e
mar ia isa b e l segarr a
TE R ESA D IAG O
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_
E l n o m d e Maria Isabe l S e garra no sona estrany a la família de
l a Sch o l a . A qu i n o e n s h a e moc ionat esc oltar-la en les diferents
sa rsu e l e s, e n qu alsevo l antologia o en l’òpera que el quadre
a r t í st i c va re pre se n tar? En g uany, l’any 202 1, en fa vint que una
x i q u eta de cato r ze anys s’endinsà en el repte de c antar c om a
so l i sta e n u n a an to lo gia; una nit que prompte s’adonà que li
h av i a c a nv iat la v ida, ja qu e no ha deixat d’interpretar i, amb la
c o n stà n c ia, e l t re ball du r i la humiliat que tant la c arac teritzen,
h a a c o n se gu it aple gar o n avui la podem trobar: al c or estatal de
l ’Ò p e ra de Vie n a. La mú sica ha parat mesos per primera vegada
e n l a n o st ra h istò ria.
L’any 2001 debutares com a cantant
a l’Ateneu Musical Schola Cantorum.
Avui, vint anys després, com recordes
aquell dia?

En la música començares tocant la
trompa i més avant la compaginares
amb el cant. Com saberes que aquesta
era la teua vocació?

El recorde amb molta il·lusió. Era la
primera vegada que pujava a un
escenari tan gran i amb una romança
tan exigent, estava emocionada al
mateix temps que nerviosa. Crec
recordar que dels mateixos nervis no
vaig poder dormir una setmana…

Jo sempre havia cantat a casa des
de xicoteta amb mon pare i després
a l’escola per als festivals. Disfrutava
cantant, però era molt jove i encara no
m’havia plantejat fer de la veu la meua
professió.

Aquella antologia s’havia preparat
amb molt d’esforç i el públic va
respondre molt bé. Recorde que el
teatre estava ple i que la meua gent
estimada eren allí. Moltes persones van
confiar en mi a pesar que no havia fet
encara els catorze anys. Amb el pas del
temps continue tornant amb emoció
a la gravació d’eixa funció, sentintme orgullosa d’aquella xiqueta que
aprenia a cantar i agraïda als que em
van donar l’oportunitat de començar
aquest camí. Sens dubte va ser una nit
inoblidable que sempre recordaré amb
molta estima.

Va ser a les classes de llenguatge
musical en el conservatori de la Vall on
la meua professora, Amparo Segarra,
em va sentir i em va animar a començar
a estudiar cant líric. Vaig compaginar
durant uns anys els estudis a l’institut,
la trompa i la veu. Abans d’audicionar
a Madrid, inclús vaig iniciar la carrera
de ciències empresarials en la
Universitat Jaume I, però Amparo em
va fer comprendre que allò que tan
feliç em feia podia ser un poc més que
un entreteniment, vaig fer les maletes
i, amb la seua ajuda, vaig emprendre
el viatge.
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Die Fl e dermaus

M a d a ma B u tter f l y

Eu g en On eg in

Da s R h ein g old
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M acbeth
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Quan decidires dedicar-te al cant ja
desitjaves cantar a l’Òpera de Viena?
En realitat, quan vaig començar
a cantar m’imaginava cantant en
qualsevol teatre, em posava una
gravació de Maria Callas, me n’anava
a l’escala de ma casa i disfrutava
moltíssim, imaginant-me com de
meravellós seria cantar per a un públic.
Però mai he ambicionat cantar en
grans teatres, simplement em feia feliç
cantar.

Los Cla veles

Durant la teua formació, hi ha algun
professor que haja influït més en la
teua trajectòria professional?
Sens dubte, Amparo Segarra. Sense
la seua confiança, suport i guia
segurament no m’haguera dedicat a
aquesta professió o la meua carrera
haguera sigut molt distinta. Ella
sempre em va encoratjar perquè
començara al més prompte possible i
així va ser com se’m van obrir moltes
portes a pesar de la meua joventut. A
més, tots els professors que he tingut
m’han ensenyat moltes coses i estic
molt agraïda perquè soc la cantant
que soc per la suma de totes eixes
experiències que m’han fet no sols
aprendre a cantar sinó a viure.

La cor te d e Fa ra ón
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Quins han sigut els teus referents?
Hi ha moltes persones de qui he aprés,
començant pels meus pares, que
m’han transmés tants valors i una
cultura de l’esforç. També hi ha hagut
molts professors de música, però no
sols, que sens dubte han suposat una
referència per a mi en aquest procés
continu d’aprenentatge. Clar que, com
tantes sopranos, he tingut alguns
referents, com Maria Callas, Anna
Moffo o, en els últims anys, Krassimira
Stoyanova i Lisette Oropesa, que han
marcat la meua forma d’entendre el
cant; però, realment, encara que han
sigut figures que m’han inspirat, mai
he intentat seguir el camí d’una altra
persona.
El curs 2006-2007 iniciares la teua
formació superior a l’Escola de Cant

Lu isa Fer n a n d a

Die Za u b er f löte
(La f la u ta m à g ica)
a mb l a Sch ola
Ca n toru m

Ma d a m a Butterfly

Don G iova n n i

Ma n on

Con cer t d e sarsuela
a Viena

Durant els teus anys de formació
has pogut viure molts moments. En
destacaries algun?
Recorde amb especial emoció el
primer i l’últim concert que vaig fer
durant el meu període en l’Escola de
Cant Reina Sofía, quan vaig estar a
Rússia, en el Kremlin, representant el
Ministeri de Cultura d’Espanya, i quan
la reina Sofia em va entregar el premi
a la millor alumna de la promoció. El
primer concert va ser en els Reales
Alcázares de Sevilla. Recorde la bellesa
inspiradora dels tapissos, les sales,
els jardins... Era la primera vegada
que era a Sevilla i que cantava com a
alumna de l’Escola. És un record molt
bonic, sens dubte, com també ho va
ser l’últim concert. Després de cinc
anys, el concert de comiat va ser una
vetlada molt emotiva. Quan vaig ser
a Moscou era la primera vegada que
anava a Rússia i, encara que suposava
una responsabilitat molt gran per a mi,
vaig gaudir molt d’aquella experiència.
Finalment, crec que, quan la reina Sofia
em va entregar el premi al palau d’El
Pardo, no va ser tant el reconeixement
per part de l’Escola com que, després
de cinc anys vivint lluny dels meus

Otel lo

R ig ol etto
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Anar-me’n a l’Escola de Cant Reina
Sofía va canviar la meua vida. Va
ser un punt d’inflexió que va suposar
un canvi enorme. D’una banda, em
va permetre créixer com a cantant i
com a músic. Vaig tindre l’oportunitat
de treballar amb molts professors de
referència. La formació en l’Escola era
una formació d’elit, per tant, era molt
exigent i requeria molt d’esforç, però
també em va obrir moltes portes a
nivell professional. Així mateix, també
vaig poder aprendre que al cap i a la
fi, tindre una veu bonica és important,
però no és decisiu. D’altra banda, eixir
de casa amb dènou anys i anar-me’n
a viure a una ciutat com Madrid va ser
una experiència que em va fer madurar.
Aquesta vivència em va permetre
créixer com a persona, veure la vida
amb una perspectiva més àmplia.
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Reina Sofía. Què va suposar per a tu
ser becada per aquesta prestigiosa
institució?
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pares, el meu esforç havia donat fruits.
Per això va ser molt significatiu poder
compartir eixe moment amb ells.
Tornant a la Schola, l’abril del 2001
vas cantar “En un país de fábula” de
La tabernera del puerto. Des d’eixe
moment t’hem sentit en papers com
Lota (La corte), Jacinta (Los Claveles) o
Pamina (La flauta màgica), entre altres.
Quin recordes amb més estima o et va
suposar especial il·lusió interpretar?
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Tots els papers van ser especials i estic
molt agraïda a la Schola Cantorum que
em donaren l’oportunitat de cantar com
a solista en tantes sarsueles i concerts
en què, a més, vaig tindre l’oportunitat
de conéixer gent tan especial que em
van tractar sempre tan bé i que avui en
dia continuen formant part de la meua
vida. Jo esperava tota la setmana amb
anhel que fora divendres. Recorde amb
estima el moment d’eixir de casa i anar
a la Schola, al costat de l’ajuntament;
de camí, escoltar algun company que
ja havia començat a cantar i pujar
impacient eixes escales interminables…!
No puc evitar somriure quan recorde
aquelles vesprades en què tots ens
ficàvem en un habitacioneta més
xicoteta que la cuina de ma casa a
cantar. Cantar amb els meus amics,
viatjar amb ells, tants moments junts,
tantes rialles... Formar part d’aquest
grup va significar tantíssim per a mi
i recorde aquesta època amb molta
emoció. Així i tot, si he de destacar un
paper..., recorde que la sarsuela de La
corte de Faraón la vaig gaudir moltíssim,
tots els que estàvem en l’escenari ens
ho passàvem d’allò més bé i això el
públic ho notava.
L’any 2014 t’endinsares en un projecte
audiovisual anomenat “Zarzuela en
femenino”. Què va significar tindre
l’oportunitat de realitzar-lo i com
afrontares el seu enregistrament?
Vaig viure l’experiència amb
molta il·lusió. Un espectacle teatral
directament relacionat amb la pintura
que enregistràrem i escenificàrem al
Teatro Cervantes de Màlaga, amb la
col·laboració de la fundació Thyssen

Bornemisza, que ens va cedir algunes
pintures meravelloses. Em va agradar
molt la proposta des del començament.
Cantar i escenificar romances de
sarsuela poc habituals i unir-les a
través d’un fil conductor per a contar
una història. Una història que retrata
dones que recorden un home que
enyoren, desitgen, odien, estimen…,
però interpretades per dones d’avui en
dia.
La situació actual de la covid-19 ha
paralitzat el món de la cultura pertot
arreu. Com es viu aquesta situació a
Viena i com ha afectat la teua carrera
professional?
La pandèmia del coronavirus ha
amenaçat les nostres vides a nivell
corporal, mental, professional, econòmic... El canvi ha sigut imprevist
i sever. A l’Òpera Estatal de Viena,
com a tants teatres, hem hagut de
passar per diversos ERO. El setembre
de 2020 tornàrem a fer funcions per
a un aforament reduït, però, quan va
arribar la segona onada, van tornar
a tancar el teatre. Ara mateix estem
assajant i enregistrant les funcions a
porta tancada. Tenim la sort que tres
vegades per setmana ens fan un test
d’antígens abans de l’assaig, pel qual
es poden controlar millor els possibles
brots, ja que en els cors el risc de
contagi és molt elevat. Com deia,
nosaltres afortunadament podem
continuar treballant i retransmetent
el nostre treball a la televisió pública
austríaca; no obstant, no puc deixar
de pensar en les persones que estan
passant dificultats, per això desitge
fermament que aquesta situació
canvie al més aviat possible.
Estudiar a Madrid t’ha obert moltes
portes. Has pogut cantar arreu d’Espanya o fora, com pot ser Rússia. Tot
seguit, et desplaçares a Alemanya
on estudiares a Karlsruhe i després
treballares per a l’òpera de Colònia,
fins a arribar a la capital austríaca,
on estàs avui. Per a una persona que
ha cantat en llocs tan extraordinaris
com aquests, què representa tornar a
casa, a la Vall, i fer música per als que
t’han vist créixer?
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Doncs honestament m’imposa molt
més cantar a casa que cantar a
qualsevol altre lloc... Quan al públic hi
ha persones que coneixes, gent que
t’estimes, la connexió és molt més
íntima. Açò és molt bonic, però al mateix
temps molt més exigent. Recorde amb
molta satisfacció, i nervis, el concert
de fa poc més d’un any a l’església de
l’Assumpció. Va ser una experiència
plena d’emocions. Recorde que va
haver-hi una energia tan bonica cap
a nosaltres que personalment em va
fer gaudir d’una forma molt intensa.
Resultava difícil no commoure’s quan
entre el públic trobaves un somriure
de complicitat, un gest de gratitud,
d’apreci... És per això que no voldria
perdre l’oportunitat que em brinda
aquesta entrevista per a donar les
gràcies. Han passat quinze anys des
que vaig emprendre el viatge, i des
d’ací m’agradaria mostrar agraïment a
totes les persones que al llarg de tot
aquest temps no han deixat de donarme suport i de compartir mostres
d’afecte. Veure’ls disfrutar de la nostra
música durant el concert va ser la
major satisfacció per a mi.
Per a acabar, què li diries a una
persona que desitja dedicar-se al
cant?
Com deia Alfredo Kraus, la veu és
només una xicoteta part en la carrera
de l’artista, la resta és esforç, dedicació,
perseverança,
sacrifici,
resiliència,
valentia, curiositat, sociabilitat, sort...
Un dels meus consells seria aprendre
idiomes, o almenys aprendre la

La Nozze d i Figaro
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Lo h e n g r i n

pronunciació i les bases fonètiques del
francés, l’alemany, l’anglés i l’italià. Jo
diria que l’anglés i l’italià són bàsics per
començar. L’italià perquè és l’idioma
més comú a l’òpera i l’anglés perquè
és l’idioma per a comunicar-se en un
context internacional. Aprendre música,
història de la música, fonaments de la
composició, inclús un altre instrument,
sempre farà que sigues un músic més
complet. Et permet acostar-te al
repertori des de perspectives diverses
i comprendre el sentit d’allò que estàs
fent. Indispensable també és treballar
la part d’interpretació, expressió
corporal, dicció, declamació..., perquè
cantem i transmetem amb tot el cos
i no sols amb la veu. De cara a les
beques, concursos o formació reglada,
és interessant començar al més
prompte possible, però personalment
no crec que l’edat haguera d’ésser un
desavantatge. Al llarg de la meua vida
m’he trobat grans artistes amb molt
de talent que han començat la seua
carrera més tard. L’art de cantar és un
procés on hi haurà alts i baixos, per això
és molt important mantenir l’actitud,
tenir intuïció, confiança en u mateix
i en el teu treball. Això requereix una
maduresa que només s’aconsegueix
amb temps, treball i disciplina. I així
poder amb humilitat difondre la
bellesa d’un patrimoni que és capaç
de generar tant de plaer i benestar.
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Louis Armstrong

L’art de dirigir
consisteix a
saber quan
abandonar
la batuta
per a no
molestar
l’orquestra
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Herber t von Ka ra j a n

2O

SALVAD OR GIN E R :
L A SA RSUE L A
VA LENCIAN A
M E RCÈ FO N T

S a lva d or G in er, a sseg u t a l cen tre d e l a ima tg e, és h o menatj at
p er m em b res d el g over n es panyo l.

_
La p ro d u cció de sarsu e le s del País Valenc ià c ompta amb un
g ra n n o m bre d’au to rs im por tants, que van emigrar a M adrid,
a d o pta ren l’e st il «cast ís» i p erderen tot vestigi valenc ià.
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Des del més famós, Ruperto Chapí,
de Villena, fins al més obscur, Luis
Foglietti, alacantí, passant per Tomàs
López Torregrosa, el totalment oblidat
Ramon Estellés i molts altres, tants que
aquest fenomen va ser qualificat per
Salvador Valverde, en la seva Historia
de la zarzuela, com «la invasió dels
valencians».
Salvador Giner i Vidal nasqué a
València el 19 de gener de 1832 i morí
a la mateixa ciutat el 3 de novembre
de 1911. És un dels compositors més
destacats del nacionalisme musical
valencià del s. XIX. Educat al si d’una
família de músics, tocava el violí, la
flauta, el clarinet i el trombó. La seua
primera obra important fou la Missa en
Re, estrenada el 12 d’octubre de 1850.
Anys més tard va estrenar diverses
obres per a orquestra en els concerts
que organitzaven el Liceu Valencià
i el Casino de la Noblesa. Per a

aquesta última institució compongué
la simfonia Las cuatro estaciones; però
l’obra que el feu més popular entre els
valencians va ser La feria de Valencia,
cantada amb un conjunt de més de
800 intèrprets el 1871 a València.
Entre 1875 i 1879 s’instal·là a Madrid i
va estrenar ¿Con quién caso a mi mujer?,
però va tenir molta mala sort: entre
incendis abans de l’estrena i la fallida
de la companyia amb què treballava,
quasi no va destacar. Fins que el 1878
la Diputació de Madrid li va encarregar
la composició del Rèquiem per al
soterrament de la reina Maria de las
Mercedes d’Orleans i Borbó, dona
d’Alfons XII. Va ser un compositor de
música sacra excel·lent. El 1880, al
tornar a València, va escriure una de
les seues principals obres religioses: la
Missa de rèquiem en honor a Cristóbal
Pascual i Genís. El seu interès pel
poema simfònic es va materialitzar

Compongué
diverses
òperes
d’influència italiana, que recullen
també elements musicals propis
valencians; les més destacades són
¡Sagunto!, El fantasma o Morel, Un rayo de
sol i El soñador.
La transcendència de la producció
musical i de la participació en la vida
valenciana del seu temps converteixen
Salvador Giner en un dels grans músics
de la nostra història. En aquests
poemes simfònics, Giner col·loca
les bases del nacionalisme i del
simfonisme valencians. El compositor
va utilitzar directament motius de la

Sabies què?
S’a nome na
s í nd rome d e l cuc
mus i ca l (e a r wor m)
a l a re p eti ci ó
ob se ss i va d ’ una
me l od i a q ue no
et p ots l l eva r d e l
ca p d ura nt un o
d i ve rsos d i e s.

música popular, però no els va tractar
d’una forma escolàstica o vulgar
sinó que, a partir d’aquests motius,
dedueix tota una textura harmònica o
contrapuntística, que és la seua major
aportació i que atorga a aquestes
obres la seua important repercussió en
la música valenciana posterior.
Resulta d’especial interès el seu
treball com a impulsor de la Societat
Coral El Micalet. Aquesta relació venia
d’abans, ja que es remunta a l’Orfeó
Valencià El Micalet, fundat l’1 de
setembre de 1893.
L’any 1905 l’Orfeó es dissolgué i, en
el seu lloc, es creà la Societat Coral El
Micalet. Malgrat la nova denominació,
l’entitat va continuar la seua labor
interpretativa i formativa i és el grup
coral més rellevant del nostre àmbit en
l’última dècada del segle XIX.
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en obres de caràcter valencià, com
Entre el Xúquer i el Túria, Es xopà... hasta
la Moma i Una nit d’albaes. En aquestes
composicions, Giner inseria melodies
populars valencianes i les tractava de
forma contrapuntística.
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En ter ra men t d e Sa lva d or G iner, el 1 91 1
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Giner en fou nomenat director artístic
i soci honorari, a més, va proporcionar
un gran nombre de peces creades
especialment per a l’agrupació.
Després d’un creixement progressiu
de l’activitat pedagògica, es crea, dins
de l’entitat, l’Institut Musical Giner,
centre educatiu que s’ha mantingut
de forma significativa, implicant-se
cada vegada més en la societat i en la
cultura de la ciutat de València. Giner
també va col·laborar amb l’Ajuntament
de València (que ja l’havia nomenat
fill predilecte el 1901), el qual li va
demanar ajuda per a la creació de
la Banda Municipal. Des de la seua
col·laboració en les oposicions de
director i professors fins a la creació de
transcripcions per a l’agrupació, la seua
assessoria es va traduir en multitud
de situacions que van desembocar
en el seu nomenament com a director
honorari de la Banda.
Entre les seues composicions,
els arranjaments d’obres d’altres
compositors i les peces incompletes,
un total de 279 (63’7%) pertanyen
a l’àmbit religiós, mentre que 159
(36’3%) són obres de música profana.
La gens menyspreable quantitat de

composicions profanes abraça una
gran varietat de gèneres que van
des de la música de cambra fins a la
música escènica, gènere aquest últim
molt cultivat pel mestre Giner, amb
35 obres escèniques entre òperes (7) i
sarsueles (28) que, d’altra banda, no se
solen interpretar.
La composició de sarsueles és un
altre dels camps més desconeguts de
Giner en l’actualitat i, paradoxalment,
constitueix un dels àmbits en què va
obtindre majors èxits.
Va compondre 28 sarsueles; la
majoria foren estrenades a València i
algunes arreu de la Península. La seua
major aportació es va dur a terme en
els últims anys del XIX amb la producció
d’algunes de les obres mestres de
la sarsuela regionalista valenciana,
caracteritzada per l’ús de la llengua
pròpia i els temes costumistes.
Tanmateix, caldria parlar més aviat de
sarsuela primitiva nacionalista, ja que
es distingia per una sèrie de trets no
freqüents, com el tractament simfònic
acurat i l’habilitat en el tractament
dels temes populars valencians.

SARSUELA

ESTRENA

LLOC

1

A.O

No estrena

2

Alborades

04/02/1903

3

Alma Charra

*

4

¿Con quién se casó mi mujer?

10/11/1875

Madrid

5

Drames de l’horta

20/07/1904

València. Festival de la Glorieta

6

Aderezo

*

7

El chal de la señora

*

8

El Majo

15/01/1907

Bilbao

9

El rayo de sol

02/05/1883

València. Teatre Principal

10

El roder

18/10/1905

València. Teatre Apolo

11

En San Hilario de Sacalm

25/01/1907

València. Teatre Apolo

12

Falucho

*

13

Foch en l’era

31/01/1900

14

L’entrà de la murta

*

15

La gente de Lavapiés

*

16

La predicción de la gitana

15/12/1911

17

La vuelta al mundo por el Dr. Garrido

No estrena

18

Les enramaes

*

19

¿Locura?

30/06/1908

20

Los mendigos

*

21

María de los Dolores

22/06/1904

22

Naufragar en la orilla o el marido incógnito

*

23

Nit d’albaes

14/11/1900

24

O Virgen que ciñes corona de estrellas

*

25

Plors i alegries

09/11/1906

26

Travesuras del colegio

*

27

Venus y Marte

*

28

Victoria

01/04/1903

València. Teatre Russafa

València. Teatre Princesa

València. Teatre Russafa

València

Valènica. Teatre Pizarro

València. Teatre Princesa

València. Teatre Apolo

València. Col·legi de
Sant Josep

* En algunes sarsueles no hi ha data d’estrena perquè s’han trobat arxius o parts de les
partitures, però no s’ha trobat informació sobre si es van estrenar o no.
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SE T A N YS N O SÓ N RES
sempre vol tornar als llocs on va ser
feliç, i he de reconèixer que en aquesta
casa sempre m’ho he passat molt bé.

E J O SÁ N CH EZ
_
“ Vo l ve r
c o n l a fre n te m arch ita,
l a s n i eve s de l t ie m po
p l a te a ro n m i sie n .”
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Comence amb aquest fragment del
tango Volver, compost pel cantant i
músic Carlos Gardel i el poeta Alfredo
Le Pera, perquè, com a tothom, el temps
m’ha platejat el front; beneïts siguen,
però, els tints que amaguen les neus,
malgrat el dany per a l’arrel capil·lar.
En aquest cas no són vint, sinó set, els
anys que fa que no escric paraules per
a aquestes pàgines. En aquell moment
muntàvem Bohemios, amb assajos a la
seu del Cervantes, fixa’t si ha plogut.
Érem més joves, més guapos i no hi
havia pandèmies que ens taparen la
boca. Poc després de l’estrena me’n
vaig anar a viure l’aventura madrilenya.
Viatjava per tot Espanya fent bolos i,
si l’agenda m’ho permetia, xafava la
terreta molt de tant en tant.
En aquelles visites fugaces, si es
donava el cas, ja fos en assajos o en
alguna de les meravelloses actuacions
que sempre es marca aquesta casa,
visitava alguns dels i les artistes
d’aquesta gran família. Poc abans de
la pandèmia i anhelant el bon menjar,
l’olor de tarongina i el Mediterrani, vaig
tornar amb un projecte a la mà, però
el “corones” es va plantar a la porta i
el projecte, com molts d’altres, es va
quedar guaitant per la finestra. Fa uns
mesos, i per causes derivades de la
maleïda bestioleta, l’anterior director
d’escena va deixar les seues funcions.
(Aprofite per a fer-li una gran salutació
i enviar-li tota la meua força i ànim.)
Va ser aleshores que la direcció de
l’entitat es va posar en contacte amb
mi per a oferir-me aquest lloc vacant.
Jo hi vaig accedir immediatament, u

Tornar a jugar amb els meus
estimats artistes, que canten, ballen,
actuen i fan tot el que siga menester
del que aquest servidor els demana
per al joc escènic. Artistes que tenen
una implicació que bé podria ser
l’enveja d’alguns professionals i de la
qual m’encanta aprofitar-me.
Aquest curs estem treballant una mica
estrany: la covid, les restriccions i els
horaris ens porten bojos i dificulten
el drama. Anem creant a poc a poc i
de formes un poquet diferents de les
que a mi m’agradarien: visca el tocar,
l’abraçar i l’expressió facial. Però, tot i
les dificultats, anem creant o re-creant
funcions. I dic recreant perquè enguany
treballem amb sarsueles ja conegudes
de la casa: Los Claveles i La rosa del
azafrán. Un dos per un enmig d’aquesta
incertesa. Visca la gent valenta! És el
que tocava enguany: “Corones, volies
caldo? Doncs pren-ne dues tasses.
Que no saps qui és aquesta família!”
Sí, tal com ho heu sentit: Los Claveles,
situada a Madrid, i La rosa del azafrán,
molt de la terra quixotesca, seran les
pròximes criatures que, quan recularà
aquesta bestiola, pujaran als escenaris
que tant ens troben a faltar. I pujaran
amb un noble propòsit: alegrar aquest
públic que vol omplir les places i els
teatres per a alimentar la seua ànima
i regalar-nos aquests aplaudiments
guardats a les butxaques. Per això i
esperant el moment, aquesta família
continua per a donar la nota amb
emoció, treball i amor, molt d’amor. I és
que, si en algun lloc de la Vall d’Uixó
hi ha amor, és ací, en aquesta casa, a
“la Xola”, perquè “la Xola” és amor per
la música, amor per l’art i amor per la
cultura.
Així que només puc acabar amb una
exclamació:
Visca l’amor i visca “la Xola”!

No
t re nqu e s e l
s i le nc i s i no
és per a
mi llo rar- lo
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Ludwig van Beethoven
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TERESA ARAGÓ: UNA VIDA
DEDICADA AL VESTUARI
TE R ESA D IAG O
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_
Te re sa Aragó va n àixe r u n 23
d ’a g o st de 194 5. Ex ist ia u na
g ra n t ra dició mu sical a la
se u a fa mília: so n t io Ele u te rio
A n to n i n o fo u vio lin ista ta nt
d e l ’O rq u e st ra de Ram bla com
d e l ’O rq u e st ra Mu n icipal d e
Va l è n c i a i e l ge rm à d’aqu e st,
E u l o g i o An to n in o, va se gu ir la
se u a p a ssió, pe rò a la n o stra
e n t i ta t .
Eixa fou una de les raons per les
quals Tere (com tot el món la coneix)
va tindre tanta afinitat amb la música
i la seua intenció de participar-hi.
Trobem els seus primers passos en les
files de la companyia de ballet de la
Secció Femenina i, pocs anys després,
entra a formar part del quadre artístic
de l’Ateneu Musical Schola Cantorum,
del qual no ha deixat mai de formar
part. Juntament amb sa mare, Teresín
la Sabatera, Tere continua l’altra
tradició familiar: la costura. Amb el
temps obrirà la seua merceria on la
gent anirà, no solament a comprar

Tere Ara g ó rep d e Mig u el Ar n a u el diplo ma
d ’ h om en a tg e a torg a t a les x iq u es l’any 1 964.

articles de costura, sinó també a ferse cosir vestits de gala, de comunió, de
valenciana o qualsevol vestit regional.
Per eixe motiu, quan, l’any 1997, es
va decidir tornar el quadre artístic
a l’entitat i refer La alegría de la huerta
amb vestuari propi, no és d’estranyar
que ella estigués entre les dones que
s’encarregaven de cosir-lo i, amb el
temps, fora l’encarregada del vestuari
del quadre artístic. Ha cosit vestits per
a Los Claveles, Los Gavilanes, La corte de
faraón, La Chulapona, El chaleco blanco,
Bohemios, El huésped del Sevillano o La flauta
màgica, entre altres, i ha remasteritzat
els vestits per tal de aprofitar-los en
altres sarsueles.
L’elecció del vestuari és una tasca
important, ja que s’ha d’estudiar
com es vestia a l’època per tal de
ser el més versemblant possible; era
típic la desfilada per la seua tenda
de membres del cor i de solistes que
hi acudien per tal de provar-se els
vestits. Ha realitzat durant molts anys
una feina totalment desinteressada,

actitud que en estos temps que corren
és difícil de trobar. Encara que avui, als
seus setanta-cinc anys, ja no cus tant
com abans, indirectament segueix
present en la seua vida i en el seu dia
a dia. És una vida digna d’admirar, una
vida dedicada a les dues coses que
més estimava: la costura i la música.
Totes dues ha sabut transmetreles a la seua descendència: per una
banda, la seua filla Maria Teresa, que,
encara que també ha participat en
diferents sarsueles, com La rosa de la
azafrán, ha perpetuat la tradició de la
costura estudiant disseny de moda i
les dues formen un excel·lent equip en
els diferents projectes que han pogut
compartir; d’altra banda, la seua neta
Teresa ha heretat l’afició per la música
i ha mantingut viu durant molts anys
el so del violí familiar interpretat per
Eulogio Antonino i, actualment, és
l’encarregada de mantenir la passió
per la sarsuela i el cant.
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Tere Ara g ó cosin t u n d el s vestits per
a l a sa rsu el a . A la im a tg e d e d a l t rep resen ta ció d e La corte de faraón amb
vestu a r i fet ex p ressa m e nt.
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L A BA NDA J UVE N IL
F E R RA N MIRALLES

Con cer t d e la B a n d a J u ven il a l ’Au d itor i. Na d a l del 2020.
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_
L’e d u c a c ió mu sical n o pot centrar-se únic ament en la formac ió
d e so l i ste s in st ru m e n tals, però la seva missió princ ipal és oferir
a l a so c ietat e ls mú sic s q ue nec essita per a desenvolupar
a q u e ste s act iv itats de m an dades per la c omunitat.
El procés d’ensenyament-aprenentatge de les diferents especialitats
instrumentals té necessàriament un
marcat caràcter individual. La pràctica
instrumental s’entén no només com
l’adquisició d’una tècnica complexa i la
formació progressiva dels seus propis
criteris musicals, sinó també com a
eina de relació social i d’intercanvi
d’idees entre els instrumentistes.
La Banda Juvenil té com a objectiu
facilitar la participació, a través de
diferents formacions, de tots els alumnes. Això assegura una organització
més flexible de l’ensenyament, alhora
que permet certs instruments amb
dificultats d’integració per a tenir
el marc adequat per a la pràctica
instrumental col·lectiva. Així, la participació en els col·lectius, ja siga
instrumental o coral, implica i garanteix

la presència activa dels alumnes en
alguna de les activitats que donen
una major projecció de l’Escola Miguel
Arnau Abad a la Vall d’Uixó.
Per tant, com a tema, la inclusió
dins del currículum dels ensenyaments
elementals de música es justifica
en una doble direcció: d’una banda,
perquè oferirà als instrumentistes
l’experiència i el coneixement necessaris sobre el funcionament, les normes i la convivència pròpia de la
interpretació d’aquests col·lectius; de
l’altra, perquè actuarà positivament
en tots aquells instruments el nivell del
qual els entrena especialment per a
tocar en una banda simfònica posterior,
l’Ateneu Musical Schola Cantorum.
Augmentarà la seva decantació cap
a l’inici d’una determinada opció
bandística musical i facilitarà la seva
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Sabies què?

Fer ra n Mira ll es d ir ig eix l a B a n d a Juvenil.

entrada i adaptació psicològica a la
banda simfònica amb unes normes
molt definides i no sempre còmodes
o fàcils de complir. Serviran per a
eliminar a l’estudiant d’un repertori
gairebé sempre caracteritzat per les
seves dificultats tècniques i introduirlo en un món nou, més igualitari i d’una
naturalesa més rica i variada, amb tot
el que això implica d’enriquiment en la
formació musical de l’alumne.

una disminució en el perfil realitzat
per cadascun dels integrants del grup.
Es tracta d’una suma d’individualitats
unides per la ment orientativa del
director, que ha de saber extreure el
millor d’aquests, que en cap cas hauria
d’aspirar a perdre’s en l’anonimat, ni
destacar per sobre dels seus acompanyants. La unitat de judici i igualtat
d’implementació han de ser, per tant,
els objectius principals a assolir.

La convivència amb instruments de
naturalesa i tècniques molt diferents,
en definitiva, també proporcionarà
a l’estudiant una visió molt més
àmplia del fet musical i enriquirà el
seu coneixement dels timbres (tant
individualment com col·lectivament
considerats) i de les diferents peculiaritats organològiques. Així, seran
capaços d’aprofundir en aspectes tan
fonamentals en la pràctica musical
com la sintonització relativa, l’acompliment i la conjunció.
El fet que hi haja diversos instrumentistes encarregats de tocar una
sola veu o part no ha de desenregir
aquesta prominència, que, pel fet de
ser col·lectiva, no hauria de suposar

La Banda Juvenil també ha de
fomentar les relacions humanes
entre els estudiants, gairebé sempre
acostumats a una pràctica individualista
i solitària dels seus instruments. Han
d’incrementar l’actitud auditiva de
tot allò que envolta l’execució d’un
home pel bé d’aconseguir aspectes
inherents a cada bona interpretació
en l’agrupació: afinació, compliment,
homogeneïtat en el fraseig, igualtat
d’atacs, claredat en textures, etc.
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La cançó que
més diners genera
anualment és
Aniversari feliç.
Composta el 1890
als Estats Units, fins
ara, ha generat 48 mil
milions de dòlars.
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L’ ESCOL A D E MÚS ICA
CO O R DI NACIÓ D E L’EMMA
_
L’e sc o l a de mú sica é s e l co r de la nostra entitat, és l’inic i de la
v i d a c o m a mú sic, o n co m enç a eixe sentiment de per tinenç a
ta n i mp o r tan t pe r a n o drir les nostres agrupac ions.
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Donant-los totes les eines que una
escola pot oferir, assegurem un planter
present i futur de la Banda Simfònica,
l’Orquestra o la Sarsuela. L’aposta per
l’escola és ferma, com a entitat hem de
lluitar per a aconseguir una educació
musical de qualitat, amb activitats
formatives però també d’unes altres
complementàries, motivadores, il·lusionadores.
En aquest sentit, s’ha començat
aquest curs introduint noves assignatures dirigides, per una banda, a
l’allargament de la vida com a músic,
com la música per a nadons, ja que,
per primera volta en la nostra escola, hi
ha una oferta educativa per a xiquets
i xiquetes a partir de dos anys. Per
una altra banda, amb assignatures
per als que ja estan en edat de tocar
instrument, com els grups de cambra,
on poden gaudir de la música d’una
manera més lúdica, amb un repertori
escollit per ells i per a ells, de manera
que tocar passe a ser una trobada amb
amics que comparteixen interessos.
Que important és fer amics en l’escola
per a assegurar la continuïtat en les
agrupacions!

L’escola també està travessant
una etapa de digitalització, com la
resta d’agrupacions, amb una escola
en línia ben organitzada i llesta per a
ser un canal de comunicació directe
amb les famílies, partitures digitals
per a les agrupacions, així com un pla
de revitalització de partitures, un pla
de formació interna per a professors
o la nova revista digital trimestral de
l’escola.
El projecte d’escola per al pròxim
curs pretén consolidar aquests canvis i
introduir-ne de nous, com la incorporació
de l’aula virtual o l’educació a distància
per a adults.
L’escola de música requereix seguiment constant, dedicació i innovació
contínua, però és tal vegada la tasca
més gratificant de totes les que fem
els que treballem a diari per a l’entitat.
Sense escola no hi ha músics. Sense
músics no hi ha Schola.
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L’ORQUESTRA D ’ IN ICI

L’Orq u estra d ’ In ici a la p or ta d e l ’Au d itor i. Na d a l del 2020.

_
H e c re sc u t e n u n a casa ple na
d e mú s i ca i e n u n po ble amb
m o l ta t radició ban díst ica.
D e s d e be n m e nu da assistia
a l s co n ce r ts de la Ban d a
S i mfò n i c a de l’Ate n e u Mu sical
S ch ola Can to ru m , ja q ue
so m u n a fam ília sim pat it za nt
d’aqu e sta e n t itat.
Vaig començar els meus estudis al
conservatori de la Vall d’Uixó amb la
viola, instrument que, com ja sabeu,
no forma part d’una banda, sinó d’una
orquestra. En aquell moment la Schola
solament comptava amb una orquestra,
la que des dels inicis fins a l’actualitat
posa la música a les nostres volgudes
sarsueles. Per tal de formar-ne part vaig
haver d’esperar uns anys. Mentrestant
jo veia des de fora com de divertit era
anar els divendres a l’assaig de la banda
i quedar-se després amb els amics i
companys de xarradeta.
Fins fa poc la Schola comptava amb
diverses agrupacions instrumentals, com
la Banda d’Inici, la Banda Juvenil, la
Banda Simfònica, l’Orquestra Jove i
l’Orquestra Simfònica. Però en faltava
una: l’Orquestra d’Inici. L’octubre de
2019 em van proposar dirigir aquest
nou grup adreçat a alumnes que estan
cursant el grau elemental. A mi em va
alegrar molt aquesta notícia, no sols
perquè van pensar en mi per dur-ho a
terme sinó també perquè significava

que des d’aleshores hi havia opcions per
a totes les edats, nivells i instruments, una
oportunitat que jo en els meus primers
anys de músic vaig trobar a faltar.
Diuen que els inicis no són fàcils. Vam
començar aquest projecte amb pocs
alumnes: violins i violoncels. De sobte va
ocórrer allò que ningú esperàvem i que
ara forma part del nostre dia a dia. Vam
haver de quedar-nos a casa i no ens
vam retrobar fins el nou curs. En aquest
any d’incertesa la vida ens ha sorprés.
Tot i la situació actual, l’Orquestra d’Inici
compta amb més del doble d’alumnes
que el curs anterior i, a més a més, amb
tots els instruments: 4 violins, 2 violes,
4 cellos i un contrabaix. Des d’aquestes
línies m’agradaria dir que les portes estan
obertes a nous integrants, tot aquell que
vulga vindre serà benvingut.
És molt emocionant i a la vegada
gratificant veure com els xiquets i les
xiquetes van cada divendres a l’assaig
amb la seua carpeta de la Schola i amb
totes les ganes i il·lusió d’aprendre i gaudir
de la música en grup.
El passat 20 de desembre, després d’una
parada obligatòria, vam poder tornar als
escenaris i celebrar el tradicional Concert
de Nadal. Per a l’Orquestra d’Inici va ser la
seua primera actuació. La majoria estaven
molt nerviosos però en acabar l’actuació
tots van dir que s’ho havien passat molt
bé.
I a la pregunta “teniu ganes de tornar
a actuar en un altre concert?” la resposta
va ser, com era d’esperar, que sí. Així que
aquesta va ser la primera de moltes més
que estan per vindre.
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PAU L A H E RVÀS
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D ES D EL BALCÓ D E
CASA
G RU P J OVE
_
Fa u n a ny, parlàve m am b il·lusió de les c elebrac ions del 6 5
a n i ve rsa ri de la cre ació de la nostra entitat. Ningú esperàvem
q u e e l s n o st re s co n ce r ts, els nostres pasdobles i la nostra
g e r m a n o r s’h au rie n de parar durant un any.
El 15 de març de 2020 la nostra
ciutadania començava un confinament
a casa que va fer parar sobtadament
tota la nostra vida social, i així, la
vida social de l’Ateneu Musical Schola
Cantorum.
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Però la música no podia parar. Des
d’Itàlia ens arribaven notícies i vídeos
en xarxes de músics i artistes als
balcons, interpretant les seues obres
als veïns. Aquestes mostres d’ànim,
ràpidament es van estendre arreu del
món. A la Comunitat Valenciana, era
l’època de Falles i Magdalena.
Espontàniament van aparèixer convocatòries per imitar allò que estava
passant a Itàlia. La rebuda va ser tan
gran que la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana va
convocar totes les societats musicals
del territori a interpretar els pasdobles
Amparito Roca i Paquito el Chocolatero
el dia de Sant Josep, a les 12 h, des
dels balcons. La Schola no podia ser
menys i des del Grup Jove vam animar
els músics a participar-hi. Nosaltres
també teníem una altra excusa: el
19 de març era el 65 aniversari de la
nostra fundació i no el podíem celebrar
tots junts. Per això, vam convocar els
músics perquè també interpretaren
Xàbia.

La resposta, tant en la Schola com
en la nostra ciutat i arreu del territori
valencià, va ser tan gran i va tenir tant
de ressò que, un mes més tard, no vam
dubtar a repetir-ho. El confinament es
va allargar per controlar la pandèmia
i el dia de Sant Vicent ens va agafar
tancats a casa, també. Els nostres
músics tampoc van dubtar a celebrar
aquesta data tan especial.
El dia de la festa al matí es va publicar
el vídeo Santos Lugares. Processó virtual
de Sant Vicent Ferrer, on van participar
més de cinquanta músics de totes les
seccions. I, a la vesprada, a l’hora que
hauria eixit la processó i amb el so de la
campaneta de l’ermita de fons, no vam
dubtar a sumar-nos als actes virtuals
organitzats per la comissió de festes,
interpretant la marxa Santos Lugares des
dels nostres balcons.
Els components del Grup Jove volem
donar una altra vegada les gràcies a
totes aquelles persones que ens van
ajudar a passar aquells moments tan
durs d’una forma més agraïda amb
les notes de música interpretades pels
nostres instruments.
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Finalment, volem llançar un missatge d’esperança: de segur que molt
prompte podrem tornar a reunir-nos i podrem retrobar-nos amb normalitat.
I celebrarem festes, celebrarem el so de la música. I tornaran a sonar
pasdobles pel carrer, les marxes al final de les processons, les nits de grans
concerts a les places, les sarsueles als teatres o els sopars de germanor a
l’acabar la nostra faena.
De segur que prompte ens veurem les cares. Mentrestant, cuideu-vos.
Cuidem-nos.
Grup Jove de l’Ateneu Musical Schola Cantorum

U NA SANTA CECÍL IA
DIF ERENT
V I N CE NT MOUSTACHE
_
Q u è p o d em dir de l 2020 qu e no s’haja dit ja? L’adjec tiu “diferent”
e s q u e d a m o lt cu r t pe r a definir c om ha sigut aquest any per a
toth o m i , e spe cialm e n t , pe r a la Schola. Però, no hi ha exc usa
q u e va l g a pe r a n o ce le brar la músic a. I així ho vàrem fer.

Que no es pot celebrar pel carrer? No
passa res, el nostre meravellós grup de
joves fa un concert online en Youtube.
Tampoc podem rebre els nous
músics a la porta de sa casa i fer la
foto de record? Cap problema, fem
un vídeo amb els vostres noms i vos
fem l’homenatge que vos mereixeu.
Estigueu segurs que, només es puga,
recuperarem aquest any i aquesta volta
musical pel poble queda pendent. Que
també es cancel·la el tradicional dinar
amb entrega de diplomes? Tranquils,
el nostre grup de joves ho tenen tot
controlat i els donen en Youtube. A

més, també fem un concurs online en
Stories d’Instagram.
Aquell dia vam tindre l’Stories
d’Instagram “On fire”. El concurs no era
dels facilets. Tampoc ho hem de posar
tan fàcil, no? Es tractava d’un concurs
de preguntes tipus test, amb diverses
opcions per a respondre. Segons la
dificultat de les preguntes, aquestes
tenien puntuacions diferents: Hi havia
preguntes per als més experts sobre
la història de l’entitat, també d’humor i
preguntes sobre la música que aquesta
persona que escriu i que organitzava el
concurs no sabia respondre. (Jo no soc
un expert en música, però els nostres
scholers i scholeres, per sort per a
tots, sí que ho són.) I sí, responent a la
pregunta que ningú ha fet, va tindre
molt bona acollida.
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La situació en la qual ens vàrem
trobar aquest passat novembre era
ben complicada:
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les generacions més joves. Espere que vos
inspireu per al futur, per seguir fent Schola
en les circumstàncies que siguen.
Des
de les ones digitals invisibles i aèries de
l’Instagram,
Youtube i Facebook (Tiktok
no en tenim encara, però tot arribarà) vos
donem les GRÀCIES per participar en Santa
Cecilia 2020 i també per tots els anys que
ens vinguen i els celebrem junts.
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COM ERA SANTA CECÍLIA
ABANS DEL 2020?

Crec que l’èxit va ser perquè els joves,
avui dia amb aquestes circumstàncies,
necessiten més que mai que els adults
parlem el seu idioma, ens apropen al
seu entorn, en aquest cas digital, i
els fem créixer i sentir-se ells i elles
mateixes. Sembla difícil però no ho és.
Vos recomane (a mi em funciona molt
bé en xarxes) treure la serietat de tant
en tant i apropar-vos als joves amb
humor, conéixer un poc els seus gustos
i, “why not”, utilitzar molts gifts.
Celebrar la música, fer família i
comunitat, moure la gent per dins i
per fora és l’ànima del nostre estimat
Ateneu. En aquest temps de pandèmia
sembla que les normes, protocols,
conductes socials, tot plegat, ha anat
a l’aire. Vivim dins un joc molt boig que
canvia de normes d’un dia per a l’altre,
que no sabem cap on pega realment i,
així i tot, ací seguim. Potser no ha sigut
el millor any però sempre el recordarem
i, especialment, espere que el recorden

Santa Cecília és la patrona de la música i
se celebra el 20 de novembre, especialment
entre les bandes de música. Tradicionalment
en la Schola és un dia on es fa un cercavila
per arreplegar a sa casa els músics que
entren a la Banda Simfònica en aquest any.
A la porta de casa se’ls feia una foto amb
el director de la banda i la seua família i se
li entregava una insignia amb l’escut de la
Banda. Aquesta foto forma part d’un dels
moments més importants de la història
d’un músic en la seua entitat i queda per
sempre en el record, marcant la seua
generació d’entrada a la Banda. Aquesta
entrada depén del seu nivell com a músic
i fa que en una generació d’entrada a la
Banda Simfònica puguen conviure músics
d’edats molt diferents. Dit d’un altra forma,
l’entrada és la posada de llarg o presentació
en societat d’un músic. Aquesta cercavila
pot ser molt llarga i recórrer tot el poble,
depenent del nombre de músics que entren
aquell any i d’on visquen.
Tot seguit al passacarrer se celebrava un
dinar amb tots els membres de la societat,
on es feien discursos institucionals i entrega
de diplomes o premis segons l’actualitat
d’aquell any.
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EN T REV I STA A
OVIDI M A R TI
GA RASA .

DIA NTO R E E D QUIN T E T, P R I M E R P R E M I
GRACHTE N FESTIVAL CO N S E RVATO R I U M
CONCOURS 2021
V I N CE NT MOUSTACHE
_
E n t rev i ste m Ov idi Mar t í G a rasa, músic valler que s’ha format
e n e l sa xo de s de ls vu it anys a l’esc ola de músic a Miguel A rnau
A b a d d e la S ch o la Can to rum; després va fer estudis superiors
a l Co n se r vato ri S alvado r S eguí, Castelló, i va guanyar diferents
p re mi s, co m e l Pre m i Professional de M úsic a Mossèn Franc esc
Pe nya r roja, e l 2015. Ara Ovidi Mar tí estudia en el Conser vatorium
va n A mste rdam , H o lan da. Parlem amb ell després que el Dianto
Re e d Q uin tet , gru p de ca mbra rec ent c reac ió del qual es
c ofu n d a do r i o n par t icipa com a músic, haja guanyat el primer
p re mi G ra ch te n fe st ival Co nser vatorium Conc ours 202 1.

Hola! Moltíssimes gràcies a vosaltres
per aquesta oportunitat!
Volem una entrevista diferent, fresca
i divertida. La primera pregunta
no és musical. Després d’aquest
temps a Holanda, pots pronunciar
Grachtenfestival
Conservatorium
Concours correctament sense travarte? Ens pots donar alguna pista per a
flamencs despistats?
Doncs, com bé dius, després de quasi
tres anys ací a Amsterdam sí que puc
pronunciar-ho correctament, però
no m’ha costat poc... A pesar que no
parle holandès massa bé, entenc prou

coses, sobretot relacionades amb
el llenguatge del món de la música, i
també em defenc bé als bars.
Ens
encanta
trobar
vallers,
especialment scholers, pel món. Per
què vas triar Holanda?
El motiu principal perquè vaig vindre
ací a Amsterdam és el meu actual
mestre de saxòfon, Arno Bornkamp.
Sempre ha sigut el meu referent como
a saxofonista, i poder estudiar amb ell
durant aquests tres anys és un somni
fet realitat.
Dianto Reed Quintet està format per
músics de diferents conservatoris
superiors espanyols. Que sigueu tots
del mateix país, vivint a l’estranger, ha
sigut una forma de sentir-vos a casa?
El fet que parleu el mateix idioma
d’origen vos ajuda en la dinàmica
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Hola, Ovidi, moltes gràcies per
concedir-nos aquesta entrevista.
Òbviament i primer de tot, felicitats
pel premi.
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Des de l’any 2019 forme part del
jongNBE, el jove ensemble de vents
dels Països Baixos. Som deu músics i
durant tres anys tenim l’oportunitat
de realitzar molts projectes i crear una
xarxa de contactes prou àmplia; a més,
també tenim la sort de col•laborar amb
el NBE (per dir-ho d’alguna manera,
l’ensemble dels majors), un dels grups
amb més renom als Països Baixos.
A part d’açò, he participat en la
gravació d’un CD amb un sextet que
vorà la llum el pròxim mes d’abril i, com
no, també estic immers en l’aventura
amb Dianto Reed Quintet.
Ov idi M a r tí i e l se u q u i n tet m ostren el
p r i m e r p re m i d e l fe stiva l

de grup o no hi té res a veure perquè
parlem de música?
Després d’un any complicat pel que
tots sabem, haver creat el quintet
enguany i compartir tants moments
amb els companys ens ha fet sentir
com a casa, som com una família ací,
estem junts quasi tots els dies i ens
ajudem els uns als altres en moments
complicats.
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A pesar que la música és un idioma
universal, el fet que parlem tots la
mateixa llengua ajuda moltíssim, ho fa
tot molt més fàcil durant els assajos i
també durant els dinars i sopars que
fem, que són molt necessaris per a
crear un bon ambient grupal.
També hem vist que els membres
del grup participeu en diverses
orquestres internacionals. Explican’s
breument, si es pot, com és la vida
d’un músic jove professional a nivell
internacional.
Es podria dir que la meua experiència
com a saxofonista a l’estranger està
sent prou satisfactòria. A part de les
activitats que fem al conservatori,
més que en orquestres (el saxo és un
instrument poc comú en la plantilla),
jo participe en diferents ensembles o
grups de cambra.

Clarinet, clarinet baix, fagot, saxòfon
i oboè. De què estem parlant? Quin
tipus de grup de cambra és aquest?
Es tracta d’un quintet de canyes, ja
que tots els instruments que el formen
tenen la canya com a element comú.
És un grup de cambra poc habitual i té
el seu origen ací als Països Baixos, on fa
trenta-cinc anys es va fundar Calefax,
grup referent en aquesta formació, i el
qual ens va servir d’inspiració.
El que més m’agrada d’aquesta
formació és la versatilitat tímbrica que
podem oferir i l’impacte que té en el
públic, ja que la gent se sorprèn prou a
l’escoltar una agrupació així.
En els vídeos de les xarxes socials vos
veiem tocant drets i fent una espècie
de, podem dir, “dansa”. Vos ajuda en
la interpretació de les peces? Vos
passeu uns als altres moviments?
Avui en dia s’ha de intentar fer alguna
cosa diferent, i la xicoteta coreografia
o moviments que fem durant les
nostres actuacions atrauen molt el
públic i, a més, ens ajuda a millorar la
interpretació musical.
Quan vàrem començar a assajar, els
moviments ens van sorgir de forma
natural, i després també hem treballat
amb una professora de teatre, que ens
ajuda a millorar en aquesta faceta.
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Sabies què?
La ca nçó Ye s te rday
d e l grup T he
Be a tl e s é s l a
ca nçó mé s
ve rs i ona d a e n l a
hi stòr i a .

Dian to Re e d Q u i n tet, c on c e r t e n d i recte d es d e Sp ieg elza a l en
Con c e r tg eb ou w p er a NP O RADIO 4

Saxòfon - Llibertat
La Vall - Empedrao
Amsterdam - Oportunitats
La Schola - Inicis
La música - Vida
Ser músic - Professió
Des de la nostra humil i xicoteta
revista, ens agradaria fer realitat
els vostres somnis. Deixeu-nos ací el
vostre desig i esperem que l’univers
musical l’arreplegue i el complisca.
Expliqueu-nos, per favor, com vos
agradaria que fora el futur de la
música per als professionals com
vosaltres.
Somiar és debades, diuen, així que ens
agradaria poder viure de la música que
fem amb Dianto, tocant per tot el món.
És un camí molt dur, però amb esforç i
dedicació tot és possible.
D’altra banda, en un futur no molt
llunyà m’agradaria tornar a Espanya i
poder treballar com a músic, però per
a això es necessiten oportunitats i a
hores d’ara no n’hi ha moltes.

El nostre país i en especial la nostra
comunitat és una mina de músics de
moltíssima qualitat, i lamentablement
no s’està aprofitant com es deuria.
Finalment, per acabar, ens agradaria
expressar nosaltres el desig. Quan
fora possible, ens agradaria molt que
Dianto Reed Quintet ens visitara, que
féreu un concert a la Vall d’Uixó o
propet i fer-vos sentir com a casa en
l’Ateneu Musical Schola Cantorum.
Gràcies, Ovidi, pel teu temps i moltes
felicitats a tu i a Dianto Reed Quintet.
Doncs cal dir que portem unes
setmanes pensant de fer realitat el
vostre desig! Ens encantaria poder fer
una gira aquest estiu per les diferents
comunitats autònomes de cada
membre del grup i poder ensenyar el
que estem aprenent ací a Amsterdam.
Serà complicat, però ho intentarem!
Personalment, poques coses em farien
més feliç que oferir un concert amb
Dianto a la Vall i poder entretindre
durant una estona els vallers i valleres.
Moltíssimes gràcies a la Schola per
aquesta oportunitat i per donar
visibilitat als seus músics. Ens veiem
prompte per la seu!!
Un abraç,
Ovidi.

SCHOLA CANTORUM . 2O21

Ara, Ovidi, et propose un joc per
aquesta entrevista. Defineix què
són per a tu, amb una paraula, els
següents conceptes:
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A L F R ED REE D,

CEN T A N YS D E L SEU N A IXEM EN T
DA N I E L M O LIN ER
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_
Aq u e st any 2021 ce le bre m el c entenari del naixement d’un dels
c o m p o si to rs m é s pro líf ic s de músic a per a banda. Es trac ta
d ’A l fre d Re e d, co m po sito r i direc tor estatunidenc nasc ut a
Nova Yo rk e l 25 de ge n e r de 192 1.
Alfred Reed té més de dues-centes
obres publicades per a orquestra,
banda, cor i orquestra de cambra i ha
estat director convidat a Amèrica del
Nord, Iberoamèrica, Europa i Àsia.
Va estudiar a la Juilliard School of
Music amb Vittorio Giannini. Després
va ser compositor i arranjador personal
per a la NBC i l’ABC. Posteriorment, va
ser director de l’Orquestra Simfònica de
Baylor, on va obtindre la Llicenciatura
de Música el 1955 i el títol de Mestre de
Música el 1956.
Reed estava interessat en els
problemes de l’educació musical a
tots els nivells, especialment en el
desenvolupament d’un repertori per a
bandes escolars, orquestres i cors. Això
el va portar a ocupar el càrrec d’editor
executiu de Publicacions Hansen entre
1955 i 1966. Després d’aquest període va
ser professor de música a la Universitat
de Miami de 1966 a 1993 i president del
departament de Música de Mitjans de

Comunicació i d’Indústria i director del
Programa d’Indústria de la Música en
el moment de la seua jubilació.
La seua música per a banda ha
estat una de les més interpretades
arreu del món. De manera que no
hi ha banda en el món que no haja
interpretat alguna vegada una obra
d’Alfred Reed. Així, si ens fixem en el
Certamen Internacional de Bandes
de Música de València, trobem que
les seues obres més interpretades per
les bandes participants són Danses
armènies (part 1 i part 2), El Camino Real
(Latin Fantasy), First Suite for Band, La fiesta
mexicana, Othello, Praise Jerusalem, Russian
Christmas Music, Second Suite for Band, The
Hounds of Spring i les simfonies Tercera,
Quarta i Cinquena.
La banda simfònica de l’Ateneu
Musical Schola Cantorum també ha
interpretat la música d’Alfred Reed en
moltes ocasions sota diferents batutes.

Don Miguel Arnau Abad va dirigir les
Danses armènies (part 2) l’any 1988.
Lluís Sanjaime, que ha dirigit en
diverses ocasions El Camino Real (Latin
Fantasy), afirma que “es tracta d’una
obra que sona molt espectacular, amb
una instrumentació grandiosa on el
paper dels solistes fa que gaudim de
les seues melodies i on rítmicament
utilitza compassos irregulars que li
donen un gran sentit de dansa”.
També Pablo Marqués ha programat
obres de Reed, concretament A
Little Concert Suite i Russian Christmas
Music. Pablo ens explica que “Alfred
Reed hereta la tradició dels primers
compositors per a banda dels EUA
(Grainger, Sousa…) i, amb ell, l’evolució
de l’orquestració rep una espenta que
ha estat un abans i un després en la
sonoritat de la banda”. Va triar Russian
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Christmas Music perquè és una obra que
permet un treball exquisit de l’afinació
(ja que és una obra coral per a banda)
i de la qualitat del so (ensamblatge)”.
Amb el nostre actual director, Sergi
Costes, s’han interpretat les Danses
armènies (part 1), First Suite for band, A
Christmas Celebration i The Hounds of Spring.
És ell qui més obres d’Alfred Reed ha
dirigit amb la nostra banda simfònica,
perquè diu que li agrada molt com
escriu: “Reed cuida molt la sonoritat
de la banda, fent-la sonar molt
equilibrada i rodona.” Les seues obres
preferides són The Hounds of Spring, “per
la seua capacitat expressiva i rítmica”,
i les Danses armènies (part 1), “pels temes
folklòrics plens d’energia i vitalitat que
fan d’aquesta composició una obra
festiva i de dificultat considerable”.
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La Tokyo Kosei Wind Orchestra és
una banda professional considerada
com una de les millors del món. Es
tracta d’una banda molt activa tant al
Japó com a l’estranger, com a conjunt
professional de gires i gravacions. Entre
els seus membres s’inclouen alguns
dels millors intèrprets d’instruments de
vent, metalls i percussió de Japó.
Alfred Reed va estar molt interessat
en la revolució tecnològica en l’àmbit
de les comunicacions, així com
també per la gravació i la difusió de
la música. De fet, moltes de les seues
composicions per a banda s’han venut
com a gravacions de CD de la Tokyo
Kosei Wind Orchestra. Ell va ser el primer
director estranger a ser convidat per a
dirigir i gravar amb aquesta famosa
banda, i encara avui és el compositor
estranger més interpretat al Japó.
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JOSÉ P E ÑA R ROJA TA L A M A N TES.
L’A MO R A L A MÚS ICA I A L P O BLE

_
E l 3 d e ju ny de 1990 e s va
e st re n a r a l’actu al Te atre
M u n i c i p a l Carm e n Tu r el
p o e m a sim fò n ic Uixó . Hi a ss i st i re n , a m é s de l’alcalde d e
l a c i u ta t , Vice n t Zaragoza, i
d i ve rso s re gido rs, e l co n se ll er
d e C u l tu ra i Edu cació de la
Ge n e ra l i tat , An to n i Escarré, i
e l c a p d e S e r ve is Te rrito rials
d ’ Ed u c a ció, G u ille m Bade n es.
La i n te r p retació mu sical anà
a c à r re c de la Ban da Unió
M u si c a l , dirigida pe r Man olo
Sa l va d o r D iago, i le s ve us
e re n d e l a co ral S e rra Espadà,
d i r i g i d a pe r Ricardo Pitarch,
a mb Vi c e n t Talam an te s d e
te n o r so lista.
El poema repassava un dia de la vida
a la nostra Vall, a partir dels moments
en què la foscor de la nit comença a
ser vençuda per les primeres activitats
humanes, i era una desfilada de sons
referents a persones, oficis i situacions
ben conegudes pels nostres veïns.
Conegudes gràcies al record, ja que

José Peñ a r roja és el seg on p er l ’esq u er ra de dalt.

reflectien un passat que s’allunyava
ràpidament i que el poema atrapava
amb la pretensió d’arrelar-lo en la
memòria col·lectiva.
Amb la presentació pública es
culminava un treball que havia
començat nou anys abans, el 1981,
però que havia avançat lentament
perquè, com ocorre sovint, les tasques
urgents impedeixen les importants. Per
sort, en aquest cas, només va ser un
endarreriment i l’autor pogué culminar
la seua obra i presentar-la en públic.
L’autor, no ho hem dit encara, era
José Peñarroja Talamantes i és d’ell
que volem parlar en les línies següents
perquè, si és bo que un poble recorde
el seu passat, com va fer ell amb Uixó,
també ho és que tinga presents les
persones que han fet aportacions
significatives a la cultura i la societat.
José Peñarroja Talamantes va nàixer
a la Vall d’Uixó, el 18 de setembre de
1924, i no tenia antecedents musicals
directes que l’inclinaren cap a la
música. Però la seua vida es va creuar
dues vegades amb el guitarrista
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Sabies què?
L’i n st ru men t m é s
ve nu t d el mo n é s
l’h ar mò n i c a.
Con c e r t a l ’esg lésia d e l’Assu m p ció d in s les festes d e Sa n t Vicent
d e 1987. S’ h i va n p rog ra ma r ob res d e José Peñ a r roja , q u e rep un
ob seq u i d e recon eixe ment.
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i compositor Estanislao Marco i
Peñarroja va saber aprofitar les dues
ocasions per a fonamentar la seua
formació musical. Estanislao Marco
havia nascut a la Vall d’Uixó, el 1873,
però la seua família es va traslladar a
València poc abans de 1880. No van
perdre, tanmateix, el contacte amb
el nostre poble i almenys Estanislao
passava temporades en una caseta
de Sant Josep. A començament de la
dècada de 1930, amb set anys només,
Peñarroja el va sentir tocar la guitarra.
Més o menys per la mateixa època
rebia també lliçons musicals de Manuel
Talamantes, el Mellano.
La segona trobada amb Marco
va ser decisiva. L’any 1943, Silvestre
Segarra, gerent de l’empresa de calcer
Segarra (la Fàbrica, en la denominació
popular) organitzà una rondalla amb
Estanislao Marco com a director. Es
va dir, òbviament, Rondalla Segarra.
José Peñarroja, que treballava a la
Fàbrica, s’hi va inscriure i, alhora que
perfeccionava el domini de l’instrument,
aprenia teoria musical, que més tard
seria decisiva per a compondre.

La Rondalla Segarra tingué una
activitat plena fins el 1954, any en què
morí Estanislao Marco. A partir d’aquell
moment, en prengué la direcció José
Ramón Martínez Muñoz, un dels músics
més preparats, però l’agrupació inicià
una ràpida decadència que acabà
amb la dissolució, el 1957.
En aquell moment, la inquietud
musical de José Peñarroja ja havia
obert una altra via. El 1941, un parell
d’anys abans de l’aparició de la
Rondalla Segarra, les autoritats locals
havien promogut la creació d’una
banda de música. Només feia dos anys
que havia acabat la guerra i les bandes
anteriors havien hagut de dissoldre’s.
La intenció de les autoritats era
afavorir l’existència d’una sola banda,
que fora capaç d’emular els èxits de
les bandes antigues i que, pel fer de
ser única, no estiguera sotmesa a les
rivalitats anteriors. La nova banda rebé
el nom d’Unión Musical Vallduxense de
Educación y Descanso. El 1952, José
Peñarroja va entrar en aquesta banda,
tocant la tuba. Les primeres lliçons
d’aquest instrument les va rebre d’un
altre músic, Paco Arnau Daròs.
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Aquesta agrupació, tan diferent de
la rondalla, li va permetre d’entrar en
contacte directe amb un altre tipus
de sonoritat i va donar un tomb a la
seua vida musical; perquè, a més, va
conèixer un altre músic important,
Salvador Seguí Pérez, que tenia una
relació estreta amb aquesta agrupació
i que, de fet, arribà a dirigir-la uns anys.

José Peñ a r roja Ta la ma n tes a mb la seu a
d on a , Asu n ción Tor res B eltran

El compromís de Peñarroja amb
la banda s’expressà, quan per
problemes físics hagué de deixar la
tuba, incorporant-se a la percussió,
però sobretot, i cada vegada més,
arranjant obres i formant músics, fentlos classes de teoria i d’interpretació
o, quan convenia, escrivint-los obres
didàctiques.
En el terreny laboral, les successives
crisis de la Fàbrica, que desembocaren
en plans de reestructuració, el van
afectar: primer amb un període de
desocupació, després entrant en
prejubilació i finalment, el 1989, amb
la jubilació definitiva. Si, per una part,
aquests anys d’incertesa van provocar
un clima col·lectiu d’angoixa, per una
altra, al nostre músic el deslliuraren
personalment d’una obligació i li
facilitaren el temps lliure que exigia la
creació musical. Així pogué concloure el
poema simfònic Uixó que comentàvem
al principi d’aquest article. I la sensació
que, per haver començat tard a
compondre, no li convenia dispersar
les energies explica que, el 1991,
quan alguns components de l’antiga
Rondalla Segarra van refer l’agrupació,
amb el nom de Rondalla Vallera,
Peñarroja no s’hi haguera integrat,
per bé que li va donar suport, donant
classes als músics i fent arranjaments
de composicions.
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Aquesta etapa va durar vint anys,
durant els quals va continuar la
dedicació a la guitarra, ja que tocava
en el grup de danses Arcude. El 1972,
l’Ajuntament va dissoldre la Unión
Musical Vallduxense de Educación y
Descanso i els seus membres es van
integrar en una societat acabada de
crear, el Centre Instructiu d’Art i Cultura;
però un conjunt de desavinences
que no és ara el moment de detallar
van provocar que, el 1975, un grup de
músics s’escindira d’aquesta nova
agrupació i reprenguera la Unión
Musical Vallduxense, ara sense l’afegitó
de “Educación y Descanso”, perquè la
situació política estava canviant. Com
que el 1963 havia nascut la banda de
la Schola Cantorum, ara la Vall d’Uixó
tornava a tindre tres bandes, com
quaranta anys abans.
José Peñarroja va ser un dels músics
que refundaren aquesta banda (que és,
segons el punt de vista que adoptem,
la més antiga o la més moderna de les
tres actuals). Però ara el seu interès
anava decantant-se cap a un altre
camp musical: la composició. Feia més
de trenta anys que vivia la música com
a intèrpret i havia après de dos grans
mestres, Estanislao Marco i Salvador
Seguí, als quals podríem afegir-ne un
tercer, Miguel de la Fuente, amb qui
també estigué en contacte. Al mateix
temps, la seua inquietud musical
havia germinat a casa, perquè tres
dels quatre fills també s’inclinaven
en aquesta direcció: dos violins (José
Antonio i Fina) i un violoncel (Teresa).
Com que eren músics d’estudi més
metòdic, podien ajudar el pare allà
on poguera aparèixer una mancança
deguda a una formació a vegades
massa autodidacta.
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Sense comptar instrumentacions, transcripcions i arranjaments
d’obres d’altres autors, la família de José Peñarroja (a qui agraïm
les dades que ens ha facilitat per a escriure l’article present)
conserva aquestes composicions del nostre autor:
_
Sonata en la menor
_
Dansa (tarantel·la) per a instruments de corda
_
Sonata en sol menor
_
Tocata en la menor per a flauta i corda
Escrita per a Manuel Salvador Diago, flautista i llavors director de la
Unió Musical.
_
Vicente Daròs
Pasdoble dedicat a Vicente Daròs Estellés, el Noi, en agraïment
perquè, com a propietari del bar España, cedira el local per als assajos
de la banda.
_
El paso de Alfaraz (marxa)
_
Concert per a violí i orquestra
Escrit per a ajudar el fill a preparar el final de carrera i les oposicions.
_
Simfonia en re menor per a banda
_
Trio sonata per a dos violins i violoncel
_
Duo de trombons
_
Sonata en sol menor per a orquestra de cambra
_
Andante apassionat per a violoncel
Dedicat a la seua filla Teresa, violoncel·lista.
_
Dotze estudis progressius per a guitarra (mètode didàctic)
_
Poema juvenil en mi menor
_
Variacions senzilles per a tres clarinets
_
El rosario
_
La canción del jubilado
_
Luis
Vals dedicat a Luis Llorens Aymerich, director de la Rondalla Vallera
_
Anunciació de la primavera (dansa)
_
Estudi de lligats de violí
Per a la seua filla Fina, violinista.
_
Uixó (poema simfònic)
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En una entrevista publicada al setmanari La Vall amb motiu de la presentació
d’aquest poema simfònic, José Peñarroja diu: «Aquest poema el tenia en ment
des de fa molts anys; dut pel meu amor a la música i al poble, entenia que la
Vall necessitava una obra d’aquesta naturalesa. No n’hi havia cap i em vaig
decidir a fer-la jo.»
Una obra, doncs, que, unint el particular, el poble, i l’universal, la música, ens
crida a tots, com els versos finals del poema:

Camí de la Font, que ja ve l’estiu,
és dia de Pasqua en lo mig del riu.
Entre garrofers a la gent es veu
camí de la Font, un dilluns arreu.
Anem a la Font de Sant Josep.
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José Peñarroja Talamantes va faltar el 23 de febrer del 2014, amb 89 anys.
A més del seu record com a persona afable i desinteressada, deixava escrites
unes quantes obres que han sigut interpretades per diferents agrupacions, en
particular per la Unió Musical. I ací no estarà de més que ens preguntem per què
una banda pot tocar obres de qualsevol procedència, però mostra escrúpols
quan el compositor és d’una altra banda del mateix poble. Concretant-ho en el
cas que ens ocupa, per què una obra que es diu Uixó i que retrata situacions de
tota la Vall d’Uixó no pot ser interpretada per qualsevol agrupació?
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Q ua n
E u t e r p e c ri da
a l a te ua p o rta
i ja te ns u na e dat
CE L ESTE SAN AHUJA
_
Q u è é s e l qu e m ot iva u n a pe rsona adulta a c omenç ar o reprendre
e l s e stu d is mu sicals?
La p a ss i ó pe r la mú sica?, la freqüentac ió a l’esc ola de músic a
me n t re d u s la te u a x icalla a classe? , les ganes d’evasió de la
ru t i n a d iària?, la te u a ve n a ar tístic a sac sejant-te des del teu
d i n t re? Ch i lo sa?. . .
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Què és el que motiva una persona
adulta a començar o reprendre els
estudis musicals?
La passió per la música?, la
freqüentació a l’escola de música
mentre dus la teua xicalla a classe?,
les ganes d’evasió de la rutina diària?,
la teua vena artística sacsejant-te des
del teu dintre?
Chi lo sa?...
Cadascuna
de
les
vint-i-tres
persones adultes que es beneficien
de les classes en la nostra escola de
música s’haurà inspirat en la seua
musa particular, i segurament no haurà
trigat molt de temps a decidir-se a
fer el pas més enriquidor de la seua
vida per palpitant, cadascuna d’elles
tindrà les seues raons, el seu bagatge, i

deixarà de costat altres facetes seues
per poder-se ocupar d’esta nova afició
en major o menor mesura, però allò
que totes elles tindran a partir d’este
moment en comú, indiscutiblement,
és la quantitat de satisfaccions que
estan per vindre.
Si eres un adult sense estudis reglats
de música, vols fer allò que durant anys
ha estat latent en el teu cor i finalment
fas el pas d’estudiar música a la nostra
escola, et contaré què viuràs.
Recordaràs amb emoció i una mica
de vergonyeta els primers concerts
amb la banda d’inici, les mirades
d’estranyesa, d’escorcoll i potser fins i
tot admiració, i recordaràs també, com
quatre negres i dues blanques et van
tombar.
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En passar els anys, anar superant
cursos i avançar en les diferents
agrupacions, adquiriràs un sentiment
de pertinença al grup del qual formes
part que t’acompanyarà pertot arreu als
concerts, processons, presentacions,
cercaviles i mil actes que la teua
banda no deixarà de gestionar per
aconseguir estar present en totes les
fites importants del poble i també
d’altres poblacions; més endavant, en
fer-te major, fins i tot tindràs el privilegi
que un grup de músics més avantatjats
se t’enduguen a les falles, i tocaràs i
tocaràs, i marcaràs el pas, i el perdràs,
i passaràs per carrers i carrers plens de
gom a gom de només músics, i riuràs,
riuràs molt, i aleshores t’adonaràs que
les hores d’estudi, el cansament, el fred
i la calor de la sala d’assajos i el dolor
de coll per dur l’instrument penjant
hauran valgut la pena.

Emmarcaràs en la teua memòria
aquell teu primer concert de la banda
juvenil sota la batuta del mestre
en què tocaràs Larga cordobesa al
costat d’un altre saxo tenor a qui
segurament quasi triplicaràs l’edat,
però al qual admiraràs profundament
perquè tocarà com tu mai ni somniaràs
fer-ho; i recordaràs, ja de músic en la
simfònica, el que has estat veient
durant tots els anys enrere. El que
més t’impactarà..., la serietat dels
músics que tindràs al costat, l’estima
amb què subtilment et diran allò de
“a l’altra més” o “ni una”, recordaràs el
respecte amb què els teus companys
et tractaran, el sentiment de pertànyer
a la teua corda, i recordaràs sentirte acompanyat en cadascun dels
assajos de cadascun dels concerts
i en cadascun dels moments de la
teua vida a partir d’elegir tocar en una
banda sent adult, perquè res en el món
no t’ha de satisfer més.

SCHOLA CANTORUM . 2O21

Coneixeràs altres persones que,
com tu, s’estrenen en el món de la
música, també d’adults, i tindran per
sempre un lloc especial al teu cor i
vos fareu fotos en cada concert de
Nadal, i en un temps sereu confidents
i tindreu llargues converses d’allò més
interessants.

Paelles, torrades, el sopar abans
i les hores de conversa després de
l’assaig, t’obriran tot un ventall de
noves amistats, una nova visió de la
vida molt allunyada de la teua, tan
basada en la evidència científica, i que
farà trontollar fins l’últim percentatge
del teu subconscient, que et farà pujar
a la lluna i baixar a la terra, canviar
de planeta de seguit, harmonia de les
esferes, la responsable...

Es pot

perdonar
una nota

mal tocada,
però no
tocar
sense
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passió
Lu d wi g va n Be eth ove n

Carl Maria von Weber
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La música
és el
vertader
llenguatge
universal
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A JUGA R !
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So pa M us i c a l

CLARINET
FAGOT
GONG
SAXÒFON
TUBA
CONTRABAIX
FISCORN
LIRA
TROMPETA
VIOLÍ

Sabies què?
As Slow as Possible é s una

co m p os i ci ó d e John Ca ge. És
la i nte r p reta ci ó mus i ca l mé s
le n ta i d e ma jor d ura ci ó d e l a
h istor i a . E l 20 01 va come nça r
u n a i nte r p reta ci ó e n l ’e sgl é s i a d e
S a nt Burcha rd i , A l e ma nya , i e stà
p rogra ma d a a mb una d ura ci ó d e
639 a nys, fi ns e l 26 40.
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Encr euat s
1.

2.
4.

5.

6.

HORITZONTALS
2.
Acte de carrer que es fa
per a rememorar un sant
o una Mare de Déu.

7.

8.

4.
Ho gastem els músics per
a poder llegir les obres.

7.
Utensili que fa servir el
director per a dirigir la
banda.
8.
Compositor de la sarsuela
Los Claveles.

VERTICALS
1.
Compositor de l’òpera
La flauta màgica.
2.
Forma musical en compàs binari
molt popular.
5.
Agrupació de la qual formen part
els violins.
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6.
Instrument de vent-fusta
més agut de la banda
simfònica.
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Sense
música
la vida
seria un
error
- Frie d rich Nietzsche -

