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No, no va ser una casualitat... que aquest curs s’iniciara 
amb la invitació d’honor al nostre acte d’apertura de Maria 
Vicenta Mestre Escrivà Rectora Magnífica de la Universi-
tat de València. Diverses han sigut les raons per les quals 
decidírem sol·licitar la seua presència. D’una banda està 
al capdavant, per mèrits propis, d’una institució amb una 
llarga tradició educativa, la Universitat de València, un dels 
pilars fonamentals sobre els quals se senta l’educació, la 
cultura en general de la Comunitat Valenciana. A més, és 
una persona que ha treballat intensament perquè la dona 
puga créixer i educar-se en igualtat de condicions socials 
i laborals, ha liderat diversos projectes d’inclusió educati-
va, ha investigat en programes de lluita contra la violència 
en sectors desfavorits. La llista d’assoliments educatius és 
interminable.
No, no va ser casualitat... que al mateix acte assistira la 
Sra. Encarna Cuenca presidenta del Consell Escolar de la 
Comunitat Valenciana, principal responsable de la Cam-
panya RqRqR. Dins d’un projecte educatiu de centre que 
es distingeix per buscar la formació en valors per al nostre 
alumnat, ens vàrem sentir dolçament obligats a col·laborar 
amb aquesta Campanya que amb el seu lema: «No para-
rem fins a aconseguir la igualtat”, persegueix l’eradicació 
de la violència de gènere, amb l’acció conjunta de tota la 
Comunitat Educativa. El Conservatori va manifestar activa-
ment el seu rebuig a qualsevol agressió a la igualtat i a la 
convivència, i és per això que la primera part del concert va 
estar dedicada a música composta per dones i dirigida per 
la professora Inma Mateu Fortuño.

No, no va ser casualitat... que alumnat i professorat del 
Conservatori, conjuminaren esforços per a oferir un concert 
amb música exclusivament de compositores. La música i els 
comentaris sobre la vida i obra de les compositores presen-
tat amb un marcat caràcter didàctic, va aconseguir captivar 
d’una manera activa l’atenció dels assistents.

No, no va ser casualitat... que el nostre alumnat col·laborara 
en els dos concerts realitzats a Oliva i Dénia, per la Banda 
Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals 
de la Comunitat Valenciana, sota la batuta de la professora 
del Conservatori Inma Mateu Fortuño i amb la col·labora-
ció de la també professora de Cant del Centre Estíbaliz Ruíz 
Doñate.

No, no ha sigut casualitat... que en aquesta publicació 
puguem llegir sobre personalitats musicals desgraciada-
ment poc reconegudes com María Rodrigo Bellido, gràcies 
a l’article escrit pel professor José Vicente Carbonell.
No, no ha sigut casualitat... que l’any commemoratiu del 
250 aniversari del naixement del gran compositor L. V. Bee-
thoven, en el Conservatori s’haja aconseguit desenvolupar 
un projecte entorn de la figura del cèlebre músic alemany. 
Amb aquest propòsit tota la Comunitat Educativa, ha tre-
ballat per a preparar diverses activitats educatives que de 
manera transversal ha conformat un ambiciós projecte. 
Desgraciadament, la majoria d’activitats han hagut de ser 
ajornades o suspeses a causa de l’obligat confinament.

I finalment no, no ha sigut una casualitat ... que davant 
una situació tan extraordinària com la que hem viscut 
(confinament per la COVID-19), la Comunitat Educativa 
del Conservatori Professional de Música «Josep Climent» 
haja tingut les forces necessàries per a portar al millor dels 
finals possibles aquest curs. Ha sigut una realitat difícil de 
portar, amb un dia a dia complicat, per això vull reconéixer 
la labor desenvolupada per tots els sectors de la Comuni-
tat. A l’alumnat, que sorprés per la sobtada incorporació a 
les classes no presencials, ha hagut de compaginar en les 
seues pantalles d’ordinador els seus estudis musicals amb 
els generals. Al professorat, que en aquest canvi, ha atés 
amb els seus propis mitjans tècnics, amb una disponibili-
tat d’horaris completa i en la qual sovint no s’ha distingit 
entre jornada lectiva o festiva, amb una sobtada adaptació a 
unes classes no presencials inesperades. A les famílies, per 
ajudar als seus fills/es en les tasques telemàtiques des de 
les seues llars, per les mostres de reconeixement que ens 
han fet arribar. Al personal d’administració i serveis, que des 
de la seua casa o en el mateix centre han intentat en tot 
moment tractar de facilitar la informació i la gestió adequa-
da a cada moment. Al personal de neteja, que amb el seu 
esforç han aconseguit que tinguem unes instal·lacions més 
segures. Als membres de l’equip directiu, que des del minut 
zero han estat al meu costat per a aconseguir gestionar de 
la millor forma possible aquesta situació i aconseguir en 
moltes ocasions que les dificultats sorgides siguen menys 
dificultats.

José Tomàs Estornell Cremades
Director CPM Oliva
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Professorat:
Maria Elena Ferrando Pérez, llenguatge musical
Victor Emmanuel Iglesias Gutierrez, llenguatge musical
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Passa
la vida
Recorde aquells primers anys quan els meus fills , aleshores 
uns xiquets que s’enganxaven a la meua mà perquè encara 
no tenien ales per a volar, entraren en aquest centre sense 
saber, ni ells ni jo, quantes vivències boniques anava a apor-
tar-los.

Nostres fills i filles. Nosaltres, pares i mares. I la música...

Ser mare de fills músics ha fet també especials els meus dies, 
els nostres espais a casa...la música amb amics, la música a 
l’estiu amb finestres obertes, a l’hivern a vora el foc, la música 
a nostra casa.

I passa la vida.

Arriba l’hora de l’adéu. Dotze anys de concerts, d’audicions, 
avui la banda, demà l’orquestra, les veus dels xiquets ací i allà 
i nosaltres, pares i mares observant l’alegria, el moviment, 

EL RACÓ 
DE L’AMPA

la complicitat amb els seus professors i professores que tant 
han donat als nostres fills i filles...

I arriba aquest comiat en estos temps difícils. El COVID19 ens 
tanca el conservatori i ens du a dies de silenci. Silenci.

Afortunades famílies les que al seu sí tenen músics com els 
nostres joves... perquè a pesar de l’adversitat, podem obrir 
finestres per tal que la seua música acompanye al vent...

Ha estat un honor per a mi representar durant tants anys als 
pares i mares d’aquests fills i filles que duen la música tan 
endins per saber-la fer brollar fins arrencar nostra alegria...

Gràcies a totes i tots, sempre.

I passa la vida...

Teresa Llopis Guixot
Representant de mares i pares en el 

Consell Escolar del Conservatori Josep 
Climent d’Oliva des de 2008 a 2020.

QUI DE CASA SE’N VA

A CASA TORNA

Ausiàs Garrigós,
antic alumne i actualment 
solista de La Royal Liverpool 
Philarmonic Orquestra.

Ha sigut molt especial tornar al Conservatori on em vaig 
formar i poder compartir la meua experiència després de 
tants anys. Estic molt agraït als professors Juan (que va ser 
el meu professor) i Juanma, així com a la resta de l’equip per 
comptar amb mi. Però sobretot a les i els alumnes que van 
demostrar les ganes que tenen de tocar i millorar. 
Ha sigut una experiència molt bona per a mi, i espere haver 
aportat alguna cosa positiva que ens ajude a continuar en 
aquesta carrera tan llarga i gens fàcil, però molt satisfactòria. 
Gràcies i esperem que la pròxima vegada tinguem més dies 
per poder treballar junts!

Rafa Mayans,
Catedràtic de Percussió del 
Conservatori Superior de 
Música «Manuel Massotti» de 
Múrcia.

Gràcies al meu amic i company Miquel Mateu per portar 
endavant una iniciativa com aquesta. Gràcies al Conservato-
ri Professional de música d’Oliva per fer-la possible. Gràcies 
a tots els alumnes que vàreu assistir a la vostra aula de per-
cussió per tal d’escoltar les meues idees. 
Ho vaig passar genial i espere que tots els que assistireu 
també.
Ben orgullós n’estic per haver tingut l’oportunitat que em 
vàreu brindar. No tots els dies u torna a casa per retrobar-se 
amb antics companys, amics i noves generacions d’estu-
diants al centre on ja fa temps vaig començar a estudiar 
seriosament la música.
Desitjant a tornar a veure-vos
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GAL·LA 
NAVARRO 
PITARCH

El present dels qui foren el futur

Entrevista a

per Tomàs Simón Iniesta Llopis
6é EEPP

En aquesta entrevista 
coneixerem de més a 
prop, Gal·la Navarro 
Pitarch, contrabaixista i
ex-alumna del 
Conservatori Professional 
“Josep Climent” d’Oliva. 
L’antiga estudiant del
nostre centre, ha 
col·laborat amb Amalgama 
per tal d’apropar-nos una 
mica més al món de
la música; a nivell artístic, 
acadèmic, professional 
i laboral. A continuació, 
us deixem amb
l’entrevista realitzada a 
aquesta músic i artista.

Quin és el primer record que 
tens, relacionat amb
la música?
El meu primer record és quan els meus pares em van portar 
a veure un ballet, era molt menuda i ho vaig viure com un 
moment molt màgic. Allí tot era possible.

Per què decidires decantar-te 
pel contrabaix a l’hora d’iniciar 
els estudis elementals 
de música?
La veritat és que va ser el meu pare el que em va convèncer 
i jo em vaig deixar convèncer perquè el que volia era fer 
música. El problema per a ell va vindre després, quan es 
va donar compte que tenia que carregar amb el contrabaix!

Quan vas començar a tindre 
clar que volies dedicar-te a 
ella? Quan ho vas decidir de 
forma definitiva?
Hi han persones que ho tenen tot molt clar, jo no tenia res 
clar i menys dedicar-me a la música de forma professional. 
Però al final, la vida pega moltes voltes i fa que et trobes 
persones extraordinàries, apassionades realment per allò 
que fan, persones exigents i minucioses en lo tècnic però 
que al mateix temps et donen confiança i et valoren. I per a 
mi una d’eixes persones clau en el fet de voler continuar, i 
estaré sempre molt agraïda, és Miquel Aguilar, crec que 
ell ho sap. Espere que ho sàpiga!

T’imaginaves la teva trajec-
tòria musical tal i com s’ha 
desenvolupat? Quines coses 
t’han sorprès d’aquest ofici 
(positiva i negativament)?
Per a res m’imaginava tot el que m’ha passat. Els que em 
coneixen ho saben. Han hagut moltíssimes coses que 
m’han sorprès! I tant! Però sempre em quede amb les posi-
tives, perquè el camí és molt llarg i encara no s’ha acabat. 
Però et contestaré. La negativa: el poc reconeixement que 
hi ha del nostre ofici, encara ara. Espere que canvíe. La posi-
tiva: que la música et porta a conèixer a moltes persones i a 
molts universos diferents.

Quina especialitat triares 
al superior? N’estàs segu-
ra d’haver seleccionat la 
correcta? En quin centre vas 
cursar aquest grau?
Jo vaig estudiar al C.R.R. de Perpinyà, amb Jean Ané, 
solista de l’Orquestra Nacional de Montpellier, una 
altra d’aquelles persones extraordinàries de les que parlava 
abans. Però abans d’estudiar a Perpinyà vaig estar un any al 

Conservatori Superior de Castelló, vaig elegir interpre-
tació. Sobre les especialitats diré que no podem atribuir o 
determinar més valor a una que a una altra.

Actualment a què et dedi-
ques? Tens en ment algun 
projecte futur relacionat 
amb la musica?
Actualment sóc professora de música en una escola occi-
tana, a Sète exactament, i continue tots els altres projectes 
musicals com el meu quartet de tango “Chiquilín” i el 
meu duo “TOIËMOI” amb el meu company de vida Pierre, 
que és violinista.

Quines anècdotes o esdeve-
niments remarcaries dels 
anys d’estudi al Conserva-
tori Professional Josep Cli-
ment?
Del Conservatori Professional Josep Climent només 
guarde bons records. Des de la consergeria fins a la direcció, 
tots excel·lents professionals i una experiència inoblidable. 
Vaig estar molt poc de temps, un any, però va ser una molt 
bona experiència.

Com i quins professors i/o 
musics t’han influït al llarg 
de la teva carrera musical?
Professors, crec que ja ho saps. I músics moltíssims!!! Des de 
Renaud Garcia-Fons en contrabaix, Alexandre Tharaud 
en piano, Nemanja Radulovic en violí...hi han molts! A 
més a Perpinyà hi ha un festival de música contemporània 
molt important “Festival Aujourd’hui Musiques” i he 
tingut la sort d’escoltar propostes sonores molt interessants.

Quin consell donaries als 
joves músics que s’estan 
plantejant emprendre una 
carrera musical?
Que no perden la passió ni la confiança, el camí és molt 
llarg i la perseverança la clau. El talent és efímer s’ha “d’en-
tretenir”.
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El present 
dels qui foren 
el futur SERGI 

MIÑANA 
MIÑANA

Entrevista a

Per Clara Faus i Maria Benito
5é EEPP

A continuació hem 
entrevistat a Sergi 
Miñana Miñana, antic 
alumne del Conservatori 
Professional Josep
Climent d’oliva. És 
ex-estudiant de trombó, 
i actualment es troba en 
l’Orquestra Gulbenkian en
Lisboa, on treballa 
des de fa 2 anys.
Ara contestarà a les següents 
preguntes i ens contarà 
com ha sigut el seu pas 
pel conservatori i com ha
enfocat la seua vida 
professional.

Què va suposar per a tu el teu 
pas pel Conservatori? Què és 
allò que més recordes? Va ser 
important?
El meu pas pel Conservatori d’Oliva va ser una etapa molt 
bonica on vaig fer moltes amistats tant amb companys com 
amb professors. Al mateix temps, molt important, ja que vaig 
decidir dedicar-me professionalment a la música. El que més 
recorde són les classes d’instrument i de cambra que tant 
gaudia, i els infinits exàmens d’anàlisi que ens ocupaven tota 
una vesprada.

Quan vas començar, pensaves 
estudiar música? Per quines 
raons?
La veritat que quan vaig començar no tenia pensat fer una 
carrera, sinó estudiar música perquè m’agradava, al igual 
que altres amics meus anaven a jugar al futbol o qualsevol 
altra activitat extraescolar. No és fins els últims cursos d’En-
senyances Professionals quan decideix baix la influència del 
meu professor de trombó Ferran Pelegrí, dedicar-me profes-
sionalment al món de la música amb la il·lusió d’algun dia 
aconseguir una plaça en una Orquestra Professional. Una 
grandíssima persona que m’ha inculcat grans valors tant 
musicals com humans i gràcies a la seua influència he pogut 
aconseguir els meus objectius artístics i, sobretot, estimar la 
música.

A que et dediques ara ? Vius 
de la música?
Afortunadament he pogut viure de la música com a docent 
des de que vaig finalitzar les Ensenyances Superiors però, des 
de que vaig decidir dedicar-me a la música, tenia l’objectiu de 
formar part d’una orquestra professional. Després d’algunes 
audicions, tant a territori espanyol com a l’estranger, vaig tin-

dre la sort d’aconseguir una plaça de trombó en l’Orquestra 
Gulbenkian de Lisboa on treballe des de fa 2 anys.

Consideres que la música ha 
sigut una bona elecció pro-
fessional?
Sí, clar. El món de la música, encara que no ho sembla, té 
moltes opcions per a poder dedicar-se professionalment. 
Necessita sacrificis i constància, com tota altra carrera, i 
sobretot estimar el que fas. Quant estudies allò que més 
t’agrada i et motiva i damunt tens la sort de poder-te gua-
nyar la vida professionalment, què més pots demanar? Per 
a mi de les millors eleccions de la meua vida, sense cap 
dubte.

Per què vas triar el teu ins-
trument?
Com ens ha passat a molts de nosaltres, no sempre tries 
l’instrument que desitges en un primer moment, sinó que 
t’adaptes un poc a les necessitats de l’agrupació, societat o 
escola en la qual vas iniciar els estudis Elementals. En el 
meu cas, quan els meus pares van decidir inscriure’m a 
música per la meua constant insistència, l’instrument que 
jo volia era el saxòfon, però no estava disponible en eixe 
moment (ja hi havien molts saxos a la banda). Aleshores, el 
director de l’agrupació, en aquell moment Rafa Donet, em 
va dir hi havia un instrument disponible que era el trombó. 
El vaig provar durant un temps i després ja no vaig voler 
canviar-lo per altre. Sempre recordaré aquest moment, ja 
que gràcies a ell vaig començar els meus estudis de música 
amb el trombó.

Què vas trobar a faltar quan 
te’n vas anar del conservato-
ri “Josep Climent”?
Són molts els professors que em van influenciar i guarde 
un gran record, tant d’instrument, com de música de cam-
bra i d’anàlisi. Però per damunt de tots, el meu professor 
de trombó els últims anys, ha sigut com un pare, Ferran 
Pelegrí. Una grandíssima persona que m’ha inculcat grans 
valors tant musicals com humans i gràcies a la seua influèn-
cia he pogut aconseguir els meus objectius artístics i, sobre-
tot, estimar la música. Sempre li estaré agraït. En segon lloc, 
als amics i companys, que tantes experiències i rialles hem 
passat durant aquests sis anys.

Amb una paraula com defi-
niries el món de la música? 
Imprescindible.

Quan estudiaves al conser-
vatori, quines eren les teues 
assignatures preferides?

Les assignatures instrumentals, tant trombó, com música de 
cambra i orquestra eren les meues preferides.

Et vas inspirar en algú per a 
ser qui eres ara mateix? Qui 
és el teu model a seguir?
La veritat que sempre tenim ídols, sobretot quan eres 
estudiant i escoltes música del teu instrument tant en 
l’àmbit solístic com camerístic com podien ser ChristianLin-
dberg (solista internacional) o German Brass (ensemble de 
metalls)... però diguem que no he tingut un model a seguir. 
He anat construint el meu camí marcant-me objectius i 
dedicant-li temps, sacrifici i constància per aconseguir-los.

Gaudeixes de la teua profes-
sió? Tornaries a triar aques-
ta carrera?
Sí, tant com a docent anteriorment i com a músic d’orques-
tra en l’actualitat. Gaudeixo de la música i em senc realitzat 
amb aquestes dues facetes. Sens dubte, tornaria a escollir 
aquesta carrera.

Que li diries a aquells que no 
saben si estudiar música?
Estudiar música és sacrificat, però al mateix temps molt gra-
tificant. De manera que vas avançant i adquirint coneixe-
ments el nivell de satisfacció és major. Diuen que la música 
és el llenguatge de l’ànima. Un llenguatge que et permet 
tant sentir com transmetre emocions i sentiments. La músi-
ca és essencial en les nostres vides i és capaç d’explicar coses 
que les paraules de vegades no poden explicar. És un món 
fascinant on tot el món ho pot gaudir. Per a mi és una forma 
de vida i sense cap dubte sense ella res seria el mateix.

Quin consell li donaries als 
estudiants del conservatori, 
per a que gaudiren en el seu 
pas pel conservatori d’oliva?
El futur de cadascú no està escrit, l’ha de escriure i viure 
cadascú i la millor manera de fer-ho és gaudint del que fas. 
Tant amb la música com amb qualsevol altra carrera, has de 
voler, has de sacrificar-te i sobretot gaudir, que per a mi és 
el més important.

En aquesta situació espe-
cial que estem passant tot el 
món, creus que la música ha 
fet aquesta quarantena mes 
amena ?
I tant. És impossible pensar una vida sense música i, en 
aquests moments tant difícils que ens ha tocat viure, la 
música pot ser haja sigut una de les fonts més utilitzades 
i que ens ha donat esperança, en aquests durs moments i 
ens ha ajudat a seguir endavant.
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La
pie-
dra

¿Quieres moverte solo cuando te dan cacahuetes, como los 
monos, o quieres ser el protagonista de tu vida?. ¿Decides 
vivir amargamente o llevar el ritmo de tus acontecimientos? 
¿Es labor del directivo motivar a sus colaboradores, o éstos 
han de venir motivados de casa?

Se habla mucho y mucho se ha escrito sobre la motiva-
ción en las organizaciones y hay divergentes opiniones al 
respecto, sin que haya conclusiones claras: será porque el 
tema no está resuelto.

Digamos de inicio que hay dos tipos de motivación de una 
persona para que ésta haga, y de buen gusto, lo que hay 
que hacer: motivación externa, que viene de otra persona, 
y motivación interna, que emana del interior del sujeto. No 
son contradictorias, sino complementarias, y ambas pue-
den y deben darse simultáneamente, aunque entendemos 
que el peso fundamental de la motivación viene del propio 
individuo que, a fin de cuentas, es el protagonista de su
trabajo y de su vida.

La MOTIVACIÓN EXTERNA es la clásica, la que proporcio-
na la organización (a través de sus directivos) para impul-
sar el buen trabajo y que los colaboradores se encuentren 
a gusto. Salario, condiciones laborales etc. son toda una 
serie de recetas “hard” usadas para motivar a los colabora-

dores; el problema de estas herramientas es lo efímero de 
sus efectos motivadores: ¿qué pasa cuando las personas se 
han acomodado a una nueva retribución o a unas mejores 
condiciones laborales?, ¿hay que seguir elevando su nivel?, 
¿hasta cuándo?

Además, las personas cuya motivación es esa son como una 
marioneta en manos del agente motivador.

Más eficaz, y rentable, resulta utilizar elementos motivado-
res que tengan que ver con los valores laborales de la perso-
na. Averiguarlos es una buena práctica: no todos buscan o
necesitan lo mismo en su vida y en su trabajo.

Habitualmente son muy eficaces los reconocimientos, las 
censuras constructivas “+ - +“, el marcar objetivos claros y 
asumibles, la formación continua, la comunicación interna, 
la delegación, el dar protagonismo a la gente, así como el 
salario y las recompensas proporcionales al esfuerzo, a la 
contribución y a los resultados; son elementos “soft” que 
inciden en lo que la persona más quiere, pues apelan a su 
ego. “YO”

Por el contrario, los elementos más devastadores de la moti-
vación en las organizaciones son la crítica y las promesas 
incumplidas.

En resumen: se trata de crear un clima en el que la gente 
sea conducida hacia retos estimulantes, que hagan que el 
trabajo sea más atractivo.

No diremos que la motivación externa no hay que practi-
carla, pero esta motivación externa la necesitan, sobre todo, 
aquellos que no saben muy bien lo que quieren ni a dónde 
van, o que se dejan llevar por las circunstancias. “Cuando el 
alumno está dispuesto, aparece el maestro” dice una frase 
de éxito en formación, que también es aplicable a la moti-
vación: cuando la persona no está motivada per se, no son 
eficaces las herramientas de la motivación externa.

Se necesita, pues, la MOTIVACIÓN INTERNA,
la AUTOMOTIVACIÓN.

Nadie se ahoga por caer al agua, se ahoga por no nadar, 
y nadar depende de la persona. Automotivación, palabra 
clave, mágica: energía que nace del interior e impulsa a 
hacer cosas (lo importante en la organización es que las 
cosas que quiera hacer la persona sean las que la organi-
zación necesita, pero ese es otro tema). A fin de cuentas, lo 
que tenemos es consecuencia de lo que hemos buscado 
(visión personal, metas, objetivos) y de lo que nos hemos 
esforzado por obtenerlo.

Cuando se tiene automotivación, nada para a la persona en 
su camino; al contrario: no se derrumba ante las dificulta-
des, persevera, e incluso “crea” las circunstancias para tener 
buena suerte (no “suerte”). El trabajo, entonces, es más 
grato porque tú eres protagonista del mismo.

La persona automotivada tiene su camino definido, claros 
sus objetivos, se prepara para alcanzarlos y es proactiva en 
la acción que conduce a los resultados. Asume, en definiti-
va, la responsabilidad de su propia motivación y se convier-
te en protagonista de su trayectoria vital. Vale la pena incidir 
sobre esta idea de proactividad.

Según el Diccionario de la lengua española, proactivo se 
compone de la proposición latina “pro” (a favor de”) y de 
“activo” (diligente, eficaz, productivo); por tanto, una per-
sona proactiva se definiría como “a favor de la eficacia y la 
productividad”.

Para mejor centrar el concepto, lo compararemos con dos 
términos relacionados, para luego desarrollar la noción de 
persona proactiva.

Persona reactiva 
 
También según el Diccionario, reactividad es la “capacidad 

o modo especial de reaccionar frente a un hecho concreto”. 
Este tipo de comportamiento conduce a la persona a tomar
decisiones rápidas y condicionadas por las circunstancias, 
pero esas respuestas no están meditadas ni analizadas por 
lo que tienen muchas posibilidades de ser incorrectas:
Estímulo Respuesta
La persona reactiva reacciona, sí, a los estímulos, pero siem-
pre a remolque de los mismos y sin contemplar su propio 
criterio ante ellos.

Normalmente, las personas reactivas no son conscientes 
de su comportamiento reactivo y desconocen que hay otra 
mejor manera de actuar. Sin embargo, no transmiten credi-
bilidad por lo irreflexivo de sus decisiones.

Solo está justificado un comportamiento reactivo ante situa-
ciones de emergencia, que exigen respuesta rápida, en las 
que no hay tiempo de reflexionar y valorar.

Persona pasiva

La persona pasiva no da respuesta a los estímulos que se 
le presentan; es la típica persona que “pasa” de todo, no 
le afecta lo que sucede o se esconde confiando en que las 
circunstancias cambien:
Es una persona tranquila por naturaleza y no toma decisio-
nes, lo que le impide asumir responsabilidades. A la larga, 
se frustra al reconocerse el poco protagonismo de su actua-
ción y de su vida.

Persona proactiva

Es la persona también volcada a la acción ante los estímulos 
pero que, a diferencia de la reactiva, reacciona desde dos 
planos:
-Cuando el estímulo se ha producido: toma conciencia de 
la situación, la analiza y decide cómo actuar en función de 
dicho análisis y a la luz de sus valores y principios, e incluso 
sus sueños, todo ello con sus emociones bajo control: y con 
control emocional
-Antes de que el estímulo se produzca: tiene un “sexto sen-
tido” que le hace prever los estímulos y decide antes que 
éstos se presenten cómo actuará: sobre qué se hará

Ambas formas requieren entrenamiento mediante la 
reflexión en cada caso (interiorizando todos los elemen-
tos contemplados) y perseverando en el comportamiento 
proactivo. La persona proactiva es analítica, tiene sensación 
de control de todos sus actos y, como dice Eduard Punset, 
tiene “el placer de tener un compromiso con la vida”. Ade-
más, tiene estas actitudes:

El distraído tropezó con ella.
El violento la utilizó como proyectil.
El emprendedor, construyó con ella.
El campesino, cansado, la utilizó de asiento.
Drummond la poetizó.
David, la utilizó para derrotar a Goliat,
y Michelangelo le sacó la más bella de las esculturas.
En todos los casos la diferencia no estuvo en la piedra, sino
en el hombre y en el uso que éste hizo de la piedra...
No existe “piedra” en tú camino que no puedas aprovechar
para tú propio crecimiento:
...”arquitecto de tú propio destino”
...”todo depende del cristal con que se mira”
...”puntos de vista”
siempre depende de nosotros, de cómo lo ven nuestros ojos y
de un regalo de Dios: LA LIBRE ELECCIÓN
El año que viene es el mismo para todos,
depende de nosotros lo que hagamos con él.

(Anónimo)

¿Me motivan? 
¡Me motivo!
Jose Luis Lozano
Formador, Coach Profesional, 
Escritor, Conferenciante y Consultor
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– Toma la iniciativa de su vida y, por tanto, ante los hechos
– Se responsabiliza de sus vida y de sus actos
– Afronta con energía la solución de problemas
– Es creativa, hace cosas nuevas que antes no existían
– Tiene espíritu de superación
– Tiene actitud mental positiva

¿Cómo convertirse en persona automotivada?

Desde luego, siendo proactiva. Pero también teniendo sus 
objetivos personales claros (una persona sin metas, sin 
proyectos, sin retos ni ilusiones es una persona “muerta”) y 
actuando sin desmayo para conseguirlos, con actitud men-
tal positiva (o sea, AMP +: con fuerza/energía que emana 
del interior y genera entusiasmo para hacer lo que hay que 
hacer). Buscar alinear tres elementos clave: ser competente 
en lo que se hace, tener pasión en lo que se hace, darse 
cuenta de que lo que se hace es útil a la organización para 
las que se trabaja.

Hacerse preguntas (y contestarlas con sinceridad absoluta) 
ayuda a convertirse en persona motivada. La relación de 

preguntas no es cerrada, más bien es infinita, y las pregun-
tas a realizarse dependen de cada caso y de cada persona. 
Algunas como las que siguen nos pueden ser de utilidad:

– ¿Qué me aporta esta situación?
– ¿Qué puedo aprender de ella?
– ¿Qué me enriquece?
– ¿Qué perspectivas me permite?
– ¿A quién me permite conocer?
– ¿Qué puedo aprovechar de la situación actual para
el futuro?
– ¿Qué resultados estoy teniendo?

La persona automotivada no olvida los problemas ni huye 
de ellos, pero (fruto de su AMP +) busca el lado positivo 
de los mismos y la solución, viendo en cada problema una 
oportunidad.

Es una decisión personal de ver y afrontar las cosas de esta 
manera, de convertirse en protagonista de su trabajo y, lo 
que es más importante, de su vida.

BREVE RESEÑA CURRICULAR

• Diplomado en Dirección de Marketing 
y Comercial por IDE-CESEM 

Instituto Directivos de Empresa.
• Máster en Dirección y Gestión de 
RRHH en EUDE. Escuela Europea 

de Dirección y Empresa.
• Diploma de Especialización Profesional 

Advanced en Coaching Ejecutivo
• Postgrado en Inteligencia Emocional por la 
UNIR. Universidad Internacional de la Rioja

• Consultor Acreditado en Metodología 
Belbin por Belbin Associates

• Train the Coach Certification Marshall 
Goldsmith Stakeholder Centered Coaching

• Máster en Comunicación 
NO Verbal Científica.

• Facilitador en Mindfulness
• Responsable de RRHH y Calidad

• Responsable de Atención al Cliente
• Profesor colaborador en UPV, 

UJI, IVAP, EVES, UCV

Concierto Gregoriano

El pasado martes 12 de noviembre de 2019 el coro grego-
riano “Cum Jubilo” nos ofreció como ya viene haciendo 
desde hace unos años un concierto de canto gregoriano a 
toda la comunidad educativa del centro, en especial a los 
alumnos de Historia de la Música de 5o de EEPP.

De la mano de su director Paco Mestre nos mostraron los 
diferentes estilos de canto asociados a este género vocal, y 
que formaban parte tanto de las misas como de otros actos 
litúrgicos, así como algunos himnos.

Fue muy interesante, ya que antes de comenzar a cantar nos 
explicaban el tipo de canto que iban a interpretar: a qué 

parte de la liturgia pertenecía, la estructura, los modos de 
ejecución (si era un canto melismático, silábico o pneumá-
tico, etc.).

El objetivo esencial del concierto era demostrar a los estu-
diantes la importancia de este canto en la posterior evo-
lución de la música europea, y a mi parecer, lo lograron. 
Fue por tanto una experiencia muy provechosa, por lo que 
esperamos que se repita durante muchos años más para 
que nuestro centro pueda disfrutar de un estilo musical tan 
importante y tan desconocido.

¡Enhorabuena a todos los que lo hicieron posible!

Fabián López 5é EEPP

Pintores en moviment

El passat 17 de Desembre a les 10.00h a la Sala Polivalent 
d’Oliva l’alumnat de Conjunt de vent i percussió va parti-
cipar amb el CEIP ALFADALÍ, en una activitat extraescolar, 
molt xula.
Es tractava d’un festival on participaven tots els cursos del 
centre de L’Alfadalí des de 3 anys fins a l’alumnat de 6é, con-
juntament amb el Conjunt de vent i percussió d’ EE.EE del 
Conservatori Josep Climent d’Oliva, i representaven escèni-
cament quadres d’unes pintores. En aquest cas, van elegir 
quadres de Frida Kahlo, Yayoi Kusama, Rosa Torres i Sonia 
Delaunay.
El conjunt de vent i percussió col·laborà en l’activitat posant 
la música en directe, per tant, mentre l’alumnat del centre 
Alfadalí representava un quadre d’alguna de les pintores 

mitjançant danses o expressió corporal, el conjunt interpre-
tava la música corresponent a cada grup que intervenia a la 
representació.
El concert constava de 10 quadres d’aquestes pintores i vam 
tocar peces musicals molt diverses, com van ser entre altres: 
Silbando al trabajar i Ay ho!! del conte Blancaneus. 
Donde estan las llaves, La abeja Maya, Jingle Bells, 
Get Me to the Church on Time, La bella y la Bestia, 
Pirates of the Caribbean, Jurassic Park, Edelweiss i 
Juego de Tronos.
El festival va començar a les 10.00h del matí i van acabar 
a les 12.30h, ho vam passar molt bé i esperem tornar a fer 
alguna activitat com aquesta en qualsevol centre públic 
d’ensenyament d’Oliva.

Inma Mateu,
directora del Conjunt de Vent i Percussió

Periciales judiciales y extrajudiciales. 
Informes forenses. Servicio técnico. 

Proyectos. Venta de equipos, software 
y consumibles. programación a medida. 

Servicio a empresa y particular.

Paseo Gregori Mayans, 20A-Bajo
46780 Oliva (Valencia)

infoliva@infoliva.com
96 285 55 00
www.infoliva.com
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El dijous 14 de novembre a les 19.30 hores va tindre lloc 
l’Acte d’apertura del curs 2019-20, a l’auditori del Conserva-
tori Professional de Música «Josep Climent» d’Oliva.
A l’acte van assistir David González alcalde de l’Ajuntament 
d’Oliva acompanyat de membres de la Corporació Munici-
pal, convidada d’honor Maria Vicenta Mestre Escrivà Recto-
ra Magnífica de la Universitat de València, Encarna Cuenca 
Carrión, Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana, Cristina Fornet Ausina Presidenta de l’AMPA 
del CPM Oliva i Presidenta de la Delegació comarcal de la 
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana 
i gran part de la comunitat educativa.

José Tomàs Estornell Cremades Director del CPM Oliva va 
iniciar l’acte comunicant a tots els presents les novetats per 
a l’actual curs:

En primer lloc va anunciar la realització de les proves d’accés 
a Cant, una especialitat que s’incorpora per primera vegada 
a l’oferta educativa, i ve a confirmar el constant creixement 
del centre.

La innovació en el Programa de Coordinació horària de la 
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments 
de Règim Especial (programa que facilita la compaginació 
dels horaris de l’alumnat d’ESO amb els Ensenyaments 
Musicals) és l’ampliació a dos Instituts més que se sumen 
als cinc que ja comptaven amb aquesta coordinació, tots ells 
dins de l’àmbit territorial d’influència del Conservatori. A 
més per primera vegada s’han organitzat part de les classes 
del Conservatori en l’aulari dels diferents IES, amb la qual 
cosa s’aconsegueix eliminar alguns dels desplaçaments de 
l’alumnat i es millora la planificació de l’horari d’aquest.

Amb la intenció de retre homenatge al geni universal de la 
música L.V. Beethoven en el 250 aniversari del seu naixe-
ment, durant el segon i tercer trimestre es durà a terme
un projecte transversal en el qual s’acostarà l’obra del mes-
tre alemany per mitjà d’audicions, anàlisis d’obres, projec-
cions, etc. a l’alumnat.

A continuació va prendre la paraula la convidada d’honor 
Maria Vicenta Mestre Escrivà Rectora Magnífica de la Uni-
versitat de Valenciana, que en la seua intervenció va fer un 
interessant recorregut per la música a través de la història 
en la societat valenciana i especialment de la ciutat d’Oliva. 

Va manifestar la rellevància del Conservatori perquè permet 
desenvolupar els estudis musicals, part essencial de l’edu-
cació en la societat actual del coneixement, tant en edats 
primerenques com a nivells més avançats.

Seguidament, es va procedir al lliurament dels Premis Pro-
fessionals de música fase centre del curs 2018-19, que van 
rebre les alumnes Silvia Soldevila (Premi especialitat Cla-
rinet) i Belén Montagud (Menció d’honor especialitat Cla-
rinet).
El concert que van oferir els components de la Banda Sim-
fònica del Conservatori va tindre especial rellevància per 
diferents raons:
D’una banda, i dins d’un projecte educatiu de centre que 
es distingeix per buscar la formació en valors, es va voler 
col·laborar en la Campanya RqRqR, organitzada pel Consell 
Escolar de la Comunitat Valenciana. Campanya que amb el 
seu lema: «no pararem fins a aconseguir la igualtat”, per-
segueix l’erradicació de la violència de gènere, amb l’acció 
conjunta de tota la Comunitat Educativa. El Conservatori va 
manifestar activament el seu rebuig a qualsevol agressió a 
la igualtat i a la convivència, dedicant la primera part del 
concert a música composta per dones: «El suspiro del moro» 
de M. Dolores Vitoria i «Cleopatra» de Amaparo Edo, dirigi-
da per la professora Inma Mateu. La Sra. Encarna Cuenca 
presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, 
principal responsable de la Campanya RqRqR, present a 
l’acte, va acollir amb gran satisfacció l’adhesió del centre a 
aquesta iniciativa.

En la segona part del concert, sota la direcció del professor 
Vicent Simó, es va escoltar l’obra «Tuba Tum Concert per a 
tuba i banda» de Salvador González Moreno, compositor 
molt pròxim al Conservatori, amb una llarga trajectòria pro-
fessional com a músic compositor amb un gran nombre de 
premis aconseguits que avalen la seua carrera.

En aquesta ocasió Rafa Donet, professor de l’especialitat de 
Tuba, acompanyat per l’alumnat va oferir una magnífica ver-
sió de la música de Salvador González.

En resum, un acte d’apertura de curs que obri una nova etapa 
plena de nous reptes educatius, en un centre de referència 
de la comarca de la Safor-Valldigna, que pertany a la xarxa 
de Conservatoris de Música de la Conselleria d’Educació.

Acte d’apertura 
curs 2019-2020

Premis
Professionals
Curs 2018/2019

Premi Professional de música, 
especialitat clarinet

Silvia Soldevila

Menció d’honor, 
especialitat clarinet

Belén Montagud

M.Vicenta Mestre, Rectora Magnífica U.V.; David Gonzàlez, 
Alcalde d’Oliva i membres de la corporació municipal; 
Encarna Cuenca, Presidenta del Consell Escolar de la C.V



Autoritats,
Professorat,
Estudiantat,
Senyores i senyors,

‘A Tu deman que lo cor me’nfortixques’

Aquest vers d’Ausiàs March forma part del poema simfònic 
composat pel mestre Josep Climent, qui dóna nom al Con-
servatori Professional de Música d’Oliva, el vostre Conserva-
tori, el nostre, perquè com totes i tots saben, sabeu, jo vaig 
nàixer ací, a aquesta terra.

Una comarca, la nostra, que va tenir el seu gran esplendor 
del segle XV amb grans mestres de la literatura en la nostra 
llengua com ara Joan Roís de Corella, Ausiàs March i Joan 
Martorell.

De ben segur que a les sales nobles del palau d’Alfons 
d’Aragó i Foix, el conegut com Alfons el Vell, a la Gandia del 
quatrocento, sonarien les melodies medievals i es recita-
rien els textos del més gran dels poetes valencians, fill de 
Pere March, son pare, també poeta.

També, de ben segur, abans de la Reconquesta, ressonarien 
melodies que no hem conservat de l’època Ibèrica, al nostre 
terme, el que va ser poblat del Castellar, ja a la nostra esti-
mada Oliva o fins i tot anteriors, en els assentaments de l’Al-
muixich i el Pic dels Corbs, a més de a l’Awraba musulmana.
En eixe sentit devem als temps d’Al-Ándalus la reintroduc-
ció de la dolçaina en el segle huité, junt a altres instruments 
de vent que formaven part de la vida cultural de la medite-
rrània musulmana: el cant, els instruments, la dansa com a 
part de la vida quotidiana.

Instruments musicals com el tabal, el nostre tabalet, que té 
els seus orígens en l’attabál, que donava nom als timbals i 
tambors més menuts, que ens uneixen a tota la mediterrà-
nia des de Turquia fins el Marroc actual.

No podem oblidar que l’època de les taifes, tot i ser convul-
sa i complicada políticament, va ser un temps d’art, de cièn-
cies i de lletres, com les glòries de la nostra terra cantades a
l’elegia d’Al Waqasi, que fugí de l’antiga Balansiya després 
de la conquesta del Cid i es va refugiar a Dénia.

Taifa de la que depenia Oliva. En ella nasqueren els majors 
exponents de la poesia de l’època d’Al-Andalus, època d’es-
plendor cultural que ens pot portar fins Ibn Al-Abbar als 
temps de Jaume I.

El rei conqueridor respectà la població musulmana assenta-
da a Oliva, i la va llegar als Carròs, assentant el seu poder al 
castell del Rebollet.
Des dels temps de la fundació del Convent de la Mare de 
Déu del Rebollet, de les primeries del segle XIII, la músi-
ca està present en el convent que custodia la imatge de la 
Verge del Rebollet, la més antiga de les escultures religio-
ses valencianes.
Però també ressonaria a la Cort establerta per la família 
Centelles, quan en 1449 Francesc Gilabert de Centelles 
obtingué d’Alfons el Magnànim el títol de Comte d’Oliva, 
incloent en ells Pego, Murla, la Font, Potries, l’Alqueria Nova 
i Rafelcofer.

Totes i tots coneguem les restes del que va ser el Palau dels 
Comtes d’Oliva. De la seua galeria de de columnes de mar-
bre, algunes de les quals es conserven a l’església de Santa
Maria.

A eixe palau, esplendorós al seu temps, com important era 
el territori governat pels Centelles, degué sonar també la 
música medieval que era un avanç del que després seria 
l’esplendor cultural que ens ha caracteritzat com a terra 
d’arts. I em permetran una referència obligada al nostre 
poeta d’Oliva Francisco Brines.

Arts com les de l’església de Santa Maria la Major, exemple 
de l’arquitectura barroca valenciana, acabada ja en un estil 
clàssic, a la qual les melodies religioses ressonaven, i resso-
nen, gaudint de l’acústica de les seues tres naus.

A continuació 
reproduïm el text del 
discurs cedit per Maria 
Vicenta Mestre Escrivà, 
Rectora Magnífica de la 
Universitat de València:
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Naus i campanars, part de l’arquitectura religiosa que, des 
de les seues campanes, aportaven amb els diferents tocs el 
marcar del pas del temps i de les hores, però també con-
tribuïen amb les diferents melodies, a traslladar anuncis al 
poble: foc, alegria per ser dia de festa, o celebracions fami-
liars com els batejos, les bodes o els funerals. De segur que
moltes i molts de vostès encara recorden com sona el toc a 
missa i també el toc de mort, per posar exemples.

Abans m’he referit a l’estil barroc de la nostra església princi-
pal. En parlar del barroc em permetran que destaque també 
la figura de Gregori Maians per la seua doble condició de 
ser d’Oliva i per haver estudiat a la Universitat de València 
al segle XVIII, on va obtenir una càtedra a la Facultat de Dret.

Esmentar el temps del barroc, amb la importància de l’òr-
gan, i em permetran que destaque el mobiliari de l’òrgan 
del segle XVIII conservat al convent del Rebollet.

En fer referència a la música del barroc valencià faig una 
referència a autors com Joan Baptista Cabanilles, Francisco 
Hernández, Joseph Pradas, Francisco Vicente Cervera i Pere
Rabassa. Les seues composicions de finals del segle dèsset 
i principis del díhuit han estat recuperades per Capella de 
Ministrers, que compta amb el suport i col·laboració de la 
Universitat de València.

D’eixa època, al 1709, es va crear la primera associació 
musical valenciana, contribuint al desenvolupament i la 
difusió de les noves músiques que s’havien creat a partir de 
la música barroca: les òperes i sarsueles.

En la nostra història la música no sols ha estat lligada a les 
celebracions religioses, a la música que alguns autors han 
denominat com a ‘culta’, sinó a les més festives també.

Les bandes de música, i la més antiga, de les bandes de 
música civil, clar, està creada el 1819 a la Comunitat Valen-
ciana. Des de finals del segle XIX tenim a Oliva bandes de 
música, situant-se en línia amb tot el nostre territori: la 
Comunitat Valenciana, a principis del segle vint, contava 
amb més de cent bandes de música, en el que va ser una 
vertadera explosió musical.

Música que acompanyava celebracions religioses i festives. 
Però la música també està present en el nostre dia a dia.

Així, els cants populars estan estretament lligats als pobles 
tant per recollir i transmetre fets de la pròpia història, com 
per a entretenir-se i marcar els ritmes del treball al camp i 
en les pròpies dansades.

Fins hui ens han arribat jotes, seguidilles, malaguenyes, 
fandangos i, també, ball de bastonets.

No oblidem les danses rituals processionals com les danses 
de nanos i de gegants, de vetes i de bastons, que totes i tots 
associem també amb el ball de la Moma propis de les festes 
del Corpus Christi ..

Com veuen la música forma part de les nostres vides. Ja en 
temps moderns el transistor ens ha permès escoltar cançons 
de diferents gèneres i estils, i demanar-les com a cançons 
dedicades. Recordaran especialment les cançons dedicades 
ja en els primers temps de la ràdio a La Safor, a través de 
l’emissora de Ràdio Gandia i, també, posteriorment, a Onda
Naranja. Per posar alguns exemples de les principals emis-
sores radiofòniques de la nostra comarca.

I gràcies a les falles, la recuperació de les albades que 
ambel tabalet i la dolçaina i el cant d’estil valencià porten 
les nostres melodies als carrers, avançant l’explosió del foc, 
la flama, el color i la música de les nostres festes Patrimoni 
de la Humanitat.

I acabe ja.

Acabe ja aquestes paraules que han volgut fer un repàs a la 
nostra música i tradicions, a la nostra història com a poble, 
en el que entenc que ha de ser un acte d’inici de curs.

De curs al Conservatori Professional de Música d’Oliva, 
un centre oficial que és tot un orgull per al nostre poble, 
perquè permet desenvolupar i perfeccionar els estudis en 
música que, com he assenyalat, és part important de la nos-
tra vida.
És fonamental la formació, especialment en els temps de la 
societat actual, del coneixement.
I més encara la formació musical. Tant a l’escola com la for-
mació posterior, a nivells més
elevats.

Si la música ha format part de la nostra vida, el seu estudi ha 
de ser part de la nostra formació. Crec que Josep Climent, 
que dóna nom a aquest conservatori, és un exemple.

Estic molt contenta d’haver pogut acompanyar-los en aquest 
acte d’inici de curs, que desitge que siga ben profitós per a 
totes i tots els estudiants.

Moltes gràcies senyor Alcalde per acompanyar-nos, senyor 
director del Conservatori, professorat, alumnat, senyores i 
senyors.
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Un any més vàrem celebrar el tradicional NADAL TUBES 
que des de fa catorze anys commemorem ininterrompu-
dament a Oliva.

El dimarts 17 de desembre l’alumnat de tuba i bombar-
dí del nostre conservatori, amb la participació dels estu-
diants del conservatori professional de música «Melchor 
Gomis» d’Ontinyent, juntament amb els cantaires i col·la-
boradors de tuba i bombardí, ens desplaçàrem al Passeig 
Joan Carles I per realitzar l’actuació.

Pareixia un dia més, prop de les festes de Nadal, però no 
va ser així. Com sempre els alumnes de cor eixiren des 
del conservatori fins al lloc elegit. Amb la contribució del 
professorat, l’equip directiu i la policia local, aplegaren 
plenament il·lusionats per tal d’acompanyar al grup ins-
trumental amb les veus preparades i ben afinades.

Des de mitjan vesprada, els concertistes de tuba-bombar-
dí d’ambdós centres s’havien dedicat a enllestir l’audició 
amb un assaig conjunt. Les previsions climatològiques 
eren propícies. Podríem actuar a l’aire lliure i estrenar un 

nou escenari per oferir el millor de cadascú una vegada 
més.
Però, el cel s’ennuvolava a passes agegantades segons 
avançaven els minuts. 

«Plourà o què?» -deien els pares que ens acompanyaven 
en l’assaig i ens ajudaven a repartir les cadires al públic 
assistent-. «Què fem si comença a ploure?» -em deia un 
alumne.

La incertitud estava sembrada. I just quan arribava la 
comitiva (educands, ensenyants, agents de policia, pares, 
mares i públic que venia al recital), la pluja va fer acte de 
presència.

Recorde com la professora de l’assignatura de cor, Inma 
Mateu va venir a consultar-me:
-Rafa, què fem? Ens esperem a veure si para de ploure?
Calia prendre una decisió ràpidament. Semblava que no 
podia ser.
-Apressa, apressa!!! vingueu tots ací que no ens banyem!!! 
-els vaig dir a tots.

NADALTUBES Oliva
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Afortunadament, al passeig Joan Carles I existeix un 
espècie de «cadafal» amb una coberta important. I com 
poguérem ens hi recollírem. Amb el suport dels pares que 
aproparen les cadires i l’ajut dels músics que carretejaren 
les fundes de les tubes i bombardins, aconseguírem res-
guardar-nos de l’aiguat.

«Com ens posem?» -Em deien-. «No tenim llum per veure 
les partitures?». 
Decididament: un «guirigall de mil dimonis»!

Per sort, els llums dels mòbils que els familiars acostaven 
als faristols permeteren il·luminar les particel·les i ens 
ajudaren a desxifrar millor la música escrita. A la fi, mal-
grat totes les adversitats, amb una improvisació immedia-
ta, l’actuació del Nadal Tubes 2019 fou tota una realitat.

Com sol ser habitual, el dia després l’alumnat de tuba i 
bombardí del nostre conservatori acudí a la ciutat d’Onti- 
nyent per tal de tornar la visita, concretament anàrem fins 

a la plaça de la Coronació on està ubicat el conservatori 
professional de música «Melchor Gomis».
Encara que no va ploure, feia un fred que pelava. Una 
plaça oberta, extensa i amb unes temperatures a què no 
estem molt habituats a tindre, ens obligaren a recórrer a 
barrets, bufandes, guants... a fi de mitigar una gelor que 
ens calava fins als ossos. Tanmateix, una vegada les pri-
meres notes omplien d’alegria cada racó de l’àgora, ens 
habituàrem a les condicions climàtiques del moment. 
Junt amb els coralistes i les tubes del conservatori d’On-
tinyent, el concert va ser tot un èxit.

I així, un any més, a pesar de la pluja i el fred, poguérem 
materialitzar la nostra actuació i l’intercanvi corresponent. 
La meua més sentida enhorabona a tots els participants. 
Sou tot un esperó per perpetuar any rere any el tradicional 
NADAL TUBES.

Rafa Donet
Professor de tuba
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Classe magistral
de Ausiàs Garrigós 

El día 23 de febrero, tuvo lugar actividad extraescolar de 
la especialidad de clarinete propuesta por los profesores 
Juan Sapiña y Juanma Mato.

Fue una Master class impartida por un antiguo alumno del 
conservatorio.

Ausiàs Garrigos Morant, alumno de Juan Sapiña, ya 
demostraba actitudes más que suficientes para ser un gran 
clarinetista. De hecho, hoy en día es solista de clarinete bajo 
en la orquesta de Liverpool, además de desarrollar su acti-
vidad como profesor y miembro de distintas formaciones 
de cámara.

Recuerdo que, al terminar sus estudios de enseñanzas 
profesionales, hicimos una preparación para su acceso al 
Conservatorio Superior de Música “Salvador Seguí” de Cas-
tellón, lo recuerdo muy bien ya que mi hijo Marcos Sapiña 
también estaba en esta fase de preparación y al hacer las 
pertinentes pruebas de acceso al superior, los dos entraron 
como alumnos en dicho conservatorio.

En cuanto a la Master, fue perfecta ya que participaron todo 
el alumnado del centro, tanto elementales como profesio-
nales.
Ausiàs empezó con unos ejercicios de respiración con todo 
el alumnado, pasando uno a uno con dichos ejercicios. Los 
más jóvenes alucinaban de estar participando en una activi-
dad nueva para ellos.

El alumnado de profesional, seguidamente pasó a dar clase 
individualmente con diversos repertorios, experimentando 
una forma de tocar en la que no solamente entraba la técni-
ca, si no que Ausiàs les hacía expresar y vivir la música que 
estaban tocando, dando a conocer su gran profesionalidad.

La verdad que después de 3 horas de clase, el mismo Ausiàs 
se quedó con ganas de seguir más tiempo con el alumnado. 
De hecho, los profesores hablamos para repetir este evento 
en próximas fechas durante el curso, ya que la aceptación 
del alumnado fue increíble.

Estamos en contacto con Ausiàs para volver a repetir esta 
actividad en futuras ocasiones..

Por parte de la especialidad de clarinete estamos inmensa-
mente agradecidos a Ausiàs Garrigós.

Juan M. Sapiña, profesor de clarinete

ORGANITZA 
Conservatori Professional de Música 

“Josep Climent” 
Oliva 

Carrer Manuel de Falla, 2 
Telèfon: 96 282 94 80 

http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorioliva 

              
  AUDITORI  

DEL 
CONSERVATORI 

MASTERCLASS DE 
CLARINET 

DILLUNS 20 de gener 
15:30 h. 

Juan Sapiña, Ausiàs Garrigós, Juanma Mato
Classe magistral
de Rafa Mayans

El passat dia 7 de febrer, vam tindre l ́honor de rebre al Con-
servatori a Rafa Mayans, catedràtic de percussió del Con-
servatori Superior de música de Múrcia «Manuel Massotti».

Dins de la programació de l ́aula de percussió està establert 
que els alumnes coneguen a altres percussionistes, per tal 
de conéixer diferents opinions i versions respecte al món 
tan extens de la percussió.

La classe va transcórrer íntegrament a l ́aula de percussió i 
van acudir tots els alumnes de percussió del centre. Durant 
la classe Rafa va parlar sobre aspectes tècnics i musicals, 
posant exemples en la Caixa i en la Marimba. La classe va 
finalitzar fent-se una foto amb tots els participants.

Va ser tot un èxit i un luxe poder tindre un percussionista 
d’aquesta talla.

Miquel Mateu, professor Percussió

ORGANITZA 
Conservatori Professional de Música 

“Josep Climent” 
Oliva 

Carrer Manuel de Falla, 2 
Telèfon: 96 282 94 80 

http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorioliva 

              
  AUDITORI  

DEL 
CONSERVATORI 

MASTERCLASS DE          
PERCUSSIÓ 

DIVENDRES 7 de febrer 
16:00 h. 

Vicent Osca i Inda Bonet amb l’alumnat

Miquel Mateu i Rafa Mayans amb l’alumnat

C/ Manuel de Falla, 2 - 46780 Oliva 
Codi centre: 46021782 Tel: 96 282 9480 

e-mail: 46021782@gva.es 
http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorioliva 

24 de febrer 2020 
15’30 hores 
Conservatori 
Professional de Música 
“Josep Climent” Oliva

Inda Bonet 
master class de trombó

Màster Class de Trombó a 
càrrec del professor Inda 
Bonet (Spanish Brass)

La Màster Class es va dur a terme el passat 24 de febrer de 
2020 a la sala d’actes del Conservatori Josep Climent d’Oli-
va. Com sols vam tindre aquesta jornada va ser un dia molt 
intens, amb una classe col·lectiva amb l’alumnat de trom-
bó d’Ensenyances Professionals on es va treballar tècnica i 

es va parlar de com estudiar. Tot seguit, l’alumnat va rebre 
classe individual que es va prolongar fins a última hora de 
la vesprada.

L’assistència, l’aprofitament de les classes i de tot el que 
es va parlar va ser tot un èxit i de segur que repetirem els 
pròxims cursos.

Gràcies al centre per facilitar aquesta activitat.

Vicent Osca, professor de trombó
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Les mamelles de Tirésias

El passat 18 de novembre alumnat de 5é i 6é d’Ensen-
yances Professionals van desplaçar-se a València, a la sala 
Teatre Martin i Soler del Palau de les Arts, per assistir a la 
representació de l’òpera de Francis Poulenc “Les Mame-
lles de Tirésias”
L’òpera bufa, en dos actes i de marcat caràcter surrealista 
fou estrenada a París l’any 1947 i està basada en l’obra 
homònima de Guillaume Apollinaire -escrita en 1903 i 
estrenada per primera vegada en 1917-. 
En aquest cas es va presentar una versió de la partitura 
transcrita per a dos pianos i posada en escena pel Centre 
de Perfeccionament Plácido Domingo.     

Josep Antoni Martínez Lerma, Professor 
Anàlisi i Fonaments de Composició      

Un rèquiem alemany

El passat 19 de desembre de 2019 a les 20.00h tot 
l’alumnat de Cor i Complement Coral del Conservatori 
vam anar al Palau de les Arts, a vore el “Ein deutsches 
Requiem” Op.45 de Brahms, interpretat per l’Orques-
tra de la Comunitat Valenciana i el Cor de la Generalitat 
sota la batuta del director James Gaffigan(EEUU), i com 
a solistes la soprano russa Elena Tsallagova i el baix-ba-
ríton Brandon Cedel (EEUU).
Aquesta obra per a Orquestra, Cor, Soprano i Baríton es 
una de les obre més singulars dins del repertori Sacre, 
i va ser una peça decisiva per al reconeixement de 
Johannes Brahms(1833-1897). La primera vegada que 
va ser interpretada va ser parcialment en divendres 
Sant a la catedral de Bremen al 1868, i posteriorment 
s’estrenaria la seua versió final de set moviments a Lei-
pzig, el 18 de febrer de 1869.

Sota l’epígraf, “Les arts és simfònic”, aquesta es la pri-
mera cita, dels sis concerts que va oferir la Orquestra de 
la Comunitat i el Cor de la Generalitat Valenciana, per 
a fer gala de la seua reconeguda solvència i versatilitat.
Com ja es habitual, des de fa uns anys, el Palau de les 
Arts ofereix als conservatoris la possibilitat de anar a 
vore uns concerts, de gran interés per al nostre alum-
nat, i aquest Rèquiem va estar magistral, sobretot des-
tacar la interpretació de la soprano Elena Tsallagova i 
com no el Cor de la Generalitat que va sonar sublime, a 
l’igual que l’Orquestra.
Crec que vam passar una vesprada molt agradable i 
musical!!!!!
Ara esperar en quines obres ens delectaran la tempora-
da que ve, si és possible, clar!!!!     

Inma Mateu,
professora de Cor

Les Arts CICLE LA DONA I LA MÚSICA

María Rodrigo.
Trencant estereotips.

Mozart, Beethoven, Berlioz, Stravinsky, Mahler, Berio.... De segur que 
els coneixeu. Com és possible que durant anys els grans èxits musi-
cals s’associen a homes i no a dones?
La frase: “darrere un gran Home sempre hi ha una gran dona” defi-
neix molt bé el que ha ocorregut amb la dona i la música. La paraula 
DARRERE és el problema.
Al llarg de la història de la música i més concretament dins del 
món de la composició i de la direcció musical, les dones han 
estat ignorades.
La societat patriarcal i masclista que ens ha dominat durant èpoques 
anteriors, toca la seua fi. Però encara queda molt de camí per fer. Fins 
ben entrat el S.XX i dins del món de la
composició i la direcció musical les dones tenien un paper molt infe-
rior al dels homes. Principalment les dones tenien que estar a casa, 
fer les tasques domèstiques, cuidar dels fills, etc.
Però, en quina situació es trobaven les dones que volien dedicar-se 
professionalment al món de la música? A principis del S.XX, les dones 
tenien prohibida l’entrada a les grans orquestres i el seu paper al món 
de la música es limitava a la docència i a la interpretació( d’alguns 
instruments com el piano, arpa i cant). La Filharmònica de Viena 
començà a acceptar dones en l’orquestra en 1996, la nostra Banda 
Municipal va ser dirigida per primera vegada per una dona
en 1957 i de 1994 data la primera dona que aprovà 
una oposició a la Banda Municipal de València, per 
posar-vos un exemples recents.
Poc a poc començaren a introduir-se a un espai 
destinat sols a homes: la composició. Però, cal 
dir que aquest espai també estava limitat. Les 
seues obres eren de xicotetes dimensions, 
destinades a la música de cambra o piano i 
veu amb una funció didàctica o religiosa i que 
s’interpretaven en cercles femenins.
Però, per què aquesta situació? Es creia que 
l’home gaudia d’un intel·lecte i creativitat supe-
rior a la dona. Per exemple, al butlletí de la Institu-
ció lliure de l’ensenyança de 1893 deia:
La cultura artística que hasta el presente se ha puesto al 
alcance de la mujer ha sido rebajada. Las mujeres se dedi-
can a la pintura o a la música [...] como aficionadas [...]. Hoy es raro, 
además, que una mujer posea entre nosotros –dado el abandono y 
menosprecio de la educación femenina– la superior cultura, el cau-
dal de ideas, la elevación de espíritu de los pintores y compositores 
que saben crear obras maestras.
Qui ha silenciat aquestes artistes? Per contestar aquesta pregunta, 
sols tenim que pensar qui ha escrit gran part de la Història de la músi-
ca: els escrivans eclesiàstics. Aquests han deixat de costat la figura 
de la dona compositora. Actualment cal reescriure la història de la 
música i situar la dona al lloc que es mereix.

Maria Rodrigo Bellido( Madrid 1888, Puerto Rico 1967) fou una 
de tantes dones silenciades, que intentaren canviar el paper de la 
dona al món de la composició i la direcció, i superar les dificultats 
imposades per una societat fonamentalment masclista. Va formar 
part de l’anomenada Generació dels Mestres o de 1886 que incloïa 

autors com: Conrado del Campo, Òscar Esplá, J.Guridi o J.Turina 
entre altres.
María Rodrigo estudià al Conservatori de Madrid amb E.Serrano, pare 
del wagnerisme madrileny, a Munich on coincidí amb autors com 
R.Strauss o C.Orff i amb el musicòleg A.Einstein.
Maria es convertí en un cas excepcional : anà més enllà del paper que 
tenia la dona al món de la composició i composà obres simfòniques, 
òpera, sarsuel.la i ballet. La seua òpera
Becqueriana és la primera òpera composada per una dona espa- 
nyola i estrenada en un lloc públic en 1915, al Teatre de la Sarsuel.
la a Madrid. Cal dir però, que ni els propis companys de generació 

ni algunes dones, acceptaren aquesta “intrusió” de Maria dins la 
creació musical. J.turina es referia en aquests termes:

He dicho al principio que la mujer puede abordar el 
estudio de los instrumentos, y que en ocasiones 

puede hasta aventajar al hombre en finura y refi-
namiento; mas niego en absoluto que la mujer 
tenga condiciones para la composición. Afor-
tunadamente, en España se desconoce aún 
esta terrible plaga de compositoras y erudi-
tas; en París, ¡Qué horror, Dios mío! Estudian 
la composición con mucho más ahínco que 
el hombre.

Altres de les obres més populars d’aquesta 
compositora foren les Rimas Infantiles de 1929, 

on es mostra el domini d’aquesta compositora en 
la composició per orquestra i on a partir d’unes melo-

dies infantils de l’època com: Quisiera ser tan alta como 
la luna, el patio de mi casa o la Tarara, entre altres, , crea un 

obra orquestral amb una plena vocació educativa i referent en quan 
a música popular espanyola. Un treball de recerca semblant al que va 
fer F.G.Lorca i forçament recomanable.
El coneixement d’aquestes dades sobre la música espanyola en 
general i de les compositores en particular, no haguera estat possible 
sense la llavor del gran director i investigador de la música espanyola 
Jose Luis Temes qui porta part de la seua vida dedicada a la recupe-
ració i difusió d’obres d’autors/es espanyols, especialment de l’edat 
contemporània.
No és la meua intenció fer un ús reivindicatiu i feminista de la músi-
ca, però cal que els tractats fonamentals de l’ensenyança musical 
reconeguin i mostren exemples femenins al món de la composició, 
direcció, etc.

Jose Vicente Carbonell Vidal. Professor d’Estètica i Història 
de la Música al Conservatori Josep Climent d’Oliva.

https://www.lesarts.com/temporada-2019-2020/opera/les-mamelles-de-tiresias/
https://www.lesarts.com/temporada-2019-2020/opera/les-mamelles-de-tiresias/
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CONCERT DIA DE LA DONA
Dijous 5 de març. 19.30 h.

Siciliana
Maria Von Paradis

Bad romance
Lady Gaga

Alumnat de violoncel d’EE.PP:
Anna Alemany Escrivà, Manel Puig 

Aliaga, Àlex Salabert Escrivà,
Mar Bataller Tur, Sofia Picó Mestre, Noel 

Gadea Fuster, Mireia Ortega Deusa,
Clara Millet Gomis i Ana Muñoz Fuster

Beautiful Smile
Irene Moros Albert

Piano, Lauren Duque Farias
Piano, Jissel Alvarez Velasco

Concertino per flauta i piano
Cecile Chaminade

Flauta, José Tomás Estornell
Piano, Laura Valls

Nocturne
Lili Boulanger

Viloncell, Clara Millet
Piano, Inma Gomis

Suite
Mel Bonis

Flauta, Tomás Tomás Estornell
Violí, José Lledó

Piano, Patricia Gasque

Imagenes de Norvège Dolcissimo Fantasque
Ida Gotkovsky

Clarinet, Juan Manuel Mato
Piano, Laura Valls

Tema i variacions
Cecile Chaminade

Piano, Claudio Carbó
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Laura Valls, Cristina Bernal, Juanma Mato, Imma Gomis, Patricia Gasque, Claudio Carbó,
MªJosep Llorens Regidora d’Educació, Julio Llorca Regidor de cultura i Tomàs Estornell Director CPM Oliva

Concert Dia de la Dona

El Dia Internacional de la Dona va ser creat per la Internacio-
nal Socialista en 1910 en una reunió celebrada a Copenhage. 
Però seria a partir de 1917 quan s’establí de manera fixa al 8 
de març, ratificant-se més tard per la O.N.U, en 1975. També 
en 1910, a Espanya, a partir del 8 de març d’aquell mateix 
any, la dona pot accedir a les Ensenyances Superiors en igual-
tat de condicions que l’home.

Des de 1975 ve celebrant-se el dia de la dona de diverses 
maneres, en forma de manifestacions, de conferències de 
concerts, etc.…
Al nostre centre, el Conservatori Professional de Música 
“Josep Climent” d’Oliva, varem organitzar el passat 5 de març 
de 2020 un concert per a celebrar el Dia de la Dona.

Aquesta celebració va ser tot un èxit, amb una gran assistèn-
cia de públic, contant amb la presència dels regidors d’educa-
ció i cultura de l’Ajuntament d’Oliva.

Per presentar l’acte es va llegir un fragment del pròleg del lli-
bre «LES NOSTRES COMPOSITORES. Les oblidades creadores 
de música valencianes.» escrit per Raquel Lacruz i editat per 
la Generalitat Valenciana, que reproduïm a continuació:

«En la mitologia grega, les nous filles de Zeus eren les 
deesses que componien, cantaven o dansaven. Elles 
recreaven els poemes èpics i transmetien les gran gestes 
dels semidéus. Però els mites prompte entropessaren 
amb la Història.
Aquells orígens femenins de la creació artística van anar 
desapareixent a mesura que la societat separava allò 
intel·lectual i racional de l’esfera més sentimental. A les 
dones se les considerava uns éssers irracionals i emocio-
nals i se’ls negava l’estudi. Així començà la prohibició, de 

facto, per a compondre música, una capacitat que sem-
blava reservada als homes.
Per aquest motiu i molts altres, la composició musical 
femenina – igual que tot el que està relacionat amb la 
vida, les arts i les dones – ha sigut minvada, minimitzada 
i devaluada per una mirada sempre distorsionada, i de 
vegades misògina i masclista, dels historiadors. Perquè, 
encara que en el cas de la composició hi haja poques 
figures femenines, no és el mateix poques que no cap.
Sabem que la música ha acompanyat la humanitat des 
dels inicis. Per tant, resulta incomprensible intentar 
amagar que una de les arts amb major capacitat d’ex-
pressió no haja sigut creada també per dones. De fet, 
si la primera cançó que escoltem en la nostra vida és 
una cançó de bressol cantada per les nostres mares, 
on estan escrites aquestes melodies? Elles sempre han 
estat component, però des de la intimitat. I per això han 
passat inadvertides. Estaven ahí, les teníem ahí. Però no 
ens n’adonàvem. (...)
Perquè les dones no només van ser muses, o intèrprets, 
o professores. També van ser compositores. Ara ha arri-
bat l’hora d’escoltar la seua veu, la seua obra.» R.L.

 En aquest concert s’interpretaren només obres composades 
per dones, totes elles de gran prestigi musical i reconegu-
des mundialment com per exemple Ida Gotkovsky, Cecile 
Chaminade o Lili Boulanger, i altres menys conegudes 
però, no per això, menys importants. Els intèrprets varen ser 
tant alumnat com professorat de distintes especialitats del 
nostre centre.
El format del concert va ser molt variat, des d’un grup de 
violoncels interpretant un arranjament del conegut tema 
de Lady Gaga “Bad romance”, a un Duo de Flauta i Piano 
“Concertino” composat per Cecile Chaminade, passant per 
la Suite per a Flauta, Violí i Piano composada per Mel Bonis. 
En resumen, una delícia per a tot el públic assistent.
En acabar cada obra, als intèrprets se’ls obsequiava amb 
una vara de iris morat, i al final del concert es varen fer fotos 
tots junts, per a recordar sempre aquesta celebració.

Fº Manuel Martínez Faubel, Professor de Fagot
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Aula de violoncel

Claudio Carbó

Inma Gomis i Clara Millet

Laura Valls i Tomàs Estornell

Lauren Duque i Jissel Álvarez

Laura Valls i Juan Manuel Mato

Patricia Gasque, José Lledó i Tomàs Estornell
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Concert de la Banda 
Simfònica de Dones de la
FSMCV i el Cor del 
Conservatori “Josep 
Climent d’ Oliva”

El passat dia 7 de març a les 19,30h a la Sala Polivalent 
d’Oliva i el dia 8 de març a les 12.00h a l’auditori de 
Dénia, la banda simfònica de Dones de la FSMCV, jun-
tament amb l’alumnat de Cor 3r i 4t d’EE.EE , l’alumnat 
de Cor EE.PP., més l’Orfeó Josep Climent de la Agrupa-
ció Artístico-musical d’Oliva, i les col·laboracions espe-
cials de la professora de cant del Conservatori d’Oliva, 
Estibaliz Ruiz Doñate i la cantant Lourdes Perez Ortega, 
sota la meua direcció, la d’Imma Mateu (prof. de Cor 
al Conservatori d’Oliva), vam realitzar dos magnífics 
concerts per a commemorar el dia Internacional de la 
Dona.

La FSMCV des del 2015 convoca a les dones de les 
societats musicals de la Comunitat Valenciana per fer 
una formació bandística íntegrament femenina i així 
poder donar rellevància al paper que les dones juguem 
en les nostres societats musicals i donar visibilitat a la 
dona dins de l’art, en especial la música.

El repertori del concert va ser divers, però les obres ele-
gides estaven composades per dones, a la primera part 
i el paper de la dona dins la societat, com a mare, edu-
cadora, treballadora, músic, etc, a la segona part.
Interpretaren obres de compositores de nom com és 
Amparo Edó, Ida Gotkovsky i Andrea Picó, i per altra 
banda obres on la dona és la protagonista, com són 
Cançons de mare, Celtic child o Concha Sansaloni.

Per a mi aquests concerts van ser molt emotius, 
sobretot el que vam fer a Oliva, perquè comptar per a 
aquest concert amb el meu alumnat de Cor i el Cor de 
l’AAMO, és tot un luxe i un orgull, a més a més vam 

Banda de dones Oliva

CONCERT A OLIVA BANDA DE DONES
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tindre també la col·laboració de la Colla de figues d’Al-
gemesí interpretant La Muixeranga, fent un final apo-
teòsic.

Vull donar les gràcies a tota la gent que va fer possible 
aquests concerts, en primer lloc a la FSMCV per fer-me 
directora de la banda per segona vegada, tot un luxe. 
Després al Conservatori Josep Climent d’Oliva, sobre-
tot al seu equip directiu, encapçalat pel director Jose 
Tomás Estornell, per fer-m’ho fàcil i no posar cap impe-
diment. A l’Agrupació Artístico Musical d’Oliva, en espe-
cial al seu Cor i sobretot a la seua presidenta i amiga Eva 
Fuster, per facilitar-me tot l’instrumental i fer possible 
tot el muntatge tan espectacular del concert. A l’Ajun-
tament d’Oliva, amb la seua Regidora Anna Mena, per 
facilitar el Polivalent i no posar cap problema en tot el 
que feia falta per al concert. A les dues cantats solistes, 
Estibaliz Ruiz, professora de Cant al Conservatori d’Oli-
va i Lourdes Pérez, antiga alumna meua a Elda, per ser 
tant professionals. A totes les dones que formen part de 

la Banda Simfònica Federal de Dones, per fer fàcil tres 
concerts en tant poc de temps, al meu alumnat de Cor 
que són la meua alegria diària, i sobretot a una persona 
que sempre ha estat ahí des de que em va cridar per 
dir-me que era la nova directora de la banda Federal de 
Dones 2020, sempre lluitant i treballant sense rebre res 
a canvi, dona incansable, enèrgica, emprenedora, amb 
ganes de fer canviar les coses, directiva de la Federació i
responsable de la banda Simfònica de Dones, Cristina 
Fornet.

A tota aquesta gent, MIL GRÀCIES per fer-me viure eixos
moments de la vida.

I a totes les persones, homes i dones, dir-vos que devem 
seguir lluitant per tindre un món més equilibrat, alhora 
que igualitari.

Imma Mateu.
Professora de Cor.

Cor i Banda Denia 2020
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Apreciats lectors i membres d’aquesta Gran Família Musical 
que és el CPM d’Oliva. En esta ocasió, dir-vos que tinc el 
gust d’entrevistar a la meua companya, professora de cor i 
directora Inma Mateu.
Primer de tot, aprofite per a detallar d’una manera breu la 
seua trajectòria com a directora i professional de la música. 
Dir que, Inma Mateu, compta amb una àmplia experiència 
com a directora titular de bandes i cors, la principal activitat 
la ha realitzada en societats musicals de les Comarques de 
La Vall d’Albaida i de La Safor, a banda d’altres experiències 
desenvolupades al llarg de tot el territori valencià. També 
ha participat com a directora convidada en moltes ocasions, 
incloent a la pròpia Banda Simfònica de Dones de la FSMCV, 
en la Temporada 2016. Com a docent, ha treballat des de 
l’any 1997 com a professora de cor i orquestra en diversos 
conservatoris com Catarroja, Carcaixent, Ontinyent, Elda i 
Oliva. A més a més, ha estat nomenada, com quasi tots(-es) 
sabeu, Nova Directora de la Banda Simfònica de Dones de la 
FSMCV per a aquesta Temporada 2020. Destacar també que 
el passat novembre, va dirigir a més de 500 músics proce-
dents de 10 societats musicals, en la trobada multitudinària 
de bandes de música, dintre de la programació especial 
“Terra de Música” organitzada per la Generalitat Valenciana 
i la FSMCV, amb motiu de Santa Cecília.
Per altra banda, vull donar a conèixer també, una relació 
especial d’amistat i laboral que mantenim Inma i jo doncs, 
el destí va voler que els dos duguérem una trajectòria 

paral·lela i de manera casual. M’explique: només vam fina-
litzar els nostres estudis superiors de música, vam tindre la 
sort d’aconseguir treball molt prompte, i va ser quan ens 
vam conèixer, a Lleida i com a professors de Música en 
Secundària, treballàvem en diferents centres però només 
ens vàrem conèixer, vam quedar per compartir vehicle 
durant els viatges i així, estar en contacte i conèixer-nos un 
poc millor; fins que va arribar un moment en el que em 
varen cridar per a treballar al Conservatori de Requena i ja 
vam haver de continuar cadascú pel seu camí. Però la cosa 
no s’acaba ací. Al cap de dos anys, resulta que em vaig portar 
la grata sorpresa de veure que a Inma sembla va prendre 
envegeta (ja ja) i me la trobe que se n’havia vingut des de 
Lleida per a canviar la Secundària per a treballar de Profes-
sora de Música en Conservatoris de la Comunitat Valenciana 
i en la mateixa especialitat que jo, coincidències de la vida. I 
ja, ací a Oliva ha estat l’últim encontre que hem tingut per a 
culminar la nostra relació professional i d’amistat sobretot, 
des del curs 2016-17, i espere per molts anys més.  

És correcte tot açò Inma? 
Benvinguda.

Correcte Vicent, Gracietes.  Bufff!!!!! Quants anys Vicent de 
tot això!! Ens fem majorets!!!!, la veritat que tenir-te com a 
company de feina és un luxe, i com amic per suposat, i ací al 
Conservatori ja hem fet moltes cosetes xules per a Orques-

INMA
MATEU

Entrevista a

per Vicent Simó,
Professor d’Orquestra.
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tra i Cor, com el concert que vam fer Homenatge a Josep 
Climent, o els que vam fer a l’Auditori del Real de Gandia, 
o el de Fi de Curs passat al Pati d’Armes del Palau Ducal de 
Gandia, i per suposat, tots els que fem al Conservatori, crec 
que des de que treballem ací al menys dos concerts a l’any 
fem conjuntament i són molt xulos i interessants especial-
ment per al nostre alumnat; mai ens dius que no i jo per 
suposat tampoc, crec que fem bon tàndem, gràcies.

Últimament percebem que 
estàs molt activa com a 
directora, havent actuat 
enguany com a directora en 
el tradicional concert parti-
cipatiu del MESSIES, que tots 
els anys es celebra a Alge-
mesí i que per cert, vaig tin-
dre la sort i el gust de poder 
assistir, la qual cosa done 
fe de que va estar tot un èxit 
per públic, nivell, interpre-
tació i tal. Conta’ns coses al 
respecte.

Moltes gràcies Vicent per les teues paraules, la veritat que 
va ser tota una experiència molt emotiva. La veritat és, que 
en aquest concert ja havia participat com a cantant, però la 
meua il·lusió era dirigir-lo.
Per a mi era tot un repte el poder entrar a estudiar un obra 
mestra com és EL MESSIES de Haendel. Perquè una cosa és 
cantar una veu, en el meus cas de contralt, que ja és tot un 
luxe i un altra molt diferent és estudiar a fons tot El Mes-
sies complet, és tot una feina, una experiència inoblidable 
que espere tornar a repetir, si la vida m’ho permet. Perquè 
estar al cap davant d’eixos cantaires, amb els seus solistes i 
l’orquestra, tant fantàstics i he de dir que tenen doble valor 
perquè més del 90% que participa en el concert son ama-
teurs, i traure tanta qualitat es impensable. És una feina que 
alguns d’ells ja porten realitzant des de fa 21 anys.
La veritat que vull donar les gràcies a la Scholla Cantorum 
d’Algemesí, per haver confiat en mi, per a l’edició del 2020. 
I com a companya de feina teua que sóc i amiga, te la reco-
mane i t’anime a dirigir-lo, jo cantaré!!!
 
Per altra banda, hem de res-
saltar que també t’han selec-
cionat per a ser la Directora 
de la Banda Federal de Dones, 
en la qual ja has dirigit uns 
quant concerts.

Si Vicent, la veritat es que és tot un honor i un luxe, de tor-
nar a dirigir aquesta Banda de Dones.

Mira Vicent, la gent no sap fins quin punt és ser partícip 
d’aquesta agrupació. Hi ha una humanitat, unes ganes de 
tocar, d’assajar, treballar, per fer canviar les coses que arri-
ba a punts que les paraules no ho poden explicar. A més a 
més quan en van cridar per a nombrar-me la directora de 
la Banda de Dones 2020, i em van dir que un concert es 
feia a Oliva, la meua alegria va ser doble. Per que per a mi 
significava poder comptar amb el meu alumnat de Cor del 
CPM d’Oliva que és on treballem ambdós. I així va ser, vaig 
proposar a l’equip directiu del Conservatori si el meu alum-
nat podia participar al concert i estic molt agraïda perquè no 
em varen posar cap impediment.
Per aquest concert també vam comptar amb la presència de 
la professora de cant Estíbaliz Ruiz com a solista.
Crec que per a tota la gent que va fer possible aquests con-
certs i també el que vam fer a Dènia el dia següent, va ser 
una experiència inoblidable i que sempre portarem al cor, 
tant grans com menuts.
La raó de per què el meu alumnat participara, és perquè 
estic convençuda, que per a canviar les coses i arribar a una 
igualtat, ho hem de fer homes i dones juntes, des de la 
família i sobretot des de l’educació, i eixe és el paper tant 
important que estem fent Vicent.
I com no, donar les gràcies a eixos xiquets i xiquetes que 
van participar i que són els que em donen força per a con-
tinuar en el meu ofici; com sempre, dic que són la meua 
ALEGRIA i ENERGIA. Mil Gràcies!!
Bé. Pense que amb estos punts que hem tractat, més tot allò 
que us he donat a conèixer sobre Inma, biografia i algunes 
anècdotes que hem compartit en comú, no fa falta insistir 
en preguntar-te més coses sobre la teua persona i la teua 
gran professionalitat. Tampoc cal que vos diga a tota la gent 
que la coneixeu, que estem davant una persona molt com-
petent, tant com a educadora com directora, treballadora i 
responsable com el que més, i millor persona.

Moltes gràcies per tot Inma, i 
espere que prompte es solu-
cionen les coses que estan 
passant i que puguem retro-
bar-nos i tornar tots a la 
normalitat.

Esperem que si, que passe el més aviat possible i així  podré 
donar-te una forta abraçada. Mil gràcies Vicent per aques-
ta entrevista que em fas, per a mi significa molt que tu la 
faces, el meu company de batalles des de fa molts anys. 
M’has transportat a temps passats que porte al meu cor. Vull 
agrair-te totes les paraules tant boniques que em dius, però 
una no pot fer res  si no té companys, amics i persones com 
tu amb ganes de treballar de valent per aconseguir cada 
vegada un millor sistema educatiu.
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III
Encontre 
música- 
so-imatge 

El passat mes de febrer, el 
dijous 6, els components 
de la Banda Simfònica 
(Grup A) del Conservatori 
Professional “Josep Cli-
ment” d’Oliva, junt amb 
els de la Banda del CPM 
“Rafael Talens Pelló” de 
Cullera, es varen desplaçar 

de nou al Grau de Gandia per a assistir al III Encontre 
Música-so-imatge, un encontre que ja s’ha consolidat 
el qual resulta molt interessant per a tots: alumnat, 
professorat i entitats organitzadores. Cal recordar que 
es tracta de la realització de diverses activitats com són: 
conferències per als alumnes, visita guiada, berenar, 
assajos i concert a l’Aula Magna de la UPV Campus de 
Gandia. Aquest encontre és organitzat des del Cam-
pus Grau de Gandia, i amb la finalitat de potenciar les 
relacions entre la UPV Grau i els Conservatoris d’Oliva 
i Cullera, i amb la finalitat de potenciar les relacions 
entre les diverses institucions i de donar a conèixer les 
instal·lacions i plans d’estudis, etc., per a l’alumnat més 
avançat dels conservatoris esmentats. 
Dir que, va estar un viatge molt interessant com sem-
pre per a tot l’alumnat assistent. En primer lloc, les prin-
cipals autoritats de la Universitat, ens van organitzar 
el típic acte de benvinguda amb presentacions i salu-

tacions entre membres directius, professorat i altres 
personalitats. Després van anar realitzant-se cadascuna 
de les actuacions programades, de manera molt ben 
organitzada i sense perdre temps; i finalment, ja es va 
tancar l’Encontre amb el Concert a càrrec dels Grups de 
Banda dels dos conservatoris amfitrions. 
Passant ja al Concert, dir que, la primera part del concert 
va anar a càrrec de la Banda Simfònica del Conservatori 
Professional de Cullera, sota la direcció del seu professor 
d’orquestra i director, Juan José Garrigues; i després en 
la segona part, va actuar el Grup de Banda A del nostre 
CPM d’Oliva. Destacar que, tant una agrupació com l’al-
tra van oferir un programa molt ambiciós i interessant, 
amb la programació d’obres que comprenen des de 
l’arxiconegut Capritx Espanyol de D. Rimsky-Korsakov a 
càrrec de la formació de Cullera, fins a un Concert per a 
Tuba i Banda “Tubatum” del compositor saforenc Sal-
vador González, el qual va estar interpretat pel nostre 
secretari i professor de Tuba Rafa Donet, i dirigit per 
un servidor com a professor d’orquestra i director de la 
banda. Comentar que, tant una agrupació com l’altra, 
van interpretar cadascuna de les obres amb una qua-
litat interpretativa molt bona, i amb l’entrega total del 
públic assistent, que li va agradar moltíssim el concert, 
especialment el Concert per a Tuba el qual, cal ressaltar 
que tant el nostre solista invitat de luxe com la banda, 
el van executar amb una gran qualitat interpretativa.

Vicent Simó: professor, d’orquestra, banda i 
fonaments de direcció; i director de la Banda 

simfònica del CPM “Josep Climent” d’Oliva

J. Tomás Estornell, Director CPM Oliva;
Dúnia Perez, Vicedirectora CPM Cullera;
Jesús Alba, Director EPSG Campus Gandia

CPM Cullera

CPM Oliva

CPM Oliva

Manual d’instruccions per a 
dibuixar a un geni.

Em van contar una vegada que una xiqueta estava molt con-
centrada dibuixant i un adult va indagar: Què dibuixes? -Estic 
dibuixant a Déu. L’adult no va mesurar la genialitat de la cria-
tura i va respondre: però ningú no sap com és Déu. La xiqueta, 
amb una lògica indiscutible, contestà: ho sabràs quan acabe.

M’agradaria posseir la innocència d’aquesta nena perquè, per 
a mi, dibuixar a Beethoven ha tingut la dificultat de qui busca 
reflectir amb més o menys encert, d’una manera que sap que 
sempre serà imperfecta, a un ésser superior, sobrenatural, 
capaç d’influir en el destí de milions de persones.
Un home fort que, sent un xiquet, eixia a buscar al pare alco-
hòlic per les tavernes. Un home sincer, que un dia exalta a 
Napoleó en la seua simfonia Heroica i l’endemà expressa que 
està profundament decebut. No calla i salva la cara. Informa 
al món que s’ha equivocat. Tenaç, ferm, noble, un humà que 
s’enfada i perdona amb la mateixa facilitat. Un ésser amb una 
singularitat absoluta, universal: un geni. Si continuava pen-
sant tant, aquesta aclaparadora realitat em faria abandonar. 
Però la meua reflexió per evitar el col.lapse va ser que el que 
tenen en comú els Déus i els genis és que no ens abando-
nen, sempre estan ací. Per aquesta raó, apareix Beethoven 
en la imatge de costat, com un fantasma, amb una capa roja, 
potent, com ell. Una mirada escrutadora, immune als afalacs 
i als homenatges. La mirada d’un home que ha viscut mol-
tes tempestes i coneix les nostres ombres. I així va ser com 
em vaig atrevir a dibuixar a Beethoven, el solitari, el que viu 
escoltant el seu soroll interior, el pitjor candidat del món per 
a ser sord, el geni.

La xiqueta de la nostra anècdota va dir: ho sabràs quan acabe. 
La meua il.lustració, per descomptat, és totalment insuficient 
per a saber com és Beethoven. Sols vol reflectir que està ací, 
que no ens ha deixat, que 250 anys després de la seua mort 
continua en les seues obres i ens escolta. De manera que, si 
vols dibuixar un geni, millor abandones la idea de reflectir 
com és, cosa pràcticament inabastable, i et centres a plasmar 
la seua presència entre nosaltres.

Aleshores, com és Beethoven? Ho sabràs quan l’escoltes.

Carlos Navarro Fito

Beethoven250anys

Beethoven
250 anys
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Concert per a piano i flauta

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Sonata per a flauta en Si b major, Anh. 4 (1795 - 96)
I. Allegro

II. Polanaise - Trio
III. Largo

IV. Thema mit variationen. Allegretto.

Serenata en Re major, Op. 25 (1790 - 92)*
I. Entrata. Allegro

II. Tempo ordinario d’un Menuetto
III. Allegro molto

IV. Andante con variazioni
V. Allegro scherzando e vivace

VI. Adagio - allegro vivace e disinvolto

*Original per a flauta, violí i viola. Versió per a piano 
i flauta del compositor, publicada amb el op. 41

José Tomás Estornell Cremades, flauta
Telmo Gadea Boix, piano

PRESENTACIÓ ANY BEETHOVEN

Roda de premsa al Ajuntament d’Oliva.Patricia 
Gasque Vicedirectora CPM Oliva, Julio Llorca 
Regidor de Cultura, MªJosep Llorca Regidora 
d’Educació i Tomàs Estornell Director CPM Oliva .

Beethoven250anys Beethoven250anys

Ctra. de Dénia, 19
46780 Oliva (Valencia)

Tel. 96 285 18 73

info@persidecor.com
www.persidecor.com

Persianas de aluminio, 
madera y plástico, puer-
tas plegables, cortinas 
decorativas rejas fijas y 
extensibles.

Aluminios en puertas 
blindadas, puertas enro-
llables de cochera, com-
pactos, techos fijos y 
móviles, mallorquinas y 
mosquiteras.

Toldos y pérgolas de todo 
tipo.

Mamparas de baño, pla-
tos de ducha, columnas 
de hidromasaje.

Decoración e interioris-
mo en venecianas, verti-
cales, estores plegables, 
estores enrollables, panel 
japonés, cortinas, barras 
de madera, forja, acero, 
rieles...
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AUDICIONS ALUMNAT 2020 CPM OLIVA

Programa Audició 24 de febrer

Minuet en Sol Major
Grup de violoncels: Sofia Salabert Escrivà,

Rubén Sendra Girbes, Carmen Tur Mascarell
i Lara González Bañuls

Sonatina en Mi menor
Guitarres: Estela Ruiz, Vicent Puig, 

Jaume Mestre i Marc Català
Flauta: Manel Puig

Sonata en Sol m op.5 no2
Allegro molto più tosto presto

Noel Gadea Fuster, violoncel
Rondo. Allegro

Àlex Salabert Escrivà, violoncel

Oda a l’alegria (De la 9a Simfonia)
Grup de violoncels: Lucía Català Bazhan, Ximo Ruiz Morera,

Andrea Ramírez Vilches i Àngela Sanchis Codina

7 Variacions en Mi b M (De la Flauta Màgica)
Clara Millet Gomis, violoncel

Allegretto ma non troppo Op.70 no2
Grup de violoncels: Roser Benito Carbó,

Anna Alemany Escrivà, Manel Puig Aliaga i Sofia Picó Mestre

Sonata en Sol m op.5 no2
Adagio sostenuto ed espressivo

Mireia Ortega Deusa, violoncel
Allegro molto più tosto presto
Mar Bataller Tur, violoncel

Rondo. Allegro
Ana Muñoz Fuster, violoncel

Professorat de guitarra:
Elena Tarrazó Martinez i José Enrique Seguí Femenia

Pianistes acompanyants:
Imma Gomis Cumplido i Telmo Gadea Boix

Professora de violoncel:
Cristina Bernal Castelló

Varies són les activitats en les quals l’alumnat de violoncel ha 
participat enguany. L’audició amb repertori
íntegrament de Beethoven, inclosa en el Projecte Beethoven 
que organitzava el centre, va ser el 24 de
febrer i va participar tot l’alumnat d’Ensenyances Elementals 
en grups, i el de Professionals
individualment interpretant les Sonates op.5 i les Variacions 
sobre un tema de la Flauta Màgica. El grup
de violoncel·listes d’EE.PP. ha intervingut a la I Setmana 
Musical del Curs i el Dia de la Dona,
interpretant peces de compositores tan contrastants com són 
Maria Theresia von Paradise i Lady Gaga.

Cristina Bernal Castelló,
Professora assignatura  de Violoncel
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Audicions al voltant de 
Beethoven: 250 anys
Auditori del Conservatori, 
febrer i març de 2020

Amb molt de goig es va organitzar des d’inici de curs un cicle 
per homenatjar el 250 aniversari del naixement del compo-
sitor L. v. Beethoven. Punt clau d’aquest eren les audicions 
organitzades per els diferents tutors i tutores, on els nostres 
alumnes s’acostarien des de l’escenari a obres d’aquest il·lus-
tre músic. A banda dels concerts del professorat, cinc en total 
fins maig del present, i el que realitzaria l’orquestra del Con-
servatori intepretant el primer concert per a piano i orquestra 
amb les pianistes Lauren de Llaneira Duque Farias, Lucía Gue-
rrero Herrero i Alba Martínez Albelda, hi havia audicions del 
nostre alumnat i professorat amb la creació beethoveniana 
com a punt clau.

La primera que es va realitzar va ser la de l’alumnat de con-
junt de guitarra d’EE PP i l’aula de Violoncel.

El dilluns 2 de març es va realitzar una audició de les classes 
dels professors Patrícia Gasque i Claudio Carbó, on es va mos-
trar un ventall d’importants obres del compositor de Bonn: 
desde sonates per a piano de joventut fins repertori de madu-
resa de música de cambra (la jove sonata per a piano a quatre 
mans i l’últim trio per a violí, cello i piano) i la versió íntegra 
del primer concert per a piano i orquestra, en versió a dos pia-
nos, per les pianistes abans esmentades. Va ser una preciosa 
velada, malauradament la última que es va poder realitzar 
d’aquest cicle i de tots els actes organitzats per la suspensió 
de l’activitat educativa des del 16 de març.

Va quedar pendent de realització l’audició preparada per 
la professora Imma Gomis per el 23 de març i la Marató de 
Sonates per a piano del 27 d’abril, on alumnat i professorat 
mostrarien les sonates més representatives per a aquest ins-
trument en un ambient festiu.

Seguim en una inestable situació sanitària, social i educativa, 
però esperem poder reprendre l’activitat formativa i artística 
quan les condicions siguen idònies i amb les majors garan-
ties de seguretat, per bé del nostre alumnat, la societat i per 
poder desenvolupar la vessant cultural que apropa a tota la 
comunitat educativa la nostra acció docent.

Claudio Carbó, Professor de Piano

Programa Audició 2 de març

Tema i Variacions d’Anton Garcia Abril
Beatriz Estefania Taga

El Candor de J.J.F.Burgmüller Marató d’Anton Garcia Abril
Mar Domènech Bernabeu

Sonata op. 49 no1 en Sol menor (1795-96)
Andante

Lucia Parra Victoria

Sonata op. 49 no2 en Sol major (1795-96)
Allegro, ma non troppo

Pau Domènech Bernabeu

Sonata op. 14 no1 en Mi major (1798)
Allegro

Abril collado Verdú

Sonata op. 14 no2 en Sol major (1798-99)
Allegro

Clara Martínez Albelda

Trio per a piano, flauta i violoncel, 
Kinsky-Halm WoO 37 (1783)

Allegro
Lucía Guerrero Herrero, piano

Clara Boluda, flauta
Noel Gadea, violoncel

Sonata per a piano a 4 mans op. 6 en Re major (1796-1797)
Allegro molto/Rondo. Moderato
Abril Collado Verdú, prima

Clara Martínez Albelda, seconda

Trío per a piano, violí i violoncel op. 121a (ca. 1817)
Introduzione. Adagio assai

Thema y Variationen: Allegretto - Adagio espressivo – Presto
Alba Martínez Albelda, piano

Francesc Mayor Montagut, violí
Clara Millet Gomis, violoncel

Concert per a piano i orquestra no 1 op. 15 (1798-1800)
Allegro con brio / Largo / Rondo. Allegro

Lauren de Llaneria Duque Farias (1r mov.)
Lucía Guerrero Herrero (2n mov.)
Alba Martínez Albelda (3r mov.)
Claudio Carbó, part d’orquestra

Beethoven250anys
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XVI
Concurs 
de Música
de
Cambra

El passat 12 de març 
es realitzava a l’audi-
tori del Conservatori 
el XVI Concurs de 
Música de Cambra, 
organitzat per l’Am-
pa del Conservatori 
i amb la col·labora-
ció del nostre Cen-

tre. Van prendre part 
activa en aquesta edició sis agrupacions cambrístiques de 
les set inscrites.

Iniciava la sessió el duo Danzi, on Lauren Dellaneira Duque 
Farias i Raül Viorel Bogdan interpretaven la Sonata en si 
bemoll del compositor que donava nom a la seua agrupa-
ció. El duo de cellos “Two Cello’s”, format per Alex Salabert 
Escrivà i Mar Bataller Tur, interpretava la Sonata en Do de 
Boccherini.
Prosseguia la vetllada el quintet de vent “Give me five”, que 
interpretaren Cinc danses de D. Agay. Els components eren: 
Joel Robles Escrivà, trompa; Ana Quinto Salort, flauta; Júlia 
Donet Donet, clarinet; Guillermina Garcia Delgado, oboè i 
Lucia Guerrero Herrero, fagot. Prosseguia el concurs amb 
la interpretació del Trio op. 121 de L. van Beethoven per el 
“Trio Spianato”, integrat per Clara Millet Gomis, violoncel; 
Francesc Mayor Montagut, violí i Alba Martinez Albelda, 
piano. El grup “Efímer” interpretava la Tarantella op. 6 de 
C. Saint-Saëns: Claudia Mestre Cardona, piano amb Maria 
Ferrer lvanova i Mireia Roig Pastor, clarinets. Concluía la 
participació “Estampa’s Quartet”, integrat per Mariona Pelli-
cer Faus, flauta i els clarintes Antoni Donet Donet. Ausiàs 
Mira Tallevi i José Donet
Clemente, intepretant les Estampas Criollas de Lockhart.

El jurat d’aquesta edició va ser el següent: President, Rafael 
Donet Donet; Secretari, Cristina Jordá Torres i els Vocals 
Maria Oliver Talens, Javier de La Vega Garea i Joaquín Pare-
des Ribera.

Els premiats de la XVI edició foren els següents: Premi del 
Públic i Tercer premi per al duo “Two Cello’s”; segon premi 
per el “Estampa’s Quartet” i el Primer premi per al trio de 
violí, violoncel i piano “Trio Ad Libitum”.

Malauradament no es va poder realitzar el concert de guar-
donats previst a l’Aula Magna del Campus de Gandia de la 
Universitat Politècnica de València, juntament amb els pre-
miats del Concurs de Música de Cambra del CPM “Rafael 
Talens Perelló” de Cullera i el CPM “Melcior Gomis” d’On-
tinyent, centre que s’incorporava aquest any a la iniciativa 
iniciada pel nostre conservatori.

Esperem que l’actual situació de pandèmia finalitze el més 
aviat possible per poder reprendre amb normalitat les clas-
ses i totes les activitats que realitzem i seguirem treballant 
per aconseguir que aquest concurs siga un incentiu per 
desenvolupar l’activitat cambrística dels nostre alumnat 
amb la major
intensitat.
Felicitem a tots els participants per la bona feina realitzada i 
el bon nivell aconseguit i vos desitgem un
feliç estiu. Fins prompte!

Claudio Carbó, Professor de Piano
Recital Contrabaix i Piano 

El passat dijous 19 de desembre, emmarcat dins de la I 
Setmana Musical del present curs, vam tindre el plaer d’es-
coltar en duo el contrabaixista Francisco Catalá i el pianista 
Daniel Tellechea en concert recital.

A les 19’30 de la vesprada, al nostre Saló d’Actes, comença-
va el recital amb Bottesini.
L’obra central del programa fou el Concert número 2 de 
Giacomo Bottesini, una de les grans peces escrites per a 
contrabaix solista. Aquesta obra és fruit del romanticisme 
belcantista més italià que puguem imaginar de finals del 
S. XIX, amb unes dosis de virtuosisme considerables, inau-
dites fins al moment de la seua interpretació pel mateix 
Bottesini. Les llargues i belles melodies que ens hi presenta 
Bottesini es desenvolupen en un concert típic de tres movi-
ments ràpid – lent – ràpid.

Com molt sovint passa, en el primer moviment apareixen 
els temes més aconseguits i coneguts, sota una forma més 
propera a un diàleg ariós entre contrabaix i piano que no a 
una forma sonata, on el contrabaix estén tot el seu virtuosis-
me; en el segon melodies molt cantàbile d’una espiritua-
litat nova per al contrabaix d’aquells moments; i un tercer 
en forma de rondó amb temes i desenvolupaments de gran 
dificultat pels intervals utilitzats i la velocitat requerida.

Tant Francisco com Daniel ens van oferir una versió equili-
brada i profunda en preparació del concert que el mateix 
contrabaixista oferiria el més de febrer al Palau de la Música 
de València acompanyat per l’Orquestra de la ciutat.

Bottesini fou conegut a l’època no solament com a intèrpret 
del contrabaix, sinó també com a reputat director d’orques-
tra, especialitat en la qual va oferir una gran quantitat de 
concerts amb les orquestres més prestigioses del moment, 
especialment italianes. Verdi, de fet, li solia encomanar la 
direcció musical de moltes de les seues òperes: entre elles 
l’estrena d’Aida per a la inauguració del Canal de Suez al 
Caire.

Per acabar, un detall de l’especialitat: el contrabaix es pot 
fer sonar amb dos tipologies d’arc: un de francès, que té la 
nou com la resta d’instruments de corda fregada i es pren 
en pronació de l’avantbraç (la mà fa contacte amb la vara 
per dalt d’aquesta); i un d’alemany, amb una nou molt més 
ampla, en comparació a la resta d’instruments de corda fre-
gada, i que es pren en supinació de l’avantbraç (la mà fa 
contacte amb la vara per baix d’aquesta).

Francisco ens va oferir la seua interpretació en la tipologia 
d’arc alemany, tot i que coneix i domina també la modalitat 
francesa.

Josep Miquel Aguilar Cortina
professor de contrabaix

XVI CONCURS  

MÚSICA DE CAMBRA 
2020 
Dijous 12 de març a les 18:30 h 
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Tauler d’anuncis del 
Conservatori 

Els finalistes actuaran el 
dijous 2 d’abril al 

Campus de Gandia de la 
UPV 

1r Premi “Trio Ad Libitum”: Francesc Mayor, Alba Martínez 
i Clara Millet.  Cristina Fornet Presidenta AMPA, Rafa Donet 
President Jurat i Tomàs Estornell Director CPM Oliva

2n Premi “Estampa’s Quartet”: José Donet, Ausiàs 
Mira, Mariona Pellicer i Antoni Donet.  Cristina 
Fornet Presidenta AMPA, Rafa Donet President 
Jurat i Tomàs Estornell Director CPM OLiva

Premi Públic i 3r Premi “Two Cello’s”: Mar Bataller i Alex 
Salabert.  Cristina Fornet Presidenta AMPA, Rafa Donet 
President Jurat i Tomàs Estornell Director CPM Oliva

ORGANITZA 
Conservatori Professional de Música 

“Josep Climent” 
Oliva 

Carrer Manuel de Falla, 2 
Telèfon: 96 282 94 80 

http://mestreacasa.gva.es/web/conservatorioliva 
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Article Ràdio
Estètica de la Música 

Aquest any, hem volgut continuar amb el projecte la músi-
ca i la suggestió que s’inicià el curs passat al departament 
d’història de la música i Estètica. Enguany també hem elabo-
rat el podcast sobre aquest tema. A més, hem inclòs alguns 
exemples sobre la figura de Beethoven, ja que en el 2020 es 
celebra el 250 aniversari del seu naixement.

El projecte ha sigut desenvolupat pels alumnes de 6é EEPP 
Arnau Millet, Marc Frasquet, Enric Santamaria, Guillermina 
Garcia i Laura Guerrero. 

A més a més, el divendres 28 de febrer, ens desplaçarem a 
Onda Naranja de Gandia on la periodista Carmen Berzosa ens 
va mostrar les instal·lacions i ens va mostrar la manera en que 
treballen a la ràdio. A més, ens va convidar a utilitzar les seues 
instal·lacions a Gandia i Oliva per tal de fer les gravacions i 
podcast de l’assignatura d’Estètica de la Música. De segur que 
aquesta iniciativa tirarà endavant! Moltes gràcies Carmen i 
Onda Naranja per la predisposició i amabilitat.

Ens ha semblat una experiència diferent al que fem habi-
tualment a classe, ja que hem tractat temes com la música al 
cinema, les cançons de bressol i de jocs, anuncis publicitaris 
i himnes. Encara que els recursos per a portar a bon terme 
aquest projecte són limitats, pensem que ens ha eixit un bon 
projecte i esperem que aquest siga utilitzat pels futurs alum-
nes del centre. 

En nom de tot el grup, us desitgem un bon estiu!

Guillermina Garcia Delgado. 6é EEPP

Moltes persones coneixeu la dita popular «cosir i cantar, tot 
és començar» i la possibilitat d’iniciar uns estudis de cant 
ja des dels ensenyaments professionals en un conservatori, 
ens permet endinsar-nos  en el món i la tècnica del cant, 
construint uns bons fonaments sobre els quals poder cuidar 
el nostre instrument més apreciat, la Veu.

L’especialitat de cant, a diferència de la majoria d’especiali-
tats que es poden estudiar en un conservatori, s’ha imple-
mentat en molt pocs conservatoris de la nostra comunitat, 
fent molt difícil accedir-hi a aquests estudis si no tenies 
la sort de viure prop d’un dels conservatoris o que la teua 
família poguera tindre temps suficient, el que requereix 
per dur-te i tornar-te a un d’aquells conservatoris, que en la 
majoria no estava prop del teu lloc de residència.

Ben cert és que existeixen moltes acadèmies o escoles de 
música que ofereixen la possibilitat d’estudiar la tècnica 
de cant amb un professor o professora (una causa ideal si 
només vols aprendre a cantar), però, per què no gaudir de 
l’oportunitat d’estudiar en un  centre públic, seguint uns 
estudis reglats i poder així formar-te com una o un bon 
músic i cantant?

Tota la xarxa complementària d’assignatures que t’ofereix 
un conservatori, aporta un aprenentatge molt més ric que 
ens permet créixer enormement com a persones, cantants 
i músics.

Al curs 2019-20, El Conservatori Professional de Música 
Josep Climent d’Oliva, ha ofert, per primera vegada i amb 
gran il·lusió, l’especialitat de cant en el seu pla d’estudis i 
l’experiència està sent, tot i que estem vivint en aquesta 
situació provocada pel covid-19, una vivència enormement 
satisfactòria.

Els estudis professionals de cant, tenen com a objectiu 
principal, oferir un coneixement del nostre cos en general 
i de l’aparell fonador, respiratori i ressonador, en particu-
lar (principals implicats en el mecanisme de la producció 
de la veu). No oblidem que les persones cantants sempre 
duguem l’instrument amb nosaltres i desgraciadament, no 
existeix la possibilitat de repondre les nostres cordes vocals 
i reposar-les per altres noves si ens llastimem per un mal ús 
de la nostra veu. Aquesta casuística ens condueix a escol-
tar-nos millor i  conèixer bé el nostre instrument, analitzar 
com funciona, saber quins són els músculs i estructures 
implicades en la formació de la veu i evitar en la mesura 
que es puga, totes aquelles accions que puguen fer-li mal.
D’aquesta forma dit, podria sonar prou tediós l’estudi del 
cant, però el fet de conèixer el nostre propi instrument, 
dominar-lo i arribar a transmetre composicions meravello-
ses plenes de sentiments a través de la nostra veu, fa que 
tots els nostres sentits s’aguditzen al màxim per a connectar 
intèrpret i públic i provoquen tal satisfacció que l’estudi del 
cant arriba a convertir-se més en un regal, que en una obli-
gació.

Estíbaliz Ruiz Doñate, Professora de Cant

La meua experiència com a alumna de cant al Conservatori 
Professional de Música d’Oliva, podria definir-la com a enri-
quidora.
En el moment que vaig decidir fer la prova, em vaig plan-
tejar com podia gaudir, si més cap, amb la música. Va ser 
una decisió difícil, degut a l’edat, ja que sempre m’havia 
agradat, però quan jo estudiava al Conservatori, Carcaixent 
el més proper, no teníem la possibilitat d’estudiar aquesta 
especialitat.
Tot i estar en aquesta etapa de confinament, puc dir que 
desitge amb molta il·lusió l’hora setmanal de cant, ja que 
en aquests minuts puc gaudir d’una activitat que m’aporta 
personalment una dosi d’energia.

Des d’aquestes línies, vull només, «comboiar-vos» a que 
pugueu gaudir, tant com jo ho faig.
M’agradaria dir-vos que no perdéreu l’oportunitat que ens 
brinda la nova especialitat al conservatori, al que tenim 
prop de casa i en el que de ben segur podreu assaborir tots 
els gustos que el cant ens ofereix.
Des d’ací, agrair a totes les  persones que ens ha ajudat, tant 
a la meua companya com a mi, a acoblar horaris i a fer-nos 
més fàcil i enriquidora, aquesta oportunitat. Especialment a 
les nostres mestres de cant i italià, que han aconseguit que 
els nostres estudis no siguen una càrrega, sinó més bé, un 
plaer.

Cristina Fornet Ausina, alumna de cant

A propòsit del Cant Líric...



40 41

M’agradaria dir-vos que fa set anys que sóc alumna de flau-
ta d’aquest conservatori. Però des d’aquest curs, també ho 
sóc de cant.
De tota la vida, de menuda, m’ha agradat molt cantar a casa, 
a l’escola de música del meu poble i inclús he pogut anar 
a cursos d’estiu de cant. Però l’oportunitat que he tingut 
enguany de ser alumna de l’especialitat de cant al conser-
vatori, no ha sigut comparable.
En aquest curs només hem fet una audició, però tot i que 
em vaig posar molt nerviosa, era la primera del meu ins-
trument intern, va ser una audició que com a músic, em va 
aportar molt. 

Cada setmana, tot i que estem en confinament, no hem 
deixat de donar classe i és una experiència que vos anime 
que pugueu aprofitar tant com l’aprofite jo. Si us agrada 
cantar, si sempre heu sigut cantants «de casa» com ho era jo, 
aprofiteu l’oportunitat de formar-vos, com jo estic fent-t’ho. 
Tenim la sort de tindre-ho al costat de casa i amb professorat 
professional de primera línia.
Ànim i endavant, el cantant o la cantant que dugueu dins, 
es pot despertar per a totes i tots, al nostre conservatori, 
Conservatori Professional de Música, Josep Climent d’Oliva.

Gemma Montilla Femenía, alumna de cant

Aquest curs s’ha implementat al nostre Conservatori, l’espe-
cialitat de cant, especialitat a la que directament s’accedeix 
des del grau professional. Amb ella, s’hi duen explícitament 
al currículum, altres assignatures, però d’elles, hi ha una 
totalment novedosa al nostre centre, l’assignatura d’italià.

L’italià al Conservatori s’estudia per tal de millorar la pràcti-
ca del cant, pel que fa a la pronúncia i l’entesa de les àries 
que anem cantant.

Enguany el curs presencial ha estat curt, però tot i això, ben 
intens, hem pogut, junt amb la nostra mestra Marián, gau-
dir de l’essència de la llengua dels italians, així com de la 
seua cultura i tradicions.

Hem viatjat virtualment i hem pogut assistir a un dels fes-
tivals de veus més afamats mundialment, “il Festival di 
Sanremo” , també hem viatjat fins als indrets més amagats 
passant pels més moderns, antics, estranys, bonics, singu-
lars, ..., teatres i òperes de tota la geografia italiana.

I de què més ens ha donat temps? De gaudir d’eixa gastro-
nomia tan rica com la que tenim ací, hem assaborit des del 
Panetone, la pizza, l’ossobucco, i un munt d’exquisits men-
jars que aquesta cultura, molt semblant a la nostra, alhora 
que diferent ens ha permés.

Què més ens ha permés l’assignatura d’italià? Doncs hem 
pogut gaudir també, d’una activitat fora de l’aula, hem 
pogut gaudir de la representació de “Il Barbere di Seviglia” 
per l’alumnat del Conservatori Superior de Música de Valèn-
cia. Va ser un xicotet tast del que potser, nosaltres també 
podrem arribar a fer. Eixe dia vam patir els nervis propis de 
la interpretació i vam conèixer de primera mà el significat 
d’òpera “buffa” entre moltes altres qüestions que la nostra 
mestra ens va explicar.

   Gemma Montilla Femenia
i Cristina Fornet Ausina

Alumnes de 1r EEPP de Cant del Conservatori
Professional de Música Josep Climent d’Oliva

El Claustre del Conservatori “Josep Climent” d’Oliva felicita 
tot l’alumnat del 4rt curs de les Ensenyances Elementals.

Un total de 41 xiquetes i xiquets finalitzen aquest curs 
2019-2020 la primera etapa dels seus estudis musicals i 
desitgem que les experiències viscudes al centre siguen 
profitoses per al futur del nostre alumnat i contribuïsquen 
de forma positiva en la seua formació personal.

Les circumstàncies viscudes no ens han permés acomia-
dar-nos de vosaltres amb el tradicional Concert de Gradua-
ció però, de segur que tota la comunitat educativa, familiars 
i amics us recordarà per sempre.

Com a record, aquesta Orla patrocinada per l’AMPA del Con-
servatori.

Enhorabona.

La lingua italiana al Conservatorio di Oliva
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