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La finalització del curs comporta, entre 
altres fets, l’eixida a la llum de la revista 
del nostre Conservatori. 

El curs 2015/2016 va començar amb el 
canvi en la direcció del centre. Amb el 

nomenament de Josep Manel Garcia Company 
com a director de l’ISEACV (Institut Superior d’En-
senyaments Artístics de la Comunitat Valenciana) 
se n’anava d’Ontinyent no sols el qui havia sigut 
director del nostre Conservatori durant onze anys, 
sinó també el creador, impulsor i primer redactor 
d’aquesta revista “Picat i lligat” que va començar 
a veure la llum el curs 2002/2003, i que ja va per 
la setzena edició. Vaja des d’ací l’agraïment del 
Conservatori a Manel per tot l’esforç i la dedicació 
al servei del nostre centre que sempre va mostrar. 

Ara, després d’aquest curs de transició, comen-
cem amb il·lusió una nova etapa en el nostre 
centre, amb idees i projectes que tractarem de dur 
a terme, insistint en la necessitat del nou edifici i 
formant part activa de la vida cultural d’Ontinyent 
i la comarca.

La revista d’enguany,  reflex de tot el que fem al 
llarg de l’any, dedica en aquesta edició un espai 
preferent al compositor ontinyentí Josep Melcior 
Gomis. L’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent  
va declarar el 2016 “Any Gomis” per a commemo-
rar el 225é aniversari del naixement del mateix i 
des del primer moment vam entendre que el nostre 
centre, més que cap altra entitat local i per la na-
turalesa  del personatge, havia de col·laborar de 
manera molt present en aquesta celebració. D’una 
banda la conferència que el músic local Miquel 
Àngel Múrcia va realitzar en la nostra Setmana 
Cultural, que va servir per apropar-nos a la figura 
de Gomis. D’altra el concert celebrat el 15 de juny, 
que ha estat el colofó a uns intensos mesos de 
treball d’un grup de professors que ha recopilat les 
partitures i ha fet les transcripcions i arranjaments  
per tal que la música de Gomis arribara a un ampli 

sector del nostre alumnat,  i que pogueren inter-
pretar la seua música, fins i tot en agrupacions 
diferents de les originals. Tot un projecte de centre 
que ha servit per a què alumnes i professors del 
Conservatori Professional de Música d’Ontinyent 
conegueren de prop la seua música i la transme-
teren amb gran èxit al públic que hi va assistir. I 
per últim, la recuperació del nom de Josep Melcior 
Gomis per al nostre centre, nom que han portat 
els nostres centres antecessors en l’ensenyament 
musical reglat en Ontinyent i que en 2001, amb la 
desaparició definitiva del Conservatori Municipal 
es va perdre.

Felicitem i agraïm als col·laboradors de la revista 
Picat i lligat per les seues aportacions, que fan que 
la mateixa siga possible any a any.

Gràcies a tots i bon estiu!

EDITORIAL
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Pilar Ferrero Silvage és nascuda a On-
tinyent i filla del mestre José María 
Ferrero. Professora Superior de Piano, 
Música de Cambra i Solfeig, Transpo-
sició i Acompanyament, va obtindre la 

Menció d’Honor Fi de Carrera de Música de Cam-
bra. Comença a treballar en l’ensenyament l’any 
1991 com a professora de piano al Conservatori 
Municipal “Jose Melchor Gomis” d’Ontinyent fins 
al 1994. Des del curs 94/95 al 98/99 treballa en els 
conservatoris de Torrent, València i Cullera. Obté 
plaça per oposició de Música de Cambra en 1995. 

Torna al conservatori d’Ontinyent, esta vegada ja 
de titularitat de la Conselleria en el curs 99/00. 
En aquest Conservatori ha format part de l’equip 
directiu dels tres directors que l’han precedit: se-
cretària del curs 02/03 al 07/08, cap d’estudis el 
curs 14/15 i directora en el 15/16. Ha sigut cap del 
departament de música de cambra i és mare de 
dos alumnes del centre. 

Amb aquestes dades podem comprovar que Pili 
ho ha sigut tot al Conservatori d’Ontinyent. Coneix 
totes les facetes que componguen la comunitat 
educativa i tot el que envolta al centre, la ciutat, la 
comarca i els seus costums, i a més té una enorme 
voluntat i capacitat de treball. Per tant, compta 
amb tots els ingredients necessaris per a poder 
dirigir aquest centre en les millors condicions. 

A continuació podem conéixer-la d’una forma més 
personal.

COM VAN SER ELS TEUS INICIS A LA MÚSICA? 
PERQUÈ ESCOLLIRES EL PIANO?
Jo vaig començar als huit anys a estudiar solfeig i 
un any després en la banda em van donar la flauta 
travessera, però no em va agradar el suficient per 
a continuar, i en dos o tres anys ho vaig deixar. Als 
tretze anys, un bon dia vaig començar a seure’m 
a tocar el piano de mon pare, i em va agradar 
tant que vaig decidir reprendre els estudis del 
conservatori. Vaig estudiar en Ontinyent el Grau 
Elemental i després vaig passar al de València on 
vaig cursar tota la resta.

QUAN ERES MENUDA, TENIES EN MENT ALGUNA 
ALTRA PROFESSIÓ A LA QUE DEDICAR-TE QUE NO 
FORA MÚSIC?
De menuda, com quasi totes les xiquetes de la 
meua generació: mestra, infermera o perruquera. 
Però quan vaig començar amb el piano a l’hora que 
estudiava la secundària, ben prompte vaig prendre 
la decisió de dedicar-me a la música.

LA FAMILIA FERRERO ESTÀ MOLT VINCULADA 
A LA MÚSICA, EN CONCRET A LA MÚSICA DE 
BANDA. NO T’HAGUERA AGRADAT TOCAR ALGUN 
INSTRUMENT, A BANDA DEL PIANO, QUE ET PER-
METERA PARTICIPAR ACTIVAMENT DE LA MÚSICA 
FESTERA?
Després de l’experiència frustrada amb la flauta 
mai ho vaig tornar a intentar. En qualsevol cas, el 
vincle amb la banda Unió Artística Musical d’On-
tinyent sempre l’he tingut: pare, germans, nebots i 
ara també els meus fills.

QUINES AFICIONS TENS A MÉS DE LA MÚSICA?
Estic quieta molt poc de temps. M’agrada fer mol-
tes i diverses coses: quan no tinc entre mans un 
llibre estic tenint cura de les plantes de ma casa, 
o estic cosint mentre veig alguna pel·lícula per 
exemple.

TON PARE VA SER UN DELS FUNDADORS D’AQUEST 
CONSERVATORI. COM FOREN AQUELLS INICIS 
DEL CENTRE?
Els inicis no van ser fàcils, però la il·lusió, la vo-
cació i les ganes de treballar per a que Ontinyent 
tinguera un centre on realitzar estudis musicals 
oficials els donaven impuls per tirar endavant 
el conservatori. Aquells anys l’edifici va ser el 
principal problema amb el qual es van trobar. En 
això, sembla que hem avançat poc. En tot aquest 
temps hi ha hagut moltes solucions que han servit 
temporalment, però la solució definitiva ja sabem 
que encara no ha arribat.

TU CONEIXES AQUEST CONSERVATORI DES DE 
LA SEUA CREACIÓ, COM HAS VISCUT LA SEUA 
EVOLUCIÓ FINS L’ACTUALITAT?
En quaranta anys el Conservatori ha evolucionat 
en tots els aspectes com ha evolucionat la socie-
tat i l’ensenyament en general.

ENTREVISTA A LA NOVA
DIRECTORA DEL CENTRE
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Del centre xicotet i familiar, on quasi tot el personal 
que hi treballava era d’Ontinyent, fins l’actual, amb 
un gran volum d’alumnat i de personal docent i no 
docent de fora.

El claustre dels inicis estava format per dotze o 
tretze professors, i en aquest curs n’hem tingut 
cinquanta-dos. Hem de tindre en compte que al 
principi un mateix professor donava classe a tots 
els instruments de vent-fusta i un altre als de 
vent-metall, i hui en dia en el nostre conservatori, 
només entre estos dos departaments tenim setze 
professors.

Quan va començar el conservatori en 1975 a més 
de les especialitats de vent s’impartia piano, i del 
departament de corda només s’impartia guitarra. 
La resta d’especialitats van començar bastants 
anys després. En canvi hi havia classe de ballet, 
que en el moment de passar a ser Conservatori 
Professional de Música Municipal es va deixar 
d’impartir.

L’especialitat més jove del nostre centre és el cant, 
que va començar l’any 2006.

I pel que fa a l’alumnat, encara que des dels inicis 
ja hi havia alumnat de fora d’Ontinyent, aquest 
ha anat incrementant-se any a any, sobretot a 
l’Ensenyament Professional. Hui en dia suposa un 
percentatge prou considerable.

Respecte a l’edifici, ja ho he dit abans: diverses 
propostes i solucions, però seguim esperant la 
definitiva.

RESPECTE A LA TEUA TRAJECTÒRIA LABORAL 
DINS DEL CONSERVATORI, HAS OCUPAT DIFE-
RENTS CÀRRECS AMB DISTINTES FUNCIONS. 
QUINA VISIÓ DEL CENTRE T’HA DONAT CADAS-
CUNA D’ELLES?
Haver passat per la Caporalia de Departament, la 
Secretaria i la Caporalia d’Estudis abans de la Di-
recció, a més de ser representant del professorat 
en el Consell escolar, òbviament és un avantatge, 

ENTREVISTA A LA NOVA DIRECTORA DEL CENTRE
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perquè et dóna una visió molt global del centre 
en tots els aspectes. Recorde especialment l’any 
2004, quan sent secretària em va tocar la gestió 
econòmica i tot el tractament de l’equipament en 
el moment de la mudança de l’edifici de la Pujada 
de la Bola al que ocupem en l’actualitat. Va ser un 
any frenètic. Però era una tasca en la qual em tro-
bava còmoda. Jo sóc molt organitzada i em sentia 
bé amb els assumptes d’inventari, comptabilitat, 
biblioteca, etc. També vaig aprendre molt el curs 
passat com a Cap d’Estudis. Pel fet d’impartir 
sempre l’assignatura de música de cambra i per 
tant no ser tutora de l’alumnat, l’any passat va ser 
el que més a prop vaig tractar amb les famílies, 
cosa que em va aportar una visió del centre que 
fins al moment no havia tingut.

EN L’ACTUALITAT, ELS TEUS DOS FILLS ESTAN 
ESTUDIANT AL CONSERVATORI. COM HA ESTAT 
LA TEUA EXPERIÈNCIA COM A MARE D’ALUMNES?
Uf, et dóna la visió del centre que et faltava. No hi 
ha res com tindre un fill estudiant de música en 
casa per a adonar-te’n per una banda de l’enri-
quidor que és per a ells en molts aspectes (social, 
cultural, etc), i per altra de l’esforç que fan per 
tirar-ho tot endavant.

EL CÀRREC DE DIRECTORA QUE ARA ESTÀS EXER-
CINT, ÉS MOLT DIFERENT A COM TE L’HAVIES 
IMAGINAT?
Doncs no. Sent cap d’estudis el curs passat veia 
de prop la tasca que Manel realitzava, i més o 
menys ho imaginava com està sent. Una de les 
principals coses que has de tindre en compte 
quan decideixes presentar-te és que l’horari va a 
ser necessàriament molt flexible. Has de prendre 
moltes decisions de molts àmbits diferents, i so-
bretot, és una funció de representació del centre 
i de coordinació de les diferents tasques. En açò 
últim, el treball en equip amb la directiva ho fa tot 
més fàcil.

QUINES SÓN LES BASES DEL TEU PROJECTE DE 
DIRECCIÓ?
El projecte és extens, però està fonamentat sobre 
la idea de que s’ha d’afavorir la participació de tots 
en tots els aspectes de la vida del centre, en un 

ambient de confiança i respecte. A banda d’això, 
estan altres tasques òbvies en les funcions d’un 
director i que són fonamentals en la convivència 
d’un centre educatiu, com són garantir el respecte 
pels drets i els deures de tot el col·lectiu o vetllar pel 
compliment de les normatives que ens regeixen. 
També vull fomentar el treball en equip, i tractar 
d’il·lusionar al col·lectiu per tal de no quedar-nos 
enrere en propostes d’innovació, d’ús de tecnolo-
gies o d’impuls a les especialitats minoritàries i a 
la música moderna.

QUINES SÓN LES TEUES PRIORITATS A CURT I 
LLARG TERMINI PER A AQUEST CENTRE?
Al capdavant de les prioritats està l’edifici, clar.

Pel que fa a l’aspecte pedagògic hem de treballar 
per millorar en la unificació dels criteris d’avalua-
ció dels departaments, i en treballar la transver-
salitat dels continguts de les diferents matèries 
que impartim en el Conservatori. També volem 
establir un programa d’orientació acadèmica, molt 
demandat pels alumnes, pares i mares i de coordi-
nació horària amb els IES del nostre entorn, per tal 
de facilitar la compatibilitat dels ensenyaments de 
música amb els obligatoris d’ESO i Batxiller.

Respecte a l’aspecte institucional, ja estem tre-
ballant en potenciar la presència del Conservatori 
en la vida cultural de la nostra ciutat i les ciutats 
veïnes.

COM VEUS L’EDUCACIÓ MUSICAL A LA COMUNI-
TAT VALENCIANA?
L’interés per estudiar música és gran i l’oferta 
educativa també, però pense que encara s’ha de 
treballar en diversificar-la més. Hem estat molts 
anys dedicant-nos quasi al complet en la forma-
ció d’instrumentistes, i no hi han orquestres ni 
bandes professionals suficients en Espanya per a 
donar-los feina.

Estem en un moment en el qual hem d’actualitzar 
el currículum dels ensenyaments professionals 
per a què donen resposta a les demandes d’altres 
eixides laborals per als estudiants de música, a 
banda de la interpretació i la docència.

ENTREVISTA A LA NOVA DIRECTORA DEL CENTRE
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TRES AMICS A LONDRES:
GOMIS, MASARNAU I JOSEPHINA LABORDE
Miquel Àngel Múrcia i Cambra

INTRODUCCIÓ

La tasca investigadora sobre J.M.Gomis 
segueix essent apassionant. El compositor 
nascut a Ontinyent és un il•lustre creador mu-

sical valencià que roman per descobrir. La com-
memoració local de l’any Gomis hauria de ser sols 
el principi d’una forta tasca de recuperació. Així 
doncs, la seua figura i la seua música necessiten 
nous músics i nous investigadors que rescaten 
al compositor valencià del seu injust oblit. Coses 
com aquestes em fan recordar les agres paraules 
de Masarnau l’any 1836 respecte de Gomis:
¡Y en España, país nativo del autor, ni aun se sabe 
que tal obra existe! Y no es de sentir, repetimos, 
y no nos cansaremos de repetirlo, este abandono, 
esta frialdad, tan profunda indiferencia. (Santiago 
Masarnau, 1836, El Artista, III)

El catàleg musical del compositor valencià Josep 
Melcior Gomis està format per poc més de 80 
obres que va escriure a través de les ciutats de 
València, Madrid, París i Londres. Certament, el 
catàleg és de dimensions reduïdes a causa de la 
seua prematura mort i per un itinerari vital marcat 
pel constant anhel biogràfic de canvi i transgres-
sió. Però, malgrat això el catàleg gomisià disposa 
d’una ampla pluralitat creativa i expressiva que 
inclou des de creacions de música sacra, cançons 
liberals patriòtiques, cançó lírica de saló, quartets 
vocals, Grand Opéra, Opéra-Comique i una desta-
cable tasca pedagògica amb els seus volums de 
Cant i Solfeig que foren emprats fins el tombant 
del segle XIX. L’apropament a la figura de Gomis 
pot fer-se a través de les restes directes que pro-
venen de Gomis, i així també d’altres testimonis 
d’amics i col•laboradors del músic valencià que 
van conviure i que aporten informació.

Per exemple, gràcies a l’aproximació al perfil bio-
gràfic del músic Santiago Masarnau i col•lateral-
ment a Madame Josephina Laborde, eterns amics 
de Josep Melcior Gomis, podem esbrinar dades i 

assumptes relatius al compositor ontinyentí com 
és la seua vivència a Londres. I és que, Gomis ha 
estat mencionat a les obres de J.J. Alborg pre-
nent les dades dels estudis de V. Llorens, citant a 
Gomis com el seu gran amic, però sense aportar 
cap dada innovadora de la seva relació d’amistat. 
L’aproximació cap al perfil biogràfic de Santiago 
de Masarnau s’ha de realitzar mitjançant una bi-
bliografia d’obligada lectura per a aquest cas.

SANTIAGO MASARNAU, AMIC DE GOMIS

Santiago de Masar-
nau, de bona proce-
dència econòmica 
surt als 25 anys cap 
a París per ampliar 
els seus estudis 
musicals. Si és ben 
cert que a partir de 
1823, després dels 
successos polítics 
de la revolució liberal 
espanyola, la vida 
econòmica familiar 
dels Masarnau va entrar, a causa d’acusacions 
polítiques i dolentes insinuacions, en una delicada 
situació social.

ANY GOMIS ANY GOMIS
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TRES AMICS A LONDRES:
GOMIS, MASARNAU I JOSEPHINA LABORDE

No obstant això, les peripècies dels dos amics 
són experiències vitals diametralment oposades. 
L’aventura europea de Masarnau va estar prepara-
da amb molta cura per part de son pare. La Conde-
sa de Goyeneche, que residia a Paris, tenia com a 
apoderat un parent pròxim de la família Masarnau 
i va fer possible que aquest s’hostejara a les de-
pendències del palau. Va partir en un carruatge 
organitzat des de Madrid un 9 d’agost de 1825 va 
arribar a la ciutat parisenca el 20 del mateix més. 
L’objectiu de Masarnau era acudir a les classes 
del famós pianista Monsigny, encara que no ho va 
aconseguir, però va freqüentar amistats, societats 
musicals i es va dedicar en esforç al seu treball.

S’hi va familiaritzar amb les obres de Weber i 
Hamel, amb Haydn, Mozart i Beethoven, anant 
al teatre i a l’òpera, a les estrenes de Meyerbeer, 
establint relacions amb Rossini, i gaudint de les 
soirées o reunions, on executava admirablement el 
piano. No obstant això, per sobre de tot, va tractar i 
ser influït per un músic, 14 anys major que ell, amb 
qui va establir l’amistat més profunda i llarga de la 
seua vida: Josep Melcior Gomis.

A diferència de Masarnau, fet i fet Gomis si era un 
exiliat polític i la seva fugida de Madrid fou atro-
tinada i l’arribada a París bastant esperpèntica. 
Això no obstant, vivia modestament a Paris, en un 
quartet que li costava 15 francs, donant lliçons de 
cant, però el seu nom va començar a sonar arran 
d’alguna publicació d’alguna de les cançons que 
escrivia per als seus deixebles, com els dos quar-
tets vocals.

MADAMME JOSEPHINA LABORDE

A l’any 1825 en aquesta relació d’amistat s’in-
trodueix una tercera persona, una deixebla de 
cant de Gomis, Madamme Laborde. A l’any 1825 
Gomis acabava de publicar el seu primer volum del 
Mètode de Cant. Laborde, que havia mostrat unes 
qualitats musicals extraordinàries per al cant, era 
italiana però estava naturalitzada francesa pel seu 
casament amb el General Laborde, de qui estava 
separada.

Dos mesos després de l’arribada a la ciutat de 
París, Masarnau canvia radicalment de plans i es 
trasllada a Londres “en companyia i consell de 
Gomis”, pels resultats negatius de Monsigny, al 
qui Gomis va demostrar deficiències al voltant del 
mètode pedagògic; per la gran quantitat de sales 
de concerts que disposava Londres; i la possibi-
litat que li va mostrar Gomis de rebre classes de 
Cramer, el primer pianista d’Europa que li faria 
estimar una inmensa fortuna.

UN “TRIO” ENTRE PARIS I LONDRES

Les explicacions al voltant dels moviments geo-
gràfics de Gomis han estat bastant decebedores 
en la totalitat de treballs històrics i biogràfics al 
respecte. L’assumpte lluny d’explicacions críp-
tiques és bastant senzill. Gomis, Masarnau i Jo-
sephina Laborde emprenen una empresa comuna: 
crear una escola de música a Londres confiant en 
les seues qualitats musicals. A més a més, formen 
un grup de treball musical on cada artista és com-
plementari i necessari.

El llaç de les respectives i complementàries qua-
litats musicals d’aqueix heterogeni trio -Gomis, 
Masarnau, Madamme Laborde- i el propòsit comú 
d’instal·lar-se a Londres per fer concerts va cau-
sar un profund malestar en el pare de Masarnau al 
conéixer les intencions a Madrid. Si al principi era 
contrari a la idea, a poc a poc va progressar fins 
agrair a Gomis la sol•licitud que mostrava pel futur 
de Masarnau.

TRES AMICS A LONDRES

ANY GOMIS ANY GOMIS
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El dijous 12 de gener de 1826 els amics Santiago 
Masarnau i Madamme Laborde van sortir de la 
ciutat i port de la fronterera ciutat de Calais, la 
més pròxima a Anglaterra, però sense l’autor in-
tel•lectual de la trastada. Així doncs, Gomis estava 
retingut a Paris per algunes setmanes esperant 
resoldre uns problemes laborals. El dissabte 14 
de gener de 1826, Gomis escrivia una carta als 
seus amics: “Yo sigo trabajando como un loco y 
deseando salir de aquí. Espero dinero, sin el cual 
nada puedo hacer, y sin poder pagar a grabadores 
ni a nadie”. Una vegada publicada la primera part 
del seu mètode de solfeig recomanat per Rossini, 
fou l’honorable Joaquim Ferrer qui va traure de 
l’apur a Gomis comprant 100 exemplars del seu 
mètode.

El diumenge, 5 de febrer de 1826, Gomis deixava 
escrit: “Abandono decididamente Paris en cuanto 
tenga las cartas de Rossini i la de Colbrand. Lo 
que siento es que , como pienso sacarle al primero 
unas cuantas, y esto no es fácil lograrlo sin mu-
chísima paciencia, por los poquísimos momentos 
en que está libre...” El dimarts 7 de Febrer Gomis 
ja es trobava cap al port de Calais per retrobar-se 
amb l’empresa musical i els seus amics. Mentres-
tant, Masarnau havia començat a arrelar a la vida 
londinenca.
Les cartes de Rossini que Gomis portava a Londres 
no van tardar a fer efecte per al conjunt d’amics i els 
germans LaTorre, establerts a Londres, li van obrir 
la porta de la societat cultural londinenca. Masar-

nau va començar a donar lliçons a preu d’una lliura 
dos lliçons setmanals, però més interessat en el 
renom artístic, dedicava molt de temps a aprendre 
l’estudi del pianoforte.

El treball a l’estiu d’aquell any fou frenètic. Com a 
dades innovadores sabem que al llarg de l’estiu de 
1826, J.M.Gomis va escriure una opereta i Masar-
nau va compondre Los Enigmas i altres peces. A 
més a més, la gran oportunitat vingué als inicis de 
1827 quan, gràcies a una cançó de Gomis inter-
pretada per una gran diva de la cançó, va prendre 
molta popularitat al món cultural londinenc i van 
incloure a Gomis en un concert de la Societat 
Filharmònica.

GOMIS, MESTRE DE CAPELLA

Londres per a Gomis era un món nou ple d’opor-
tunitats i reptes. Una nova oportunitat arribava a 
finals de l’any 1827, si ben bé no era remunerada. 
L’establiment a Londres del Comte d’Alcúdia com 
a funcionari i ambaixador de l’Estat espanyol va 
desencadenar el nomenament immediat de Go-
mis com a mestre de Capella i a Masarnau com 
organista. Aquesta part desconeguda de la seua 
biografia impacta de manera clara, ja que fins a 
la data, Gomis semblava que no tornava a tindre 
més contacte amb alguna capella musical des de 
la seva sortida de la Seu de València.
No obstant això, a la Primavera de 1828, Gomis 
abandona Londres per primera vegada. Era recla-
mat a París per escriure la música del drama Aben 
Humeya de Martínez de La Rosa, i Masarnau es 
va quedar a Londres en el treball amb ímpetu del 
piano. La història continua, però el nostre espai 
s’esgota aquí mateix.
Comptat i debatut, el personatge de Santiago de 
Masarnau ens aporta noves dades biogràfiques 
que completen de manera més polièdrica i enriqui-
dora la imatge que (re) construïm del compositor 
ontinyentí més universal. La seva relació personal 
i els vestigis que queden d’aquesta són d’una vital 
importància per a l’enteniment i la creació d’un 
estudi rigorós sobre el músic. Ben segur que amb 
l’estima de totes i tots podrem fer que la seua 
música ressone de nou.

TRES AMICS A LONDRES

ANY GOMIS ANY GOMIS
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El Teatre Echegaray d’Ontinyent va ser tes-
timoni del magnífic concert anomenat “de 
la mà de Gomis”, que els alumnes i profes-
sors del Conservatori d’Ontinyent van ofe-
rir el passat 15 de juny. El concert estava 

organitzat en homenatge al compositor ontinyentí 
Josep Melcior Gomis pel seu 225 aniversari del 
seu naixement, i el conservatori ho va plantejar 
com un projecte didàctic on poder fer arribar la 
seua música als alumnes, que mitjançant la seua 
interpretació, la pogueren conéixer millor.

En aquest acte van participar al voltant de 140 
alumnes dels quatre últims cursos dels ensen-
yaments professionals de música, a més d’un 
nombrós grup del professorat, on, uns van tocar 
en l’orquestra i altres cantaren en el cor junt amb 
els alumnes.

El repertori que es va escollir passa per totes les 
facetes musicals del compositor ontinyentí: els 
himnes patriòtics, la música de saló i la música 
operística. Però aconseguir el material fou una 
tasca una mica complicada donat que es va haver 
de demanar a la Biblioteca Nacional de França i a 
la Britànica, on estan digitalitzades la majoria de 
les obres de Gomis.

La música de Gomis és principalment vocal: té 
moltes cançons acompanyades de piano o gui-
tarra a banda de les òperes. També va composar 
altres peces instrumentals per a orquestra. Com 
que des del Conservatori d’Ontinyent es volia 
que en el concert participaren el major nombre 
d’alumnes possibles, es van realitzar entre un grup 
de professors alguns arranjaments per al concert. 
En aquesta ocasió es van poder escoltar per pri-
mera vegada a Ontinyent, obres com l’obertura i 
el final de l’òpera Le Revenant, arranjaments de 
Saül Gomez i Jaume Fornet respectivament, que 
interpretà la banda del Conservatori. La Marcha de 
los Diputados a las Cortes, que és per a veus i or-
questra, i que la van interpretar un grup d’alumnes 
d’instruments de vent, a manera de fanfàrria, en 
una edició i arranjament realitzats per Pilar Ferrero 
i Jaume Fornet, sobre el manuscrit que hi ha a la 
Biblioteca Nacional de França. Es va transcriure 
una part de l’obra donat que el manuscrit que es 
conserva està incomplet.

També s’interpretà per primera vegada el Duet 
per a veus i orquestra “Denise et Brulot”, en una 
edició realitzada pel professor Toni Martinez per 

a l’ocasió sobre el manuscrit que hi ha també a la 
Biblioteca Nacional de França. També cal mencio-
nar l’arranjament fet pel professor Pep Soler sobre 
la peça vocal Le Carême, en la que va intervenir 
un quartet de veus interpretant la versió original 
interactuant amb un grup de jazz.

Fou una vesprada molt entranyable i espectacular, 
tant pel motiu que es commemorava, com per la 
posada en escena que conduït “de la mà de Go-

DE LA MÀ DE GOMIS
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mis” anava explicant les seues vivències al voltant 
de les composicions de les diferents obres que 
s’interpretaren, així com per la qualitat interpreta-
tiva que van mostrar els alumnes i professors del 
conservatori.

L’acte va estar presidit pel president de la Diputació 
de València i alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, 
l’anterior director del Conservatori d’Ontinyent i 
actual director de l’ISEACV, Josep Manel Garcia, 
els regidors d’Educació i Cultura, Oscar Borrel i 
Alex Borrell respectivament, la regidora de Turis-
me i coordinadora de l’Any Gomis, Sayo Gandia i 
l’inspector d’educació Salvador Oliver.

La recaptació anava íntegrament en benefici 
d’ADIEM Ontinyent, una associació per a la defen-
sa i integració social de persones amb malaltia 
mental crònica.

Amb aquesta actuació el Conservatori Professio-
nal de Música d’Ontinyent donà per finalitzats els 
actes de commemoració del 225 aniversari del 
naixement de Gomis que s’han succeït durant tot 
el curs, però amb l’empresa de què la memòria i 
música de Gomis visca per sempre.

DE LA MÀ DE GOMIS

ANY GOMIS ANY GOMIS
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HISTÒRIA DE ADIEM

L’Associació per a 
la defensa i inte-
gració del malalt 

mental (ADIEM) va iniciar la 
seua marxa en 1995.

Com sol succeir en el movi-
ment associatiu, ADIEM naix 
de les inquietuds d’un grup 
de familiars de persones amb 
malaltia mental crònica per a 
donar resposta a les neces-
sitats d’aquest col·lectiu més 
enllà del tractament farma-
cològic i eventualment hospi-
talari, per aconseguir una mi-
llor integració en la comunitat, 
al mateix temps que també 
els propis familiars pogueren 
rebre el suport necessari.

L’associació comença a tre-
ballar amb alguns programes 
concrets, i de seguida es pren 
consciència que els passos 
han d’orientar-se a poder 
obrir un centre que done res-
posta a aqueixes necessitats, 
estimant-se que aqueix cen-
tre hauria de ser un CRIS.

Cal ressaltar que en aquells 
dies no s’havia desplegat a la 
Comunitat Valenciana la xar-
xa de recursos intermedis que 
ja apuntava com a necessaris 
en la xarxa de salut mental 
la Llei General de Sanitat de 
1985.

CRIS ADIEM va ser obert a l’octubre de 1997, i in-
augurat de forma oficial al març de 1998, sent el 
primer CRIS de la Comunitat valenciana i fruit d’un 
conveni entre quatre signants:
La Consellería de Benestar Social

L’Exm. Ajunt. d’Ontinyent
Caixa Ontinyent 
ADIEM

La seua àrea de cobertura és el departament de 
salut 14, que abasta les comarques de la Vall d’Al-
baida, la Canal de Navarrés i la Costera.

ADIEM

ANY GOMIS ANY GOMIS
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Està integrat per un equip multidisciplinari, que 
consta de:
Psicòlegs 
Educadors
Treballadora social
Tècnica d’inserció social
Administrativa
Personal de la neteja
Conductora per al transport de persones

CRIS ADIEM atén a més de 70 persones amb 
malaltia mental 
crònica i als seus familiars, i realitza també labors 
de sensibilització cap a la societat, lluita contra 
l’estigma i assessorament i coordinació amb al-
tres entitats.

Pertany a la xarxa de recursos públics de salut 
mental, i és un centre sociosanitari, encara que la 
seua dependència orgànica és de la Consellería 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Amb el treball en conjunt amb les Unitats de Salut 
Mental i Hospitalització psiquiàtrica, des de Sani-
tat, i el CRIS des de Benestar Social, les persones 
que són tractades en ell gaudeixen d’una interven-
ció integral (com proposa l’OMS), seguint un mo-
del bio-psico-social.

ADIEM ofereix també altres 
programes a aquest col·lectiu, 
tals com el d’Oci i Temps lliure, 
Vacances, Prevenció i Infor-
mació sobre malaltia mental 
crònica, Tallers de Formació 
i Integració Laboral, servei de 
transport, etc. i compta també 
amb personal voluntari que és 
format i assessorat des del 
propi CRIS.

En la realització de la nostra 
labor, que se centra en algu-
na cosa tan delicada com la 
integració de persones amb 
malaltia mental crònica, i que 
enllaça les àrees sanitària i 
social, ADIEM i CRIS ADIEM ha 
tingut sempre presents una 

sèrie de valors: el respecte a la dignitat humana, la 
igualtat de les persones i la defensa dels drets de 
les persones amb discapacitat per malaltia mental 
i les seues famílies.

Així mateix, i com no pot ser d’una altra forma, el 
funcionament de ADIEM i CRIS ADIEM s’han basat 
en una gestió transparent procurant un funciona-
ment eficaç i eficient.

I per a fer d’açò una realitat millor cada dia, CRIS 
ADIEM aplica un sistema de qualitat que permet 
un òptim aprofitament dels recursos i una evolució 
contínua. 

ADIEM i CRIS ADIEM han rebut oficialment reco-
neixements per part del Exm. Ajunt. d’Ontinyent en 
els anys 2006 i 2014 per la seua labor en l’àmbit de 
la discapacitat i la malaltia mental. 

L’any 2015, per a assegurar un millor futur per al 
col·lectiu de persones amb malaltia mental ate-
sos per la nostra associació, s’ha creat la Funda-
ció ADIEM. I per a aqueix futur, ADIEM es planteja 
aconseguir el reconeixement de “utilitat pública”, 
articular un programa d’habitatges supervisats 
(que ja s’aplica com a experiència pilot), articular 
programes d’ocupació amb suport i obtenir la con-
cessió de places de Centre de Dia.

ADIEM
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El saló d’Actes del nostre centre va acollir 
el passat 9 de març, dins de la programa-
ció de la II Setmana Cultural, la vuitena 
edició dels Premis “Ciutat d’Ontinyent”. 
Aquests guardons que organitza el CPM 

d’Ontinyent, van nàixer el curs 2008-2009 sota el 
patrocini de l’Ajuntament d’Ontinyent, amb la fina-
litat d’incentivar l’estudi musical en l’ultima etapa 
dels estudis professionals, donat que suposa una 
càrrega lectiva molt forta i resulta molt complicat 
compaginar el conservatori amb els estudis obli-
gatoris de Secundària.

Les modalitats mitjançant les quals es pot optar al 
premi són quatre: Piano i Percussió, Corda i Cant, 
Vent-Metall i Vent-Fusta, dotant al guanyador de 
cadascuna d’elles amb 200 euros en concepte de 
beca a la matrícula del següent curs, en aquest cas 
a la de 5é de EP, perquè els guardonats han d’haver 
demostrat tindre el millor expedient acadèmic dels 
ensenyaments professionals fins a 4t curs inclòs.

En aquesta edició els guardonats ha quedat repar-
tits de la següent manera:

Piano i Percussió: Raúl Ferrero Micó (Percussió)

Corda i Cant: Maia Juan Martí (Cant)

Vent-Metall: Jordi Llácer Izquierdo (Trombó)

Vent-Fusta: Noelia Silvestre Castelló (Saxòfon)

A l’acte de lliurament van assistir el Regidor 
d’Educació Oscar Borrell i la tècnica d’Educació de 
l’Ajuntament d’Ontinyent, Emilia Tortosa, qui junt 
amb la directora del conservatori, Pilar Ferrero, 
entregaren els guardons als alumnes. Després ens 
oferiren una actuació donant mostra de la seua 
valia artística així com de la seua il·lusió per haver 
estat guardonats, com a joves músics que són ja.

Des de Picat i Lligat volem donar l’enhorabona 
als quatre, desitjant-los que açò siga l’inici d’una 
fructuosa carrera musical i artística.

PREMIS “CIUTAT D’ONTINYENT”
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Tot el que fem per a l’in-
fant no ho fem sols per 
al moment present sinó 
per a tota la vida».

Rudolf Steiner.

El joc és una activitat vital, perquè 
a través seu, es cultiven la creati-
vitat, la imaginació i la iniciativa. 
Amb el joc, els xiquets aprenen la 
manera de relacionar-se.

La música és insubstituïble en el 
desenvolupament de les persones 
perquè incideix de manera natural 
en els aspectes motors, cognitius 
i emocionals.

Al Conservatori, tal com etimolò-
gicament ens diu la paraula, 
l’ensenyament musical va dirigit 
a conservar la música d’altres 
èpoques, i repertoris, ensenyant 
als nostres alumnes a llegir i 
entendre el Llenguatge musical, 
dominar-lo com una llengua, per a 
poder-se expressar cadascú amb 
el seu instrument de la manera 
més natural aprofitant la tècnica 
del mateix.

Després d’anys d’experiència, el 
que hui pretenem combinar al 
Conservatori és el rigor dels es-
tudis musicals amb els beneficis 
del joc, així com l’exploració cap a 
nous camins com és la música de 
jazz.

El darrer mes de Març vam dur a 
terme una setmana cultural on 
vam començar dilluns, amb una 
Gimcana musical on els alumnes 
realitzaven una sèrie de proves, 
totes relacionades amb l’entorn 
musical, i vam acabar divendres 
en el festival de Percussió al Tea-
tre Echegaray.

LA MÚSICA I EL JOC
Rosa Campos
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LA MÚSICA I EL JOC

Durant la Gimcana, els alumnes van cantar, van 
participar en concursos de discriminació rítmica, 
melòdica, van identificar melodies, van participar 
en jocs com Passa Paraula i sobretot van gaudir 
relacionant-se amb altres companys amb qui 
habitualment no compartixen temps i activitats.

Des de l’equip docent, volem que els nostres 

alumnes cresquen en tots els aspectes, musicals, 
i humans.

Per a nosaltres és molt important la utilització de 
la matèria que impartim, en aquest cas La Música, 
per a contribuir a què els alumnes desenvolupen 
l’autoconeixement, l’acceptació i l’assertivitat, en 
el procés de creixement que ens porta la vida.

I I  SETMANA CULTURAL II  SETMANA CULTURAL
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Dins de les activitats programades per 
a la setmana cultural vam tindre una 
xerrada-concert sobre la música i el ci-
nema. En ella el músic de jazz, diplomat 
en magisteri i llicenciat en història de la 

música Joan Soler ens va contar com la música 
reforça els sentiments de l’espectador i ens multi-
plica les sensacions que sols amb les imatges ens 
seria impossible percebre.

ESCOLTAR CINEMA
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Dins de la programació de la Setmana 
Cultural desenvolupada al nostre Centre 
des del 7 a l’11 de març i acollint la pro-
posta de l’organització, el Departament 
de Llenguatge Musical va participar amb 

unes activitats consistents en donar a conéixer a 
l´alumnat algunes aplicacions informàtiques, les 
quals considerem que poden servir-los d´ajuda i 
complement a l´estudi en el seu procés d´aprenen-
tatge musical.
L´aplicació que vam estudiar es diu teoría.com. 
Els que la coneixen ja saben de què va, i per als 
que no els contarem que és un programa on es 
poden practicar de forma interactiva moltes de 
les habilitats o competències que l’alumnat deu 
anar assolint al llarg de la seua formació. Estes 
habilitats i competències es poden desenvolupar 
en les dos vessants més importants del llenguatge 
musical: teòrica i pràctica.
Habilitats auditives: dictat rítmic, de notes i d’in-
tervals; dictat d´acords tríades, de sèptima, acords 
estesos, dictat de progressions harmòniques i de 
progressions de “jazz”; dictats d’escales (molt 
nombroses), dictat melòdic i a dos veus.
Capacitats teòriques i de lectura: construcció i/o 
identificació d’armadures de clau; construcció i/o 
identificació d´acords tríades, de sèptima, de no-
vena i estesos; funcions harmòniques, construc-
ció i/o identificació de tríades, acords de sèptima, 
dominants secundàries, sexta augmentada i sexta 
napolitana.
Escriptura i lectura per a instruments transpo-
sitors, lectura de claus; construcció i/o identifi-
cació d’intervals. Jazz: acords, escales i modes, 
construcció i/o identificació d’acords de novena 
i estesos; modes i escales relacionades. Ritme: 
indicació de compàs.
El programa disposa d’uns menús que possibiliten 
a l’usuari escollir la dificultat de cadascun dels 
exercicis, de manera molt adaptable a les seues 
capacitats; poden escollir el nombre “d’ítems” 
de cada exercici, la seua dificultat, el temps de 
resposta, les notes i ritmes que volem practicar, i 
moltes més coses. Al mateix temps una indicació 
en forma de percentatge va avaluant els encerts i 
els errors.
A esta activitat estaven convocats els alumnes 
de primer i segon de llenguatge musical dels en-
senyaments professionals, els quals van acreditar 
les seues habilitats auditives realitzant dictats de 

notes, d’escales i d’acords triades i aconseguint, 
la majoria, percentatges d’encerts elevats. Tots 
ho van fer bé, enhorabona a tots, però com sabem 
que l’activitat es va anunciar com una mena de 
“concursat”, els alumnes que van obtenir la major 
puntuació van ser:
Empar Gironés Cortell, de 1r ‘EP i Miguel Silvestre 
Pastor, de 2n d’EP, als quals se’ls va fer entrega 
d’un xicotet detall per al record. Una felicitació 
especial per a ells.
El grup de professors que formem este Departa-
ment estem interessats en anar integrant gradual-
ment estes noves tecnologies a les aules donat 
que poden ser un auxiliar molt útil per a contribuir 
a desenvolupar determinats aspectes de la nostra 
assignatura, tant teòrics com pràctics.
Equips de so, mescladors, sintetitzadors, Internet, 
ordinadors, pantalles a les aules, pissarres inte-
ractives, correus electrònics... pensem que seria 
interessant integrar dins de la nostra metodologia 
estes noves tècniques que, si bé mai podran subs-
tituir a altres més tradicionals, sí que poden ser un 
complement que ens facilite la consecució dels 
objectius d´esta assignatura.

TEORIA.COM A LA SETMANA CULTURAL
El departament de Llenguatge Musical
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Dentro de la semana cultural, se celebró 
un taller de Musicoterapia, dirigido a 
los alumnos de primer y segundo curso 
de lenguaje musical de enseñanzas 
elementales. Por razones de espacio 

en el aula donde se iba a realizar el taller y para 
impedir un exceso de alumnos que pudiese difi-
cultar la sesión, se dividió en dos grupos según el 
curso que desarrollaban los alumnos en el centro. 

La persona que desempeñó este taller fue la 
musicoterapeuta Sabina Esposito. Ella es de ori-
gen italiano pero actualmente reside en Valencia 
desde hace ya unos 10 años. Como profesional 
en el ámbito de la musicoterapia se dedica a esta 
terapia desde el 2007.

Personalmente pienso que Sabina es una gran 
profesional dentro del ámbito de la Musicotera-
pia y en otras terapias alternativas que practica, 
también reune una serie de características perso-
nales que hacen que uniendo las dos facetas, la 
profesional y la personal, dé cómo resultado una 
armoniosa combinación. Esa es la razón que me 
motivó para que fuese ella la que dirigiese  el taller.

Las preguntas personales que me gustaría hacerte 
son las siguientes:

• ¿Es la primera vez que acudes a un conservatorio 
profesional de música para realizar un taller de 
musicoterapia? Sí. 

• ¿Como defines tú personalmente la musicote-
rapia según tu experiencia profesional? La mu-
sicoterapia es para mí una disciplina COMPLETA 
para abordar el proceso de las personas con o sin 
necesidades especiales, acompañando a través de 
un medio que es lo sonoro-corporal a la conquista 
de más capacidades a través de un proceso en el 
cual la persona se va empedrando por medio de 
experiencias vividas durante las sesiones de mu-
sicoterapia. El musicoterapeuta es una persona 
cualificada para desarrollar su labor en el contexto  
en el cual opera y la intervención tiene que ser 
siempre adecuada al grupo o persona-niño con 
quien se entra en relación. Si se me permite osar 

diría que es un proceso de empoderamiento de la 
persona a través de los elementos musicales, y el 
musicoterapeuta con resultados …no previsibles, 
pero con resultados. Cuando trabajo con un niño 
con autismo o con parálisis cerebral como musi-
coterapeuta quiero ver que el tratamiento funcio-
na, aunque se manifiesta en uno u otro aspecto de 
la vida de la persona y saberlo reconducir al por 
qué de este cambio. Esto es posible solo con una 
continuada formación  en diferentes disciplinas. 

• ¿Cómo fué la respuesta por parte de los alumnos 
al realizar el taller? Estoy sorprendida de cómo 
tantos niños han podido participar de forma tan 
sentida a algo que iba a durar solo una hora por 
cada grupo. La sensación que tengo es que allí 
hubo vida, sinceridad, libertad de expresión, que 
pienso necesitaban y aprovecharon maravillosa-
mente esta ocasión. Ha sido un placer compartir 
estos momentos y me ha dado confirmación de 
que sí vale la pena hacer talleres puntuales por-
que por ejemplo lo que pasó en el segundo grupo 
seguramente cambió la situación de uno de los 
participantes desde aquel momento. Ha sido muy 
emotivo ver cómo se puede en tan poco tiempo 
enfrentar algo emocionalmente difícil para un 
niño de 8 años y, con las causalidades de la vida 
permitir que se resuelva en una hora. 

• ¿Sabemos ya de antemano que las diferentes 
personalidades conforman el grupo. Alguno de los 
dos te llamó más la atención por alguna causa en 
concreto? Sí, me llamó la atención cómo los niños 
en el segundo grupo (segundo curso) pudieron 
hablar tan sinceramente de lo que les preocupa 
y hacerlo a través de los instrumentos, esto ha 
sido maravilloso, porque los niños retienen día a 
día muchas emociones que les bloquea y es muy 
importante ofrecerles un medio para que puedan 
verlas primero y después argumentar sobre ellas y 
resolver de alguna forma. 

• ¿Como sentiste la interacción entre el grupo y 
tú? Ha habido magia, no conozco otro termino 
para definir lo que se produjo, empatía, hemos 
sido amigos, quizás yo la amiga mayor que dá 
confianza. 

ENTREVISTA A SABINA ESPOSITO

II SETMANA CULTURAL II  SETMANA CULTURAL
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• ¿Qué experiencia profesional te has llevado conti-
go que puedas compartir con nosotros? La impor-
tancia de estar dentro de los centros educativos, la 
disponibilidad de los profesionales, que hasta se 
han apuntado al taller, la acogida maravillosa por 
parte del conservatorio. Quizás la música y la edu-
cación musical necesita también unos momentos 
de sacar afuera, de olvidar lo aprendido y jugar, 
relajarse y volver a aprender, digo siempre que en 

condición de estrés no es posible el aprendizaje, la 
musicoterapia dentro del conservatorio sería una 
óptima herramienta para la expresión emocional 
del alumno. 

Gracias Sabina, en verdad… ha sido un placer ha-
ber tenido esta experiencia contigo, con la música 
como herramienta, y seguro que la mayor parte de 
los que la compartimos sienten lo mismo.

ENTREVISTA A SABINA ESPOSITO

I I  SETMANA CULTURAL
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Aquest any hem pogut gaudir d’un altre 
magnífic festival de percussió, que cada 
vegada és més popular i famós gràcies 
a la feina que realitzen els professors de 
percussió del conservatori d’Ontinyent.

Amb la seua ajuda vam poder interpretar un gran 
repertori, al qual es va afegir les obres interpreta-
des pels percussionistes del conservatori de Terol 
i d’Albaida. Amb l’ajuda de tots els professors 
vam tornar a fer brillar el festival com anys arrere, 
amb l’ajuda dels més petits del centre fins als més 
majors i amb la col·laboració dels altres alumnes 
dels conservatoris.

Aquest és un esdeveniment perfecte, ja que pots 
aprendre molt dels altres alumnes i és una ocasió 
perfecta per conéixer altra gent que gaudeix igual 
que jo de la percussió i posa tota la seua passió en 
ella, per això aquest festival és molt important no 
tan sols per als percussionistes sinó també per als 
altres músics.

Per a mi tots els festivals que s’han realitzat fins 
avui han sigut meravellosos en especial el primer 
que vaig poder assistir, ja que era molt petit i 
admirava com tocaven els majors i també els dos 
últims que vaig poder tocar amb uns percussio-
nistes genials.

Per desgràcia aquest ha sigut l’últim any que po-
dré tocar al festival i poder fer-ho amb els meus 
companys, però d’altra banda podré gaudir l’any 
següent amb els que continuen i poder veure tot el 
que prepararan, i serà hora d’aplaudir-los i gaudir 
amb ells.

Finalment, espere que els companys amb els quals 
he pogut tocar els vaja bé i a pesar que els nostres 
camins es dispersen espere veure’ls molts anys 
més i els desitge sort i també a tots els professors 
del conservatori que m’han ajudat tant a mi com 
als meus companys. Gràcies per tot el que he 
aprés amb vosaltres estic segur que continuareu 
el mateix camí, formant músics de qualitat.

Elias Martí

FESTIVAL PERCUSSIÓ 2016

II SETMANA CULTURAL
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Quan un alumne de vuit anys comença 
els seus estudis musicals al conserva-
tori, s’enceta una etapa que en el millor 
dels casos té una durada de deu anys, i 
en la que les vivències, emocions, expe-

riències, aprenentatge, etc. de segur que marcaran 
la seua vida. Una vegada finalitzat aquest cicle, on 
l’alumne ja té una maduresa per prendre decisions 
importantíssimes com el destí que vol emprendre, 
comença una altra on s’encaminarà cap a un futur 
laboral.

En aquest punt es troben els alum-
nes que finalitzen este curs els es-
tudis professionals de música del 
CPM d’Ontinyent. Enguany, aques-
ta promoció és molt nombrosa i va-
riada, i en ella trobem alumnes que 
volen seguir els estudis musicals 
superiors, altres volen estudiar una 
carrera a la universitat, etc. però el 
que tenen tots en comú és que han 
estudiat  al Conservatori d’Ontin-
yent, on se’ls ha ensenyat música, 
se’ls ha respectat, se’ls ha cuidat, 
se’ls ha orientat, se’ls ha guiat i per 
suposat se’ls estima. 

Siguen les que siguen les seues 
perspectives de futur, enhorabona 

a tots per haver escollit que la música forme part 
de la seua vida com també ells formen part de la 
d’aquest conservatori.

Desitgem que puguen aconseguir les seues metes, 
que es facen realitat els seus somnis, i sobretot 
que no obliden mai que el Conservatori Profes-
sional de Música d’Ontinyent sempre tindrà les 
portes obertes per a ells, perquè aquesta, d’alguna 
manera, sempre serà la seua casa.

EL FINAL D’UNA ETAPA,
L’INICI D’UNA ALTRA

II SETMANA CULTURAL
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Aquest curs s’ha produït el concurs de 
trasllats de professors més ampli dels 
últims anys, en el que el 69,12 % dels 
participants que ho sol·licitaven ha 
obtingut una plaça, front al 13,07 % del 

concurs anterior, el que ha suposat quintuplicar 
les places adjudicades, segons ha informat la 
Conselleria d’Educació.

Aquesta circumstància també ha afectat, és clar, 
al Conservatori d’Ontinyent, en el que cinc profes-
sors passaran a tindre des del pròxim curs la des-
tinació en altres centres de la comunitat. Aquests 
professors són Jesus Gascó Clar (trombó), Paco 
Campos Bosch (clarinet), Noelia Ferrando Arbona 
(violí), Federico Rocafort Rodriguez (clarinet) i 
Maria Rosell Olmos (piano).

Tots ells porten molts anys treballant al nostre 
centre i deixaran una empremta molt important al 
Conservatori d’Ontinyent, donat que a banda de 
la seua tasca docent a l’aula també han exercit 
càrrecs unipersonals de responsabilitat com és 
el cas de Jesús, Paco i Noelia que han sigut caps 
d’estudis, Fede que ha sigut secretari o Maria que 
ha sigut cap de departament.

El sentiment que es queda en els membres que 
conformen la comunitat educativa del centre és 
una mica agredolç. Per un costat és una situació 
melancòlica perquè després de molts anys treba-
llant al centre se’ls va a tirar molt de menys. Per un 
altre és una alegria molt gran per a ells donat que 
han participat en aquest procés voluntàriament, 
buscant una destinació millor que els puga oferir 
una satisfactòria conciliació de la vida familiar, 
personal i laboral.

D’altra banda, i dins del mateix procediment, 
també hem de donar la benvinguda a les profes-
sores Cristina Llopis (saxòfon), Ruth Revert (cant), 
Estefania Santamargarita (flauta) i Rosa Campos 
(piano), que encara que són professores de la casa 
des de fa molts anys, per fi han pogut complir el 
somni d’obtenir la destinació definitiva al Conser-
vatori Professional de Música d’Ontinyent.

Enhorabona a tots ells, desitjant-los que tinguen 
molta sort en els seus nous camins que han elegit 
i moltes gràcies per haver contribuït a què aquest 
conservatori siga millor.

EL CONCURS DE TRASLLATS DE PROFESSORS 2016 
APORTA NOVETATS AL CONSERVATORI D’ONTINYENT
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PETITA PRINCESA
La Junta Directiva de l’Associació de Mares i Pares

Només es veu bé amb el cor,
l’essencial és invisible per als ulls”

Açò era una vegada, una petita princesa 
de huit anys que va iniciar estudis mu-
sicals en un edifici que no era la seua 

escola habitual, que segons li van explicar la seua 
mamà i el seu papà s’anomenava “conservatori”, 
segurament la nostra princesa va pensar “totes 
les persones majors han sigut xiquets abans, però 
poques ho recorden”.

Quina casualitat!!, Antoine de Saint-Exupéry va 
escriure estes mateixes paraules l’any 1943 en 
la dedicatòria del seu entranyable llibret “Le Petit 
Prince”: “Je demande pardon aux enfants d’avoir 
dédié ce livre à une grande personne. J’ai une 
excuse sérieuse ..., Je corrige donc ma dédicace: a 
Léon Werth quand il était petit garçon”.

La faula de Saint-Exupéry narra l’encontre entre un 
xiquet i un aviador que s’estrela en el desert, i com 
el princepet conta a l’adult els seus set viatges per 
set mons diferents. Primer visita un asteroide on 
viu un rei encabotat a estar per damunt dels altres, 
després visita el món del vanitós que saluda tot el 
temps i reclama ser admirat, i així fins a arribar al 
planeta terra: “un planeta amb milions de persones 
majors”.

En un dels viatges, el princepet li conta a l’aviador: 
“conec un planeta on viu un senyor molt roig, que 
mai ha olgut una flor, ni 
ha mirat una estrela i que 
mai ha volgut a ningú, en 
tota la seua vida no ha fet 
més que sumes, i tot el 
dia repeteix com tu: jo sóc 
un home seriós!, jo sóc 
un home seriós!”. Potser, 
molts de nosaltres ens 
podríem veure reflectits, 
sempre ocupats en esta 
societat tan sobreexcita-
da. L’entranyable príncep 
ens ensenya valuoses 
lliçons sobre la puresa 
de la infància, valors que 
deixem arrere quan ens 
fem majors. En arribar a 
l’edat adulta, sovint, ens 
soterrem en preocupa-

cions que ens fan confondre entre l’important i 
l’urgent. El trist és que la llista de tasques urgents 
no acaba mai i no acabem de trobar temps per a 
l’important.

I a més del Petit Princep, en esta nova edició de la 
revista “Picat i Lligat”, volem felicitar a tots els qui 
l’heu feta novament possible. També cal felicitar 
la dedicació de les companyes i companys de la 
Junta Directiva de la nostra volguda Associació 
de Mares i Pares, que amb la seua perseverança 
mantenen viva l’AMPA del Conservatori. Com bé 
sabeu, la participació de les famílies en els estudis 
musicals de les nostres filles i fills és fonamental, 
acompanyar-los en el seu aprenentatge, el plaer 
d’escoltar els seus progressos ens fa feliços, les 
dificultats ens fiquen a prova. No oblidem el plaer 
d’escoltar música, també admirar una flor, mirar 
les estreles amb ells ..., com el Petit Príncep.

Finalment, cal felicitar a Ana per la petita neteta 
recentment vinguda a aquest estrany món i 
animar a totes les xiquetes i xiquets que inicien 
estudis musicals en algun lloc del nostre planeta 
i a aquells que no ho poden fer per alguna raó; i 
també, cal felicitar-nos per tenir la sort de què els 
nostres fills i filles puguen fer estudis musicals en 
un conservatori públic, i naturalment, reconéixer 
l’esforç del professorat que educa amb la música 
i difon la cultura musical i fa que este món siga un 
poquet millor.
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Realitza els seus estudis de 
violí al Conservatori Profes-
sional de Música d’Ontinyent 
amb la professora Noelia 
Ferrando, al Conservatorio 

Superior de Música de Murcia amb el 
catedràtic Joaquín Palomares i a la 
Academia de Estudios Orquestales de 
la Fundación Barenboim-Said de Sevilla 
baix la tutel·la del professor Axel Wilc-
zok. Més tard es trasllada a Brussel·les 
al Conservatoire Royal de la dita ciutat 
per a realitzar el grau de màster espe-
cialitzat amb la professora Shirly Laub 
obtenint les més altes qualificacions.

Ha realitzat diverses classes magistrals 
amb Vicente Balaguer, Felix Ayo, Olga 
Vilkormiskaya, Rainer Sonne, Henry 
Raudales i Ion Dura i música de cambra 
amb Igor Súliga, Claudio Martínez, Da-
niel Rubinstein i Quatuor Danel.

Com a solista i concertino ha tocat 
amb la Jove Orquestra de la Generalitat 
Valenciana, la Joven Orquesta de la 
Región de Murcia, The World Orchestra 
i la Joven Orquesta Nacional de España 
(JONDE) amb les que ha realitzat gires 
per Espanya, Europa i EE.UU.

Assisteix regularment a diversos 
festivals internacionals d’orques-
tres i música de cambra en Santander, Murcia, 
Aix-en-Provence (Francia), Brussel•les (Wallonie 
Festival), Dresden (Moritzburg Festival), Berlín 
(Young Euro Classic) o Chicago (Midwest Clinic 
Festival) i Schleswig-holstein Musik Festival sota 
la direcció de grans directors com Christoff Echen-
bach, George Pehlivanian, Lutz Köhler, Lothar 
Zagrosek i Michel Tabachnik gravant així mateix 
per a Radio Televisión Española, Radio Classique 
de France, Radio Télévision Belge-Francophone i 
Deutschlandradio Kultur.

En l’actualitat col·labora amb la Orchestra National 
de Belgique, Brussels Philharmonic Orchestra, Or-
questa Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta 
Sinfónica de la Ciudad de Elche i Camerata de 
Murcia, de la qual és membre fundador.

QUIN VA SER EL MOTIU QUE ET VA PORTAR A 
ESTUDIAR MÚSICA, I EN CONCRET EL VIOLÍ?
El motiu pel qual em va portar a estudiar música 
va ser que des de ben menut la música ja estava 
present en la meua vida, ja fora escoltant qual-
sevol cassette o disc de vinil per a dormir, veient 
les pel·lícules de Disney i cantant totes les seues 
cançons o eixir agafat de la butxaca del pantaló 
de mon pare a tocar als moros i cristians, ja que 
ell era músic també. És per aquest motiu que mon 
pare em va impulsar a triar el violí, com ell deia, 
un instrument de cadira i cobert de la pluja i el 
fred que ell va patir tant a les cercaviles i festes 
patronals. I després, com anaven passant els anys 
li vaig prendre gust fins a aquest moment actual 
que encara no l’he soltat, una decisió totalment 
encertada.

ENTREVISTA AMB PABLO ASES URENYA

I DESPRÉS QUE? I  DESPRÉS QUE?
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QUINA HA SIGUT LA TEUA EXPERIÈNCIA AL CPM 
D’ONTINYENT?
La meua experiència al CPM d’Ontinyent va ser 
molt satisfactòria, pel que fa als professors i als 
companys. Els professors em guiaven per conver-
tir-me en professional i els companys per fer-me 
créixer com a persona i gaudir de la música. Al 
ser poc nombrosos tots ens coneixíem molt bé i 
les experiències quedaven quasi en família. De 
vegades pense que si no fos per eixa època al 
Conservatori, el dia de hui seria una altra persona i 
segur que tindria una altra professió.

COM VAS COMPAGINAR ELS ESTUDIS OBLIGATO-
RIS AMB ELS MUSICALS?
No va ser una tasca fàcil. Compaginar els estudis 
obligatoris i els musicals significava sacrificar 
molts moments amb la família i els amics i traure 
la màxima efectivitat a l’hora d’aprofitar el temps. 
Cada xicoteta estona significava o bé fer una 
activitat de matemàtiques per obtenir més bona 
nota o practicar una escala al violí, o bé perdre el 
temps amb altres coses. Era una qüestió de triar i 
sacrificar.

PER QUÈ VAS DECIDIR CURSAR ELS ESTUDIS 
SUPERIORS A MÚRCIA?
Pels últims cursos del grau vaig començar a 
conéixer nous professors dels conservatoris su-
periors que més m’agradaven, ja que les meues 
intencions eren de continuar amb la música, fins 
que vaig trobar Joaquín Palomares, catedràtic del 
Conservatori Superior de Múrcia. Amb ell va sorgir 
una bona química i vaig veure que em podia apor-
tar moltes coses com a violinista i després com 
a persona. Aquests són els dos aspectes que jo 
buscava per continuar amb el violí, aleshores vaig 
fer les proves a Múrcia i vaig ser acceptat.

QUÉ LI DIRIES A UN XIQUET QUE VOL COMENÇAR 
A ESTUDIAR MÚSICA, I A UN ALTRE QUE HA FI-
NALITZAT ELS ESTUDIS PROFESSIONALS I VOL 
ACCEDIR AL SUPERIOR?
Al xiquet que vol començar en aquesta professió 
li podria dir que la música és una professió molt 
especial, on sentiments i sensacions de tot tipus 
es mesclen, des de la diversió fins a la tristesa, on 
cada partitura et conta una història diferent i que 
per a obtenir satisfacció cal treballar molt, inclús 
sacrificar moments de la vida però que al final, la 
música t’haurà aportat tant, que eixos sacrificis 
s’oblidaran prompte. I a l’adolescent que, si li ha 
agradat tot el viscut fins ara, encara li agradarà 

més l’avenir. I per això cal buscar un bon conser-
vatori, però sobre tot un professor d’instrument 
que puga fer-te créixer com a professional i també 
com a persona.

RECOMANARIES ALS ESTUDIANTS QUE FINALIT-
ZEN EL SUPERIOR CONTINUAR ELS ESTUDIS A 
L’ESTRANGER COM HAS FET TÚ?
Clar, per suposat.

COM HA SIGUT L’ADAPTACIÓ A BÈLGICA?
Un poc dura per la llengua, la ciutat, una nova 
cultura, conéixer nova gent, el menjar, el temps, la 
distància de la família i els amics... Però al final cal 
adaptar-se sinó no queda altra solució que tornar 
a casa.

HI HA MOLTA DIFERÈNCIA ENTRE EL SISTEMA 
EDUCATIU DEL NOSTRE PAÍS I EL BELGA?
Sí que hi ha, a Bèlgica per exemple el grau profes-
sional no està vist com un grau on hi ha x anys, 
x assignatures que cal fer sinó que es tracten 
d’acadèmies públiques i privades en les quals vas 
aprenent l’instrument i una sèrie de teòriques però 
quan realment estàs en un lloc oficial i més impor-
tant és quan accedeixes al conservatori superior. 
Ací realment es diu sols conservatori, ja que els 
estudis precedents s’han fet en acadèmies sense 
importar el temps d’aprenentatge o l’edat, sols el 
nivell musical. Després al conservatori superior 
es donen ja totes les assignatures comunes i que 
hi ha a Espanya també amb un sistema de 3+2, 
és a dir, 3 anys de carrera i 2 de màster. Una altra 
característica és que trobes gent d’altres països i 
continents.

QUINES EXPERIÈNCIES MUSICALS HAS TINGUT A 
BRUSSEL·LES?
Doncs he tingut la sort de tocar amb bones or-
questres, participar en festivals internacionals, 
acompanyar amb l’orquestra als participants del 
concurs Reina Elisabeth, un dels més famosos del 
món, trobar músics importants, veure magnífics 
concerts, anar pel carrer i trobar músics coneguts, 
veure músics del teu mateix instrument però amb 
diferents maneres d’interpretar o diferents punts 
de vista de la música...

QUINES ASPIRACIONS TENS DE CARA AL FUTUR 
PROFESSIONAL?
Aspiracions. Que cada matí quan em desperte 
tinga ganes de tocar el violí i continuar aprenent i 
gaudint de la música amb il·lusió.

ENTREVISTA AMB PABLO ASES URENYA

I  DESPRÉS QUE? I  DESPRÉS QUE?
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El passat 4 de maig, els alumnes de 
l’assignatura de Trompa del Con-
servatori d’Ontinyent van gaudir 
d’una jornada molt especial gràcies 
a la Master Class que els va oferir la 

magnifica trompista Maria Rubio, solista de 
l’Orquestra de València i invitada habitual de 
l’Orquestra Filharmònica de Berlín.

L’activitat que estava organitzada pels pro-
fessors de l’assignatura, Arturo Garcia i José 
Vicente Rosell, anava dirigida als alumnes 
dels ensenyaments professionals de trompa 
i s’estructurava en primer lloc amb una clas-
se col·lectiva on es feien exercicis de tècnica 
i on Maria explicava de forma general la 
forma de treballar-los, i en segon lloc els feia 
classe de forma individual explicant-los des 
del seu punt vista aquelles qüestions que 
considerava a millorar.

MARIA RUBIO VISITA
EL CONSERVATORI D’ONTINYENT
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MARIA RUBIO VISITA EL CONSERVATORI D’ONTINYENT

Els alumnes i professors quedaren encantats amb 
la seua forma de treballar, el seu talent artístic i 
musical i, sobretot, la seua categoria com a per-
sona mostrant-se molt propera amb els alumnes 
i aconseguint així que estigueren molt a gust i 
motivats.

María Rubio inicia els seus estudis de música a 
la Societat Musical d’Alboraia amb Gabriel Diago, 
posteriorment continua els estudis al Conservatori 
Superior de Música «Joaquín Rodrigo» de València 
amb els professors J.J. Llimerá i J. Rosell, obtenint 
les màximes qualificacions i el Premi d’Honor final 
de carrera.

Becada per la Conselleria de Cultura i la fundació 
«Alexander von Humboldt» realitza estudis de 
postgrau en la Staatliche Hochchule für Musik 
Freiburg im Breisgau, amb el professor Bruno Sch-
neider, obtenint les màximes qualificacions.

Ha sigut guardonada en diversos concursos d’in-
terpretació tant de forma individual com en trio de 
trompa, violí i piano (Concurs Mendelssohn a Ber-
lín en l’any 2000). També ha perfeccionat estudis 
de trompa i trompa natural amb Javier Bonet.

En l’any 2000 obté la plaça d’ajuda de solista 
per oposició en la Orquesta Sinfónica de Madrid 
(titular del Teatro Real) i en 2001 obté plaça per 
oposició en l’Orquestra de Valencia, on actualment 
ocupa la plaça de solista.

Des de l’any 2013, Maria Rubio és invitada habitual 
en la prestigiosa Orquesta Filharmònica de Berlín.

Maria Rubio a un assaig de l’Orquestra Filharmònica de Berlín.
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Al novembre del 2011, 
la UNESCO va establir 
el 30 d’abril com a Dia 
Internacional del Jazz, 
donant resposta a una 

proposta del llegendari pianista i 
compositor Herbie Hancock, per 
tal d’enaltir al Jazz i el seu paper 
diplomàtic en la unió de les perso-
nes en tots els racons del món.

Aquesta forma internacional d’art 
és reconeguda per promoure la 
pau, el diàleg entre les cultures i 
la diversitat, per ser una barreja de 
tradicions europees i africanes que 
va tenir el seu origen al sud dels 
Estats Units. El jazz ha contribuït a 
l’eradicació de la discriminació, ja 
que fins i tot en plena època de la 
segregació racial als Estats Units 
els grups i orquestres de jazz do-
naven cabuda a persones de totes 
les races. De la mateixa manera, 
en temps on la música era feina 
per a homes el jazz va impulsar 
la igualtat de gènere en incloure 
a dones dins de les agrupacions. 
Dones cantants s’han destacat en 
el món de jazz i d’aquesta manera 
han anat més enllà del paper que la 
societat tenia assignat per a elles.

L’acceptació del jazz ha traspassat 
les barreres de l’idioma, la cultura, 
la religió, la raça i la política, pro-
movent la llibertat d’expressió a 
centrar-se en la improvisació en 
la seua execució. Els joves també 
han vist en el jazz una porta oberta 
per influir en el canvi de la societat.

El Conservatori d’Ontinyent, enca-
ra que sis dies després, per raons 
de confluència d’agendes, es va 
adherir a aquesta celebració amb 
un concert variat que va tindre tres 
parts:

En primer lloc actuà un combo for-
mat per Maia Juan a la veu, Natalia 
Revert al saxo alt, Ferran Martínez 

PRIMERA CELEBRACIÓ DEL DIA
INTERNACIONAL DEL JAZZ A ONTINYENT
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al vibràfon, Eloi Moltó al piano, Josep 
Soler al contrabaix, i Saul Aranzueque a 
la bateria, que interpretaren el Blue Bos-
sa, i That’s All, temes standards del jazz.

En segon lloc actuà la Big Band creada 
per a aquest concert, que va fer el seu 
debut interpretant The girl from ipane-
ma, All of me, Sway i C jam blues.

I per a finalitzar, la banda de 3er, 5é i 6é, 
que interpretaren el Concertango de Luis 
Serrano, i que comptà amb els solistes, 
Esteban Vila i el trio “Fun Jazz”, format 
per Adolfo Garcia al piano, Remigi Roca 
al contrabaix i Pep Soler a la bateria. 
Tots dirigits pel professor de banda 
Jaume Fornet.

PRIMERA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE JAZZ A ONTINYENT
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El passat dissabte es va celebrar a la 
ciutat de Torrent un encontre d’alumnes 
de flauta anomenat Flautíssim i on par-
ticiparen 15 alumnes del centre i 7 que 
venien del conservatori d’Albaida. Eixírem 

d’Ontinyent tots junts a les 8’00 del matí. Els seus 
professors-tutors: Estefania Santamargarita, 
Paco Oviedo i Nadina Soler els acompanyàrem en 
tot moment. Passàrem tot el dissabte allí. I acabà 
essent un dia intens i meravellós on compartírem 
la nostra passió per la música a través del nostre 
benvolgut instrument: la flauta.

Flautíssim està organitzat pel Seminari Valencià 
de la Flauta i té com a finalitat coordinar els en-
senyaments de cada centre i de posar en contacte 
l’alumnat perquè tinga l’oportunitat de compartir 
experiències.

A les 9,30 es va fer la presentació i es va lliurar una 
camiseta de la trobada a cada participant.

En total quasi uns 150 flautistes que procedien 
dels conservatoris professionals de Torrent (l’am-
fitrió), Oliva, Cullera, Xàbia, València, Mislata, Mas-
samagrell, la Vall d’Uixó, Albaida i per suposat 
d’Ontinyent.

Després, per grups, van anar acudint a les dife-
rents activitats que hi havien planificades. Els 
alumnes d’Ensenyaments Professionals tingueren 
una classe multimèdia, una xarrada sobre la por 
escènica, un assaig amb 
l’orquestra de flautes 
professional i una Mas-
ter Classe amb el solista 
de l’Orquestra Nacional 
d’Espanya José Soto-
rres. Els alumnes d’En-
senyaments Elementals 
tingueren jocs per a la 
flauta, una classe sobre 
relaxació i assaig amb 
l’orquestra de flautes 
d’elemental.

De vesprada, mentre els 
més menuts continuaren 
amb les seues activitats 
els majors gaudiren de 

l’oportunitat de poder xarrar de forma distesa amb 
el solista, al llarg d’una hora de café-xarrada i on 
aprofitaren l’ocasió per preguntar qualsevol dubte 
o qüestió al voltant del món de la flauta, tan a ni-
vell professional, com de l’estudi personal, sobre 
l’instrument, etc.

A les 18,00 hores van acudir els familiars i públic 
en general a l’auditori del centre on realitzaren un 
gran concert amb les dues orquestres de flauta 
d’elemental i professional. Els menuts interpre-
taren  «Willy Fog» i «D’Artacan i los tres mosque-
perros» i els majors «el preludi de la Traviata de 
Verdi», «Zeus de J. Domínguez» i «The Flutewise 
Theme de Gareth Mclearnon».

Finalment agafarem l’autobús de tornada i arriba-
rem al centre al voltant de les 20,00 hores.

Des de qualsevol punt de vista que s’analitze la 
trobada, hem de dir que ha estat enriquidora per 
a tothom: alumnes i professors. Una  experièn-
cia motivadora, que genera il·lusió per seguir es-
tudiant, fomenta l’amistat, gaudeixen de tocar en 
grup, aporta una visió més completa de compartir i 
veure el nivell tècnic i musical dels companys flau-
tistes valencians, etc.

Per acabar aquesta crònica volem agrair al Con-
servatori Professional de Música d’Ontinyent que 
va posar a la nostra disposició un autobús per als 
desplaçaments.

Els professors-tutors de flauta: Paco Oviedo i Estefania Santamargarita

L’ALUMNAT DE FLAUTA PARTICIPA UN ANY
MÉS EN LA TROBADA FLAUTISSIM A TORRENT
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L’orquestra del Conservatori Professional de 
Música d’Ontinyent va realizar un intercanvi 
amb l’Orquestra del Conservatori d’Almansa 

el divendres 13 de Maig a les 19.00h al teatre Prin-
cipal d’Almansa. En ell varen interpretar l’Arlesiene 
de G. Bizet i el Concerto grosso dels Beatles.

INTERCANVI ALMANSA
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UNA ARTISTA EN TOTS ELS SENTITS

El passat mes de desembre el Taller de Lu-
theria Sergi Martí de València va organit-
zar un concurs de dibuix per a estudiants 
de corda fregada on l’alumna del nostre 
centre Blanca Alonso Casanova va parti-

cipar. Les valoracions dels dibuixos presentats es 
feien a través de la pàgina 
de facebook del taller en 
la qual s’exposaren els de 
tots els participants per a 
què la gent votara el que 
més li agradava amb un 
“me gusta”. Finalment i 
per una mínima diferència 
el de Blanca va quedar en 
segona posició amb 672 
vots. Podeu comprovar 
l’originalitat i la imagina-
ció de la seua creació a 
la portada interior de la 
revista. 
En l’actualitat, Blanca cur-
sa quart d’ensenyaments 
elementals en l’especia-
litat de violí, i també està 
realitzant els seus estudis 
de ballet en l’escola Mas-
ters d’Ontinyent.

- PER QUÈ ET VAS MATRI-
CULAR AL CONSERVATORI 
I VAS ESCOLLIR EL VIOLÍ 
COM A ESPECIALITAT?
La meua família i jo solem 
anar prou a València els 
caps de setmana. Hi ha un 
carrer per als vianants i en 
un cantó  sempre es posa 
a tocar un grup de corda 
amb dues violinistes i 
una cel·lista. Des de ben 
xicoteta feia que els meus 
pares pararen i jo em seia 
en terra per escoltar-los. 

Quan vaig i estan, que és quasi sempre,  ens seiem 
en una terrassa a escoltar-les. Sempre em quede 
amb ganes de demanar-li el violí  per tocar. Tenia 
clar que la música m’agrada i que el violí és el meu 
instrument, i per suposat el conservatori el millor 
lloc per aprendre a tocar-lo.



Curs 2015-2016  ·  Any XIII  ·  Núm. 16 35

UNA ARTISTA EN TOTS EL SENTITS

Per mi el violí en cada persona sona d’una manera 
diferent, té un so especial, que inclús depenent de 
l´estat d`ànim que tingues sona diferent. No sé 
com descriure-ho. És el so el que el fa especial per 
a mi.

- DE LES ASSIGNATURES QUE CURSES AL CON-
SERVATORI, QUINA T´AGRADA MES? PER QUE?
Sense cap dubte la classe de violí perquè m’agrada 
tocar i m’agrada molt el seu so. És algo especial i 
que no es pot expressar, és un sentiment... Ara vaig 
a classe a migdia i el conservatori està pràctica-
ment buit. Quan Noelia em corregeix i toca amb mi, 
el so pot escoltar-se per tot l’edifici,  inclús des del 
carrer... no es pot expressar en paraules, és com 
que l’edifici està buit però ple al mateix temps.
Jo el violí he de tocar-lo cada dia, i si no el toque 
perquè he estat fora... quan apleguem a casa el 
primer que faig es anar a mirar-lo

- QUINES AFICIONS TENS A BANDA DE LA MÚSI-
CA?
El Ballet i pintar. Per a mi seria el màxim el fet de 
poder donar les classes de Ballet acompanyades 
d’una violinista i una pianista. Seria perfecte la 
connexió en les dues. En les classes de ballet tenim 
música i quan pinte sempre ho faig amb música, 
però si pugéssem fer les classes amb músics en 
directe seria fantàstic.

- QUANT DE TEMPS SETMANAL LI DEDIQUES A 
CADA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR? QUINA T´A-
GRADA MÉS DE TOTES?
Hores són prou a banda del col·legi, En el con-
servatori són cinc, més tres de ballet i una hora 
més de la minicompanyia de ball els dissabtes.  
Quan hi ha actuació són més hores, clar. En la 
mini-companyia ara estem preparant les pròximes 
actuacions de Peter Pan, que seran en maig a 
Pego i a La Pobla. Aquest hivern vàrem fer moltes 
actuacions, ací a Ontinyent i a altres pobles de la 
comunitat i la veritat és que omplim el teatre.
Fins ara només he parlat de les hores oficials, a 

banda el que estudies en casa i jo que necessite 
un reforç a Llenguatge, per tant una hora més en 
un professor particular.

Jo crec que tots els que fem alguna activitat ex-
traescolar hem d’organitzar-se molt bé, sobretot 
en època d’exàmens

- COM VA SORGIR LA IDEA DE PRESENTAR-TE A 
AQUEST CONCURS DE DIBUIX?
Abans de Nadal, Noelia, la meua professora de violí 
em va enviar per correu les bases del concurs, i no 
m’ho vaig pensar. Tenia clar que havia de dibuixar 
un violí, així que vaig estar tres o quatre dies fen 
diferents models.  Sabia lo que volia però no sabia 
com dibuixar-ho. Volia un violí en moviment però 
tampoc volia que fora el típic, tenia que ser un 
violí que semblara que sonava ... Van ser moltes 
idees, totes complicades, perquè la música és un 
sentiment difícil de transmetre.

- COM VA SER L´EXPERIÈNCIA?
Molt divertida, la veritat.  El telèfon sonava co-
nínuament, els missatges de whatsapp no para-
ven.... Van ser dues dies de plena bogería.

- T´HAS PRESENTAT A ALTRES CONCURSOS DE 
DIBUIX I PINTURA?
Sí. Fa dos anys vaig participar al concurs dels 
Portadors del Bou de la Puríssima i el meu dibuix 
va guanyar, sent el cartell del Bou d’aquell any. 
L`any passat en el concurs dels àrids de Guerola 
vaig quedar segona,  enguany he segut finalista al 
concurs Nadalenc del comerç IN, i ara m’he pre-
sentat a un altre concurs que fins al mes de maig 
no sabré com he quedat.

- QUE T`AGRADARIA SER DE MAJOR?
Alguna cosa relacionada amb l’art de segur però 
encara no ho tinc clar. També em fascina el món 
de l’Arqueologia, però necessite  el meu violí, la 
meua pintura i les meues puntes de Ballet.
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Com tens de desenvolupada la capacitat o 
habilitat musical d’imaginar la sonoritat 
de les diferents combinacions de notes 
o acords?

- Que ocupa el teu pensament quan 
escoltes música?

- Li dones nom (musical) a aquells esdeveniments 
(musicals) que es van succeint en l’obra? És a dir, li 
dones nom a les notes, graus, intervals, tonalitats, 
modulacions, cadències, harmonies, funcions har-
mòniques, progressions, etc. mentre vas escoltant 
la música?

En esta col·laboració per a Picat i Lligat, m’agrada-
ria presentar un exercici de llenguatge musical que 
a mi em sembla divertit i, en donar-lo a conèixer, 
convide a tot aquell estudiant de música o profes-
sor que ho desitge a posar-lo en pràctica, bé com 
a mètode d’aprenentatge o d’autoavaluació en els 
aspectes musicals que este exercici posa en joc, 
especialment la capacitat d’imaginar els sons de 
qualsevol tipus d’acords i cantar-los afinadament.

Es tracta d’inventar-se una successió d’acords, 
amb un número mínim de quatre; la relació d’uns 
acords amb els altres podrà ser de tipus diatònic, 
cromàtic o enharmònic; els acords podran ser 
tríades majors, menors, de quinta disminuïda i de 
quinta augmentada; també podrem utilitzar acords 
quatríades, de sèptima major, menor, de dominant, 
de sèptima de sensible i sèptima disminuïda, in-
clús de novena de dominant major i menor i altres, 
sexta napolitana i acords de sexta augmentada en 
funció de subdominant-dominant de la dominant 
i fins acords amb funció de dominant amb cinc 
sensibles (com podem vore tots estos acords són 
producte i manifestació de les regles del nostre 
sistema musical més ortodox, prescindirem 
d’acords moderns del tipus per quartes, o amb 
notes afligides o “clústers” i també d’harmonies 
de tipus “colorista”, encara que també els podríem 
utilitzar si volem).

El primer acord i l’últim d’un patró o exercici deurà 
ser el mateix. Entre els diferents acords que es 
succeïsquen ha d’haver-hi una nota en comú, dos 
o tres. Comprovarem prompte que dels tres tipus 
de connexions entre acords que anem a emprar, 
diatònica, cromàtica i enharmònica, els més sen-

zills, fàcils d’executar, i tal vegada menys interes-
sants des del punt de vista pedagògic i musical 
són les diatòniques, i que les de tipus cromàtic i 
enharmònic ens ofereixen relacions tonals més 
llunyanes i més difícils de cantar però molt més 
variades i expressives.

A continuació vaig a oferir una xicoteta mostra 
d’algunes successions d’acords que poden servir 
d’exemple per a què tot aquell que ho trobe inte-
ressant puga inventar-se els seus.

Patrons construïts amb successions d’acords que 
guarden relacions diatòniques d’un a l’altre. En 
Dom i La m. DoM, Lam, FaM, DoM (molt senzill i 
poc interessant).

Uns exemples de patrons amb relacions cromàti-
ques entre acords:

DoM, MiM, SolM, DoM, molt curtet, però més inte-
ressant per a mi que els anteriors.

DoM, LabM, FaM, DoM, també curt però interes-
sant.

DoM, MibM, SolM, SibM, FaM, DoM, un poc més 
llarg.

És molt gran el nombre de connexions (relacions) 
cromàtiques entre acords (observeu que les tres 
de l’exemple ho són entre acords tríades majors, 
imagineu un exercici que incloga tots els acords 
dels quals he parlat abans).

Un exercici estàndard podria ser el següent:

DoM, Rem7, Sol7, Dom, MibM, SolM, DoM, Fam, 
LabM, RebM, Sibm, Sol7Dom, Fam, FaM, RebM, 
SolM7, DoM o altres semblants molt més inte-
ressants, més com més varietat d’acords hi haja 
en les diferents successions que ens puguem 
inventar.

I per últim tenim les relacions enharmòniques 
entre els acords. Esta successió seria un exemple:

DoM-MIM-LabM-SiM-ReM-SolbM-LaM-RebM-
MiM-DoM.

Explicació breu de les “relacions” entre estos 
acords (o tonalitats, si volem donar-li a cadascun 
dels acords la funció de tònica de la seua respec-
tiva tonalitat).

Juanjo Silvestre, Professor de Música i A.D.T.

EXERCITAR-SE AMB EL
LLENGUATGE MUSICAL
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De DoM a MiM: relació cromàtica sol a sol#, nota 
comuna el mi i relació diatònica del do al si.

De MiM a LabM: relació cromàtica entre mi i mib, 
diatònica entre si i do i nota comuna el sol# amb 
relació enharmònica amb el lab.

Etc.

De totes maneres crec que els patrons més inte-
ressants serien aquells que contingueren les tres 
classes de relacions i que tingueren un nombre 
d’acords no molt gran. Jo crec que un mínim de 
quatre acords i un màxim de dotze serà el més 
convenient, encara que a este respecte cadascú 
pot fer el que més li agrade o li convinga.

Si heu aplegat ací us diré que ja és hora de dir la 
forma de posar-lo a la pràctica.

Els diferents acords els cantarem arpegiant, en la 
posició o inversió que vinga millor a la nostra veu. 
Per cantar els arpegis ho podrem fer de manera 
recta o quebrada en l’ordre que es vulga, duplicant 
o no qualsevol de les seues notes. Quan vulguem 
passar d’un acord a un altre ho farem cantant com 
a última nota d’un acord aquella que és comuna en 

el segon acord.

Exemple: si passe de DoM a SolM, serà la nota Sol 
la que cantaré com a última de Do i com a primera 
de Sol; si després fóra l’acord de Mim, deuríem 
“connectar” amb les notes Sol o Si, ja que són, en 
este cas, dos les notes comunes entre els acords 
de SolM i de Mim; si després de Mim vinguera, po-
sem per cas, MibM, “connectaríem” els dos acords 
amb la nota Sol, si passem de ReM a Mibm a la 
nota Fa# la substituirem enharmònicament per 
Solb que és l’única comuna, i així successivament.

Si prenem el primer acord d’un teclat o utilitzem 
un diapasó, podrem al final de cada exercici (o en 
qualsevol moment) comprovar si allò que imagi-
nem musicalment i cantem amb la veu es corres-
pon amb la realitat, o pel contrari, ens desafinem, 
bé perquè imaginem mal les notes dels acords 
(audició interior, oït musical) o perquè no estem 
acostumats a cantar o per les dues coses.

Gràcies a Picat i Lligat per donar-me l’oportunitat 
d’escriure en ella (i a tots aquells que ho hagen 
llegit).

EXERCITAR-SE AMB EL LLENGUATGE MUSICAL
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ELS ALUMNES DE CORDA
AL PALAU DE LA MÚSICA

El 21 de gener d’aquest any, els alumnes de 
corda del conservatori d’Ontinyent vam 
anar al Palau de la Música en València. Va 
ser una experiència inoblidable. A les 9.00 
eixirem del conservatori i vam arribar al 

voltant de les 10.30 h. Ens acompanyava el profes-
sor de violoncel, Gustavo Canet. Quan vam arribar, 
vam veure a Jaume, el professor d’orquestra que 
es va sumar a nosaltres. Després d’esmorzar ens 
vam fer una foto a l’entrada del Palau i passàrem 
el registre d’entrada on ens van demanar el DNI i 
ens donaren un adhesiu per a anar identificats.

Escoltàrem l’assaig general abans del concert on 
interpretaren el Doble concert per a violí i violoncel 
de Johannes Brahms i la Serenata núm. 2 del 
cèlebre compositor romàntic alemany. A més, com 
aquest any es commemora el 400 aniversari de la 
mort de Miguel de Cervantes, l’orquestra interpretà 
la suite de danses “Don Quijote” del compositor 
Robert Gerhard.

L’orquestra va tocar molt bé però a mi els solistes, 
Enrique Palomares amb el violí i Iván Balaguer 
amb el violoncel, encara m’agradaren més.Enrique 
Palomares va estudiar al Conservatori Superior 
de Música “Joaquin Rodrigo” de Valéncia. Allí va 
obtenir els premis de grau mitjà i grau superior. 
Al conservatori Superior de Música de Ginebra, va 

obtenir el primer premi i va ser alumne en l’Escola 
Superior de Música “Reina Sofia de Madrid”.

Iván Balaguer és un violoncel·lista valencià que 
va començar els seus estudis musicals al Con-
servatori Superior de Música de València. En 1992 
passà a formar part de la Jove Orquestra Nacional 
d´Espanya. En 1994 va obtenir el primer premi de 
violoncel al Concurs Internacional d´Orquestres de 
Música. En 1995 ingressa en la classe violoncel al 
“Royal Northem College of Music” en Manchester 
(Regne Unit), i ha aconseguit nombrosos premis al 
llarg de la seua carrera.

L’experiència fou molt interessant donat que vam 
poder conéixer el funcionament d’una orquestra 
professional tan important com la de València on 
podíem comprovar com apuntaven els arcs, els 
gestos que fan per a donar entrades o les indica-
cions que feia el director i els solistes.

A mi el que més em va agradar va ser la primera 
part de l’assaig i quan van tocar el Doble concert 
per a violí i violoncel de Johannes Brahms amb 
l’orquestra. Va ser molt emocionant perquè era la 
primera vegada que jo anava al Palau de la Música 
i em va fer molta il·lusió.

Enhorabona al conservatori per organitzar activi-
tats tan interessants com aquesta!

Maria Xia Silvestre, alumna de 1r d’EP de violí
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Charles Camille Saint-Saëns (París, 1835 - 
l’Alguer, 1921) fou un organista, pianista, 
director i compositor francès pertanyent 
al període romàntic. Considerat per 
altres grans compositors com el direc-

tor de l’escola romàntica francesa, el seu talent 
musical es veu de forma precoç ja que composà el 
seu primer fragment musical amb tan sols 5 anys. 
Aquesta capacitat per a la música, junt a la seua 
facilitat d’aprenentatge i la extensió de la seua 
vida, comporten un gran nombre d’obres de gran 
riquesa musical i en tots els àmbits possibles.

Però resulta estrany com, a pesar d’aquestes qua-
litats i de la gran imaginació que el caracteritza, 
s’hi intueix a les seues obres un conservadorisme 
impropi de l’època què, sens cap dubte, el limita. 
Segons les seues pròpies paraules, imposa a la 
seua naturalesa una rigidesa que no li és pròpia, 
en gran part deguda als fets de la seua vida per-
sonal, com la mort dels seus dos fills. Aquest tret 
va fer que es considerara (i es considere) a Saint-
Saëns com el màxim representant de la doctrina 
de l’art pel fet de realitzar unes obres que mostren 
una gran imaginació, però sempre des d’un punt 
de vista molt professional. Dita professionalitat es 
veu reflexada en fets com que va prohibir publicar 

una de les seues obres més famoses, el Carnaval 
dels Animals, pel fet que era un divertimento o bro-
ma musical, composada segons el mateix autor 
“per a un dia de Carnaval”, i tenia por que el seu 
prestigi com a compositor es veiés minvat.

Encara que açò més bé perjudicava la seua música 
més que l’afavoria (vist des del punt de vista dels 
corrents de l’època), ja que molts crítics musicals 
veuen més evident el seu talent a petites obres més 
lliures i no tant a les seues grans composicions, no 
lleva açò que obres com la 3ª simfonia, dedicada a 
Franz Liszt, continguen una gran fantasia integra-
da a una forma estructural perfecta, així com un 
gran domini orquestral. 

Finalment cal destacar què, a pesar de la gran 
qualitat musical de Saint-Saëns i de ser un gran 
referent del període romàntic, no és un dels 
compositors més estudiats als conservatoris, 
possiblement pel fet de que es mantingués dins 
d’aquesta perfecció més bé classicista que no 
romàntica. Personalment, sent gran admiració per 
les seues obres, sobretot per l’elaboració harmò-
nica i el tractament orquestral que reben les seues 
obres, que sens dubte mostren el per què aquest 
compositor hauria de tindre més renom del que té.

Carles Vicent Pascual Pérez

CAMILLE SAINT-SAËNS
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EL CONSERVATORI ALS POBLES

Aquest curs hem encetat aquest projecte 
que forma part de les iniciatives que 
pretenen motivar al nostre alumnat.

En aquest, participen alumnes des-
tacats de l’assignatura de música de 

cambra en concerts realitzats a diferents pobles 
de la vall d’Albaida i voltants.

La idea és donar a conéixer l’activitat musical dels 
nostres alumnes més ben preparats als pobles de 
la comarca d’on vénen a realitzar els estudis musi-
cals. És un agraïment als estudiants i familiars que 
fan el sacrifici setmana a setmana, desplaçant-se 
al nostre Conservatori.

Els nou grups de cambra han realitzat un total de 
tres concerts a les poblacions d’Agullent, Castelló 
de Rugat i Montaverner.
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EL CONSERVATORI ALS POBLES
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NOUS VENTS

Acabe de fer la migdiada del dissabte, 
obric el facebook i veig un vídeo que han 
compartit d’una xiqueta de 9 anys tocant 
la trompeta, és una solista davant de la 
Sant Andreu Jazz Band. No em sorprén, 

ja l’havia vist, però recorde que feia sols uns dies 
ens va visitar al Conservatori per fer una xerrada 
Joan Chamorro, el seu director i “culpable” d’eixos 
miracles, i pense:
de vegades passen coses meravelloses.

Haver tingut el plaer d’escoltar la seua xerrada, 
compartir moments i música amb MÚSICS I PE-
DAGOGS com ell i Joan Soler em fan sentir satis-
fet, d’haver organitzat el seminari d’improvisació 
al nostre Conservatori.
Més encara quan veus la cara d’il·lusio dels 
companys, i com gaudeixen i valoren la tasca 
d’aquestes dues bèsties de la música i l’en-
senyament, i es senten igualment motivats.
Molt és el que ens queda per canviar, però, 
n’estic ben segur que el primer pas cap a 
un altre ensenyament, més obert li hem 
pegat, i amb aquesta palpable il·lusió que 
tenim, res ens impedirà aconseguir fer 
grans canvis i que el nostre Conservatori 
esdevinga un centre capdavanter en poten-
ciar la música moderna i detectar i recolzar 
joves talents que quedarien ocults amb el 
sistema caduc que de vegades ens envolta.

Ànims a tots els que lluitem en aquesta 
direcció, i, com deia Murray Schafer en les 
seves “maximas sobre educadores” enseñe 
al borde del peligro (del llibre el rinoceronte 
en el aula).
Un dels primers dels nostres alumnes 
d’esta estirp ja és a l’Esmuc, i va obtenir 
les màximes qualificacions en l’ingrés. El 
company Remigi Roca i jo mateix vàrem 
tenir el plaer d’acompanyar-lo en aquesta 
aventura i vàrem ser testimonis de la seua 
odissea musical.
No vam saber les seues notes fins setmanes 
després, però, recordem perfectament el dit 
gros en alt que ens va fer un dels membres 
del tribunal quan va acabar d’escoltar-lo 
en una de les proves. Era una xicoteta con-
firmació del que nosaltres pensàvem. Eixe 
xiquet té algo molt especial.
Això no ho oblidarem mai.

L’alumne en qüestió es diu Juan Tamarit, i encara 
que sols té 19 anys, és un altra bèstia musical.
Li dessitgem tota la sort, encara que no la necessi-
ta, té condicions més que suficients per a triomfar 
al difícil món del jazz.

Sols em queda confiar que cada vegada siguem 
més els aficionats a esta meravellosa musica i 
estiga més reconeguda i acceptada als centres 
educatius, als locals i sales culturals.
I convide tot el professorat a què ens llancem a 
descobrir nous Tamarits i adaptem les programa-
cions com han fet Chamorro i d’altres, per obrir les 
portes i finestres dels nostres Conservatoris per a 
què bufe l’aire. Nous vents, que els vents de segles 
passats, porten ja massa temps ací dins, i cal que 
compartisquen espai amb altres més moderns, 
frescos i motivadors.

Pep Soler
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Per a donar pas a les 
tan entranyables 
vacances nada-
lenques i com a 
acomiadament de 

l’any 2015, el CPM d’Ontinyent 
va organitzar els Concerts de 
Nadal que aquest any han estat 
protagonitzats pels alumnes 
de les Bandes de 2n, 3r, 5é i 6é 
d’EP junt als alumnes de Cor 
de 2n, 3r i 4t d’EE i el Cor d’EP, 
i  els alumnes d’Orquestra d’EP 
tingueren lloc els dies 21 i 22 de 
desembre.

El repertori triat per a l’ocasió va 
ser molt variat, combinant per 
una part nadales d’autors com 
J. De Juan, Joan Enric Canet, 
Francesc Pagès, J. Bernardo 
Álvarez, etc. fent menció es-
pecial a la fantasia nadalenca 
“Ja estem a Nadal” que està 
composada per Miquel Ibiza, 
professor de trombó durant  
cursos anteriors d’aquest con-
servatori, i per una altra part 
obres més simfòniques d’au-
tors com Gustav Holst, Franco 
Cesarini, Robert Russell Bennet, 
John Barnes o Joseph Haydn.

Tots dos concerts van ser un 
éxit omplint el saló d’Actes de 
gom a gom i on es va poder 
comprovar el resultat de la 
tasca realitzada a l’aula per part 
dels alumnes participants i els 
seus respectius professors.

CONCERTS DE NADAL
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El passat mes de febrer es va celebrar el 
XVII Concurso de Jóvenes Intérpretes 
“Ciutat de Xàtiva” on després d’haver-se 
realitzat la primera fase amb un total de 30 
participants admesos, interpretant l’obra 

obligada i la segona fase comptant amb 12 finalis-
tes que interpretaven una obra lliure, el tribunal va 
concedir en el Premi de Vent-fusta, el primer premi 
en l’especialitat de Saxòfon i modalitat A, a Alberto 
Matarredona Donat, antic alumne que ha finalitzat 
els estudis superiors a Madrid, i l’accèssit com a 
segona classificada en l’especialitat de Saxòfon i 
modalitat C, a Natalia Revert Ferrero, actual alum-
na que cursa 3r d’E. Professionals. I en el Premi 
de Vent-metall, l’accèssit com a 
segon classificat en l’especialitat de 
Bombardí i modalitat C, a Eloi Mompó 
Navarro, antic alumne que està cur-
sant els estudis superiors a Múrcia.

D’altra banda l’antiga alumna de 
Clarinet, Inés Llácer Carbó, qui també 
cursa els estudis superiors a Múrcia, 
ha guanyat el premi al concurs online 
“Rookie Chamber Music” amb el seu 
quintet de vent, que consisteix en 
tocar als estudis de Radio Clásica de 
RNE. I l’actual alumna de violí Blanca 
Albert Vañó va guanyar el quart premi 
al Concurs de Jóvens Intèrprets 2016 
“ LIONS CLUB “ al Talent Musical en 

l’especialitat de Corda Fregada celebrat els dies 21 
i 22 d’Abril a la ciutat de Dénia (Alacant).

Per al Conservatori Professional de Música d’On-
tinyent és un honor haver format, o comptar ac-
tualment amb alumnes de gran nivell que guanyen 
concursos, aproven accessos als conservatoris 
superiors, entren a formar part d’orquestres na-
cionals i internacionals, etc. Sempre s’ha cuidat 
el contacte amb l’alumne, inclús finalitzats els es-
tudis professionals, fent un seguiment de la seua 
trajectòria i oferint-li l’ajuda que necessite.

Picat i Lligat felicita als cinc per aquests èxits ani-
mant-los a què continuen treballant i esforçant-se 
per a aconseguir-ne molts més.

CINC ALUMNES DEL CONSERVATORI D’ONTINYENT SÓN 
GUARDONATS A DIFERENTS CONCURSOS DE MÚSICA
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CINC ALUMNES DEL CONSERVATORI D’ONTINYENT SÓN 
GUARDONATS A DIFERENTS CONCURSOS DE MÚSICA

Ens trobem a un món on la tecnologia està 
present en tots els àmbits de la nostra vida, 
hui en dia és impensable trobar una llar, un 
col·legi o una empresa sense ordinadors, 
tablets o mòbils d’última generació, tots i 

cadascun d’ells connectats a eixe gran portal de 
la comunicació anomenat internet. Es poden com-
partir experiències amb amics al Facebook, trobar 
professionals de qualsevol matèria al Linkedin, 
seguir fòrums al Twitter, penjar vídeos de tot tipus 
al Youtube, fotografies a l’Instagram, i així existeix 
un llistat interminable de xarxes socials on tothom 
pot trobar i compartir informació especialitzada 
sobre aquells temes que més li interessen. En l’as-
signatura de Cultura Audiovisual es pretén donar 
la màxima difusió possible a les activitats i con-
certs organitzats pel Conservatori Professional de 
Música d’Ontinyent. I, d’aquesta manera, fer més 
visible la tasca realitzada pels professors i alum-
nes d’aquest centre. Aquest és el nostre propòsit 
principal i, per a aconseguir-ho s’ha de seguir una 
sèrie de passos què, en el cas d’aquest curs, han 
començat a donar fruit al tercer trimestre.

En primer lloc, els alumnes s’han de familiaritzar 
amb l’ús dels aparells d’enregistrament que dis-
posa el centre: càmera de vídeo, gravadora digital 
d’àudio i micròfons. És important un bon coneixe-
ment d’aquests, donat que d’açò depén la qualitat 
de l’àudio i vídeo de qualsevol projecte que es vaja 
a realitzar. En varies ocasions s’ha tornat a repetir 
l’enregistrament per no tindre aquest la qualitat 
necessària.

El següent pas, consisteix en crear idees per a 
produir un projecte, cal tindre clar què es vol 
aconseguir abans de començar a enregistrar, per 
exemple, si es tracta d’una entrevista, cal preparar 
el guió, l’escena, els plànols de la càmera, la llum, 
etc. El discurs ha de ser ordenat, coherent i d’in-
terès públic.

A continuació es procedeix a realitzar la gravació, 
on és molt important aconseguir material extra 
per si surt algun imprevist o es vol modificar algun 
aspecte del projecte. En aquest punt, s’ha de tindre 
en compte què el material del qual es disposa és 
d’ús amateur i el resultat ho serà també. No obs-
tant això, ací agafa un paper molt important l’en-
giny i creativitat de l’alumne per a salvar obstacles 
o suplir la mancança de material especialitzat.

Una vegada enregistrat tot el material cal editar-lo 
mitjançant programes d’edició de vídeo i àudio 
amb l’ordinador. Aquesta possiblement és la part 
més laboriosa de tot el procés, on cal sincronitzar 
imatges i so i superposar els diferents vídeos per a 
triar el plànol més interessant.

I, per últim, només queda pujar aquests vídeos a la 
xarxa per a donar-los la màxima difusió possible.

L’atmosfera a classe és molt agradable, donat 
que hi ha un bon ambient de col·laboració i treball 
en equip amb la finalitat d’aconseguir els millors 
resultats possibles.

Es poden veure vídeos del nostre treball i algunes 
activitats del centre entrant a la pàgina del nostre 
blog culturaaudiovisualcpmo.blogspot.com

Professor i alumnes de Cultura Audiovisual

CULTURA AUDIOVISUAL
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El passat 29 de setembre, els alumnes de 
cant, cor, 5è i 6è de Grau Professional 
del Conservatori Professional de Música 
d’Ontinyent, acompanyats dels tres pro-
fessors Ramón Canet (viola i cap d’es-

tudis), Pilar Ferrero (directora del centre) i Ruth 
Revert (cant) vam acudir a l’assaig general de la 
Bohème al Palau Reina Sofia, València.

L’obra ha estat escrita per un dels compositors 
d’òpera més grans de finals del s. XIX i principis 
del XX, l’italià Giacomo Puccini, conegut també 
per altres obres com Manon Lescaut (1896) o Tu-
randot (inacabada a causa de la seua mort, però 
acabada per Franco Alfano l’any 1926)

La Bohème es divideix en quatre actes. El primer 
comença en la golfa de quatre amics bohemis (mú-
sic, pintor, filòsof i poeta) la nit de Nadal. Celebren 
que un d’ells ha aconseguit menjar, llenya i diners, 
per poder pagar el lloguer. Va seguit de l’entrada 
en escena del caser del pis i a continuació, apareix 

una de les protagonistes, Mimi, i comença la his-
tòria d’amor entre aquesta i el poeta. El segon acte 
representa una plaça al barri Llatí de París davant 
del Cafè Momus. Durant aquest passen una sèrie 
de fets on hi ha una barreja de personatges, entre 
ells Musetta, antiga novia de Marcello (pintor). El 
tercer acte transcorre als afores de París, durant 
una matinada freda i de neu de febrer. Hi ha con-
fessions entre dos dels amics sobre les relacions 
amoroses i Mimi cau malalta. Al quart i últim acte 
hi ha un retorn al primer escenari, on hi ha balls, 
discussions i finalment, la mort de Mimi. L’obra 
finalitza amb un crit de Rodolfo per la mort de la 
seua estimada.

Personalment em va agradar molt tota l’obra 
en general. Des de l’escenari de l’acte I fins a la 
subtilesa i la precisió amb la qual tocava l’orques-
tra. Però si m’hi haguera de quedar amb un dels 
actes, sense cap dubte escolliria el segon, doncs, 
l’escenari va prendre molta vitalitat i color entre 
cantants, ballarines i músics.

VISITA AL PALAU REINA SOFIA
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Arriba el final del curs, comença la calor 
a les nostres aules, cada vegada es 
troba més a faltar unes aules en bones 
condicions. Tots comencem a desitjar 
unes vacances que cada vegada estan 

més prop. Però un dels nostres companys sembla 
que no té pressa que acabe el curs.

Creatiu, treballador, mentalitat oberta, joventut 
d’esperit, pedagogia exorbitant. Ell és un dels pro-
fessors més estimats i valorats del Conservatori. 
Segur que molts ja sabreu de qui parle.

Per sort he tingut el plaer de participar en algun 
dels seus projectes. Sembla (i de fet ho és) una 
mica desorganitzat i despistat. Recorde, com 
una de les anècdotes més gracioses que m’ha 
passat dalt d’un escenari, aquell dia a Albaida 
que vàrem intentar començar una de les peces 
del concert i tu no trobaves els papers, però més 
enllà de posar-te nerviós vàrem tocar, (millor dit 
tu), vares tocar sense papers. Després, a València 
vàrem fer la presentació del teu disc “Tierra de 
todos” i novament ens vas sorprendre amb altre 
dels teus lapsus, esta vegada vas muntar i baixar 
de l’escenari vàries vegades (inclòs vas demanar 
l’ajuda de la teua “Mari” davant del públic) fins que 
va aparèixer el paper. Però per sobre, la teua qua-
litat musical interpretant i escrivint, la frescor de 

les teues peces i la teua naturalitat presentant els 
temes.Tot açò fa que estes xicotetes anècdotes 
queden en l’oblit del públic, un públic que, recorde 
perfectament, en acabar el concert varen voler 
emportar-se la pràctica totalitat un dels teus CD’s. 
Açò és la mostra de la qualitat de les teues músi-
ques, músiques del món que t’encanta adobar a la 
teua manera i que ens arriben directament al cor 
des de la primera vegada que les escoltem.

Gràcies per contagiar-nos amb la teua energia 
positiva i amb la teua creativitat, que continues 
amb aquesta il·lusió per aprendre dia a dia, que 
gaudisques aprenent anglés i cançons dels teus 
músics admirats ara quan et jubiles, i sobretot no 
deixes mai d’escriure eixa música meravellosa que 
brolla de les teues mans. Eres un exemple per mi 
i per a molts que, igual que tu, intentem aprendre 
cada dia una cosa nova per posar-la en pràctica 
a les nostres aules i poder compartir-la amb els 
nostres alumnes. Eixe és el millor regal que pot fer 
un mestre al seu alumne, contagiar-li eixa il·liusió 
per aprendre dia a dia i no tindre’n mai prou. Segur 
que ens visitaràs quan t’ho demanem i sempre 
tindràs les portes obertes del Conservatori per a 
emprendre i presentar nous projectes.

Gràcies i bon viatge Jose Luis Silvaje.

CREATIVITAT I MÚSICA SENSE FRONTERES
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A sovint se´ns 
cataloga als mú-
sics de ser sols 
“això”: músics.

El que la nostra 
professió comporta, a ban-
da d’executar i interpretar 
mils i mils de notes de cara 
a un públic més petit o més 
gran, és un esforç físic i 
intel·lectual que de vegades 
no s’aprecia, comparable 
al de qualsevol gimnasta o 
esportista d’elit.

El departament de piano va 
realitzar dues activitats molt 
interessants per a preparar 
als alumnes en la posada a 
escena:

El curs de Tècnica Alexan-
der, a càrrec del professor 
Simó Campos, va tindre una 
gran acceptació per part de 
l’alumnat de professional. En 
grups reduïts es va treballar 
els hàbits posturals, la rela-
xació, exercicis preparatius 
abans de la interpretació...

Els intèrprets hem de pren-
dre consciència de què el 
cos i la ment hi han d’estar 
nugats, per a poder dur a 
terme la nostra tasca de la 
forma més natural possible 
i obtenir uns òptims resul-
tats.

Aquest tipus d’activitats se-
rien interessants des de els 
primers cursos, treballant 
els alumnes junt amb el 
professorat.

Com a complement per a la 

Maica Álvarez i Martínez

ART EN ESCENA
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ART EN ESCENA
formació dels nostres músics, el passat 27 i 28 
d’abril, els professors del departament i gran part 
de l’alumnat de Piano Professional, vam tindre el 
plaer de poder gaudir d’una interessant Master 
Class.

El director i catedràtic de piano del Conservatori 
Superior de Música de València, Adolfo Bueso Ca-
sasús, va ser l’encarregat de transmetre’ns la seua 
experiència i coneixements pianístics i musicals, 
amb una saviesa i delicadesa cap als alumnes 
inigualable i admirable.

El repertori treballat va abastar obres diverses des 
de el barroc fins al segle. XX i el grau de satisfacció 
va ser excel·lent.

És molt gratificant i important per al Conservatori 
d’Ontinyent, tindre l’oportunitat de poder depren-
dre I gaudir de la mà d’intèrprets i professors 
d’aquesta talla. 

Satisfets per la col·laboració dels alumnes i pro-
fessors de Piano en les dues activitats.

I un fort agraïment als ponents que han participat 
un poc més en la nostra formació per a desen-
volupar una tasca tan dificultosa com és l’art en 
escena.

Professors de Piano dels quals van participar els 
seus alumnes amb Adolfo Bueso:

Marta Gironés, Cristina Mollà, Laura Valls, Imma 
Esplugues, Maica Álvarez i Javier Esplugues.

ART EN ESCENA
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El dilluns 13 de Juny a la Plaça la Coronació 
varem cel.lebrar el tradicional concert fi 
de curs. Per primera vegada és va rea-
litzar fora del nostre centre per intentar 
apropar-nos al públic assistent i donar-li 

major projecció a l’acte.

En ell varen participar els alumnes de conjunt de 
guitarres, els alumnes de cor de 1r i 2n d’EE que 

varen cantar acompanyats amb un grup rock in-
terpretant cançons de música actual, també varen 
actuar els alumnes de conjunt de corda, els alum-
nes de conjunt de vent i els alumnes de banda de 
1r i 2n d’EP.

Abans del concert l’AMPA  del Conservatori va 
oferir un berenar per a tots els participants al saló 
d’actes del Conservatori.

CONCERT FI DE CURS
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CONCERT FI DE CURS
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Se cumplen cien años de la trágica muerte de 
Enrique Granados (1867-1916) en el Canal de 
la Mancha. Un siglo de un error dramático. De 
un hecho de guerra con pocas luces y muchas 
sombras. Regresaba el compositor catalán ese 
24 de marzo de 1916 desde Nueva York, tras 
haber pasado por Londres. Iba a bordo del 
transbordador inglés Sussex que cubría el tra-
yecto entre la localidad británica de Folkestone 
y la francesa de Dieppe. Una ruta más larga 
y segura que la habitual Calais-Dover. Pero 
resultó fatal. Tras poco más de hora y media 
de trayecto, un submarino alemán torpedeó 
el Sussex al confundirlo en pleno día con un 
minador.

El impacto afectó a la proa y no hundió la nave. 
Se dice que Granados falleció junto a su espo-
sa Amparo en el salón de primera clase como 
consecuencia de la explosión. Otro testimonio 
de un superviviente relata que la confusión y 
el pánico los separó. Él no sabía nadar. Ella sí. 
Consiguieron encontrarse en el agua. Nadie 
pudo ayudarles y les vieron perderse abrazados 
entre las olas.

Granados siempre tuvo un mal presentimiento 
con este viaje a Nueva York, pero fue su mo-
mento climático. La conclusión exitosa de una 

breve carrera. Su mayor logro internacional. 
Había llegado a finales de noviembre para 
preparar el estreno de Goyescas en el Met. La 
primera ópera en español en el principal teatro 
de Norteamérica. Contó para ello con varias es-
trellas del momento, como Giovanni Martinelli 

Enguany es commemora el centenari 
d’Enric Granados i Campiña, compositor 
i pianista espanyol que junt amb Albéniz 
fou el creador de l’escola catalana mo-
derna de piano. És conegut per la seva 

obra pianística, especialment per la suite Goyes-
cas (1911), en què es va basar també l’òpera del 
mateix nom. Sol enquadrar-se en el romanticisme 
per la seua vinculació estilística amb el piano de 
Chopin, Schubert, Schumann y Edward Grieg. Va 

crear una escola de piano a Barcelona, l’Acadèmia 
Granados, que ha produït una llarga llista de ta-
lentosos pianistes, amb figures tan rellevants com 
Frank Marshall o Alícia de Larrocha. 

Ara fa cent anys que va tindre una tràgica mort en 
el naufragi de la nau Sussex, al canal de la Màne-
ga, i l’article del Diari EL PAIS que els presentem a 
continuació explica molt bé com va ser eixa tragè-
dia que va fer desaparèixer a un dels pianistes més 
reconeguts del nostre país.

GRANADOS, EL FINAL DEL VIATGE

Diari EL PAIS 27 MARÇ 2016

El trágico abrazo final de Enrique Granados y su mujer
Nueva York recuerda al compositor catalán que murió ahogado hace 100 años

tras triunfar con ‘Goyescas’ con un concierto en el Carnegie Hall de Josep Menor



Curs 2015-2016  ·  Any XIII  ·  Núm. 16 53

y Giuseppe De Lucca, pero no con cantantes de 
su tierra. Uno de sus principales apoyos nacio-
nales fue Pablo Casals, especialmente cuando 
tuvo que componer en el último momento un 
nuevo Intermezzo. Y surgió esa maravillosa 
pieza instrumental a ritmo de jota como home-
naje involuntario a la tierra natal del pintor.

Goyescas se estrenó el 28 de enero de 1916 
emparejado con I Pagliacci de Leoncavallo 
donde actuó el mismísimo Caruso. Fue un éxito, 
aunque tan sólo tuvo cinco representaciones. 
Hubo opiniones entusiastas en el estreno, 
pero fueron decreciendo en días sucesivos. El 
balance fue en todo caso positivo. Granados 
pensaba regresar a Barcelona directamente 
desde Nueva York el 8 de marzo en un buque 
transoceánico de La Trasatlántica, pero cambió 
de planes. Aceptó la invitación del presidente 
norteamericano Woodrow Wilson para dar un 
recital de piano en la Casa Blanca.

Pero la ciudad de los rascacielos no olvida. El 
pianista catalán José Menor actuará hoy en el 
Carnegie Hall de Nueva York en conmemoración 

del centenario de su fallecimiento. Es su primer 
recital en solitario en esta mítica sala de con-
ciertos. Y la música de Granados centrará toda 
la atención del programa. Sonará completa la 
suite pianística que inspiró la ópera Goyescas, 
pero también otras piezas independientes suyas 
relacionadas con el mundo del pintor aragonés. 
E incluso Menor añadirá improvisaciones, una 
habilidad en la que el propio Granados era un 
consumado maestro.

Nadie ha retratado mejor que Debussy ese 
mundo sonoro colorista del compositor de 
Lleida que comparó con ciertos perfumes, más 
persistentes que fuertes, con los que uno se 
reencuentra como con viejas caras conocidas. 
Pero esta tragedia centenaria ha hecho que nos 
perdamos la madurez de Granados. Ese “mun-
do de ideas” con el que soñaba poco antes de 
morir. Quizá tengamos que volver al Canal de la 
Mancha para encontrarlo. Cuando al anochecer 
emerjan esas estrellas del mar como luminosas 
notas musicales de las que hablaba Apel·les 
Mestres en su poema.

El Sussex, tras el ataque alemán. [AUTFOTO] MUSEO MARÍTIMO NACIONAL DE LONDRES.

GRANADOS, EL FINAL DEL VIATGE
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MEMÒRIA FOTOGRÀFICA

AUDICIONS DE NADAL
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MEMÒRIA FOTOGRÀFICA

CONCERT OBERTURA

CONCERTS SETMANA CULTURAL

Bohemian Raphsody
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Orquestra, Cor i Bandes

MEMÒRIA FOTOGRÀFICA

FIRA DELS ESTUDIANTS
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MEMÒRIA FOTOGRÀFICA

RECITALS EXALUMNES
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ANECDOTARI

El libanès, virtuós del violí, Ara Malikian, va fer un experiment 
fa uns anys al metro de Madrid. Va estar tocant en un dels 
passadissos d’encreuament entre dues línies durant 35 minuts, 
com un músic de carrer més. Va començar tocant obres de 
Bach i va anar pujant el nivell d’aquestes progressivament fins 
arribar a tocar obres de Sarasate per cridar més l’atenció. Tot 
i això, només va aconseguir rebre 5,35€, que li’ls va donar a un 
altre músic de carrer que es va trobar durant el dia. Tan sols 
una persona es va parar a escoltar-lo detingudament, després 
d’admetre que l’havia reconegut. La majoria de gent passava 
ràpidament pel seu costat i molts ni tan sols alçaven la vista. 
I és que com es pot comprovar el públic de carrer és molt més 
difícil que el dels auditoris. Aquest mateix experiment el va 
realitzar anteriorment el també violinista Joshua Bell al metro 
de Washington amb un resultat molt semblant.

La famosa fanfàrria composada per John Williams per a la pel·lícula 
Indiana Jones, està formada per la fusió de dos temes que el compo-
sitor li va presentar a Steven Spielberg, director de la pel·lícula, com 
a possibles temes principals de la partitura. Spielberg va escoltar els 
dos i li va dir a Williams que perquè no utilitzar els dos. El resultat és la 
peça que tots coneguem, que l’inici més poderós és un dels temes i la 
part més tranquil·la és l’altre.

Pablo Sarasate fou un cèlebre violinista del S. XIX, qui la seua agilitat 
amb el violí era llegendària, tant que era capaç de tocar 64 semicor-
xeres en 8 segons.
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ANECDOTARI

Davant el seu debut en un prestigiós teatre, el gran pianista Vladimir Horowitz, amb tan sols 20 anys, va 
tindre un repentí atac de pànic i es negava a eixir a actuar.

Després de comentar el seu angoixós estat al gerent del teatre, aquest li va dir que si no pensava tocar 
hauria d’eixir i donar alguna excusa al públic present. Horowitz va eixir a escena, es va posar front el 
respectable i es va adonar que no podia ni articular paraula, pel que va preferir tocar el piano abans de 
tindre que parlar.

Segons les crítiques fou un dels millors concerts que va oferir en la seua vida.

Mozart té catalogades 621 obres que composà en la seua 
vida. Totes elles apareixen pulcrament escrites sense 
quasi rectificacions. Abans d’escriure una obra, esta es 
trobava completa en la seua ment. Si algú dedicara 10 
hores diàries a copiar totes les obres de Mozart tardaria 
25 anys. I ell solament en va viure 35!!!
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PASSATEMPS
MOTS ENCREUATS
Instruments musicals

SOLUCIÓ



Curs 2015-2016  ·  Any XIII  ·  Núm. 16 61

PASSATEMPS

Horitzontals 
1 Instrument musical de percussió consistent en dos plats 
metàl·lics que hom fa xocar l’un contra l’altre.
7 Instrument aeròfon, de fusta, de llengüeta doble i tub 
sempre recte i de perforació cònica, avantpassat de l’oboè 
i del fagot.
8 Instrument aeròfon del grup dels de llengüeta consistent en 
un tub estret d’uns 60 cm, proveït de forats i claus, de forma 
lleugerament cònica, amb llengüeta doble en l’embocadura.
9 Instrument de corda fregada, amb quatre cordes afinades 
en la re sol i do, i es toca amb un arquet. Tradicionalment 
és considerat com l’instrument que més s’assembla a la veu 
humana.
11 Instrument cordòfon, de la família dels llaüts, sense cordal 
(de corda pinçada), molt popular a Rússia.
12 Instrument aeròfon d’embocadura semiesfèrica, amb tu-
buladura incurvada de metall, secció cònica i pavelló ampli. 
D’aspecte semblant al bombardí, té quatre pistons.
18 Instrument musical de corda, amb quatre cordes dobles. 
Pot tenir la caixa de ressonància en forma de “bol” (fons 
corbat) o en forma de “capsa” (fons pla).
19 Instrument musical format per un teclat rústic de làmines 
de fusta dura o de bambú de llargàries diferents que, en ésser 
percudides amb dues baquetes o martellets de fusta, fan una 
sèrie de notes (de dues a quatre octaves).
22 Instrument aeròfon d’embocadura d’embut, de metall 
(llautó, bronze o argent), que consisteix en un tub llarg i 
estret, generalment enroscat circularment, i que va eixam-
plant-se gradualment des de l’embocadura fins al pavelló. 
N’hi ha de diverses formes i llargades: el tub supera sovint 
els set metres de llargada.
23 Instrument cordòfon de la família dels llaüts amb cordal, 
semblant al violí, bé que d’una mida més grossa.
25 Instrument de percusió format per una vareta d’acer 
doblegada en dos punts, obert en un dels seus angles, que 
sona percudint-lo amb una baqueta d’acer.
27 Instrument membranòfon de percussió del tipus tambor 
amb dues membranes.
29 Instrument musical de corda, compost d’una caixa de 
fusta -d’una forma que recorda el nombre vuit-, amb un forat 
circular en el centre de la tapa, sis cordes i un mànec, damunt 
el qual hi ha el diapasó, dividit en dinou compartiments o 
trasts.
30 Instrument de corda pinçada compost per un marc resso-
nant i una sèrie variable de cordes tensades entre la secció 
inferior i la superior. Les cordes poden ser pinçades amb els 
dits, les ungles o amb un plectre.
31 Instrument de corda fregada. És el més greu d’aquesta 
família. Per les seves dimensions (al voltant de 1’85 m) es 
toca dret o assegut en un tamboret alt. És un instrument que 
es troba en molts tipus de conjunts, per exemple la cobla.
32 Instrument aeròfon format per una sèrie de llengüetes 
lliures, col·locades en petits conductes arrenglerats en una 
caixeta dotada d’obertures.

Verticals
2 Instrument aeròfon d’embocadura semiesfèrica, cos incur-
vat i secció cònica en la part corresponent al pavelló i cilín-
drica en la resta. És accionat per una colissa o per pistons.
3 Instrument aeròfon de llengüeta doble, de perforació lleu-
gerament cònica, fet de fusta i format per la conjunció de dos 
tubs paral·lels, el més curt acaba en un tudell recorbat en S, 
amb una llengüeta doble.
4 Instrument idiòfon de percussió indirecta consistent en 
un recipient generalment esfèric que conté llavors, grans de 
sorra o de qualsevol altra matèria dura.
5 Instrument musical de percussió que està format per un 
cercle de fusta, que té fixats uns sonalls rodons dobles, i una 
membrana subjectada, ben tibant a la vora del cercle.
6 Instrument aeròfon de metall, de perforació cònica molt 
accentuada, de so agut i estrident, molt utilitzat a les bandes 
militars.
10 Instrument de corda pinçada amb la caixa de ressonància 
en forma de mitja pera -és a dir, amb el fons còncau, corbat, 
constituït per diverses lames de fusta, unides entre elles- 
unida a un mànec.
13 Instrument aeròfon, de llengüeta simple, perforació cilín-
drica i pavelló en forma de campana, construït generalment 
de fusta.
14 Instrument aeròfon d’embocadura semiesfèrica i de me-
tall que consisteix en un llarg tub, comunament corbat dues 
vegades i de secció cilíndrica en dues terceres parts i cònica 
al pavelló. El tub sol tenir un metre de llargada.
15 Instrument musical de teclat de corda percudida. Com-
post per una caixa de ressonància i un teclat de 88 tecles, 
aproximadament unes 7 octaves, encara que pot variar 
segons models i èpoques.
16 Instrument aeròfon de metall, el baríton de la família 
dels bugles. És en si bemoll, igual que el bugle tenor, però té 
una tubuladura i un pavelló més amplis i, per tant, un timbre 
diferent. Disposa de 4 vàlvules.
17 Instrument de la família del vent-fusta, de llengüeta sen-
zilla i tub metàl·lic de perforació cònica, construït normal-
ment de llautó. Hi ha 7 modalitats d’instruments: Sopranino, 
Soprano, Alt, Tenor, Baríton, Baix i Contrabaix.
20 Instrument aeròfon constituït per jocs de tubs que, polsa-
des unes tecles, sonen al buf del vent generat per manxes o 
per un compressor elèctric.
21 Instrument de corda fregada que té quatre cordes i és el 
més agut de la seva família.
24 Gran familia d’instruments de vent, que es caracteritzen 
pel fet que el so s’hi produeix quan l’aire que s’hi insufla 
incideix en un bisell practicat a l’embocadura de l’instrument.
26 Instrument musical aeròfon de llengüetes lliures, consti-
tuït per una manxa, muntada entre dues plaques de fusta o 
metall, que és accionada amb els braços.
28 Instrument musical cordòfon de cinc o quatre cordes, 
constituït per un cèrcol o anell de fusta d’uns 35 cm de dià-
metre, cobert per una mena de plàstic o pell tensat, a manera 
de la tapa de la guitarra, i un mànec.
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Al voltant de 200 persones varen visitar 
el Palau de la Vila el diumenge 22 de 
maig per gaudir del “Dia Internacional 
dels Museus”. Aquesta activitat és va 
celebrar gràcies a la col·laboració entre 

l’Ajuntament d’Ontinyent i el Conservatori Profes-
sional de la ciutat.

Els grups que varen actuar eren un trio de corda, 

un quintet de vent, un quintet de metall i un quartet 
de saxofons. Varen interpretar música original, 
transcripcions, música clàssica i moderna amb 
la intenció d’acompanyar la visita als museus del 
Palau.

L’experiència va estar molt positiva segons van 
valorar els regidors Sayo Gandia i Alex Borrell i la 
nostra directora Pilar Ferrero.

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS






