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Cada curs obrim aquesta finestra del 
Conservatori que és la revista “Picat 
i lligat” per a que els lectors puguen 
colar-se a través d’ella en el nostre 
centre. Els mostrem el que som i el que 

hem fet en aquest curs 16/17 tots els qui formem 
part d’aquesta comunitat educativa.

Aquest ha sigut el primer curs de la nova directi-
va, el curs del canvi de nom del centre, del canvi 
d’imatge corporativa, de les goteres i inundacions, 
i de moltes activitats que hem realitzat i que po-
dran descobrir entre aquestes pàgines. 

Els nostres alumnes i professors han tornat a fer 
un viatge a l’estranger, esta vegada acompanyants 
d’alumnes i professors del Conservatori “Tenor 
Cortis” de Dènia. 8 anys després de la primera 
eixida, Berlín ha sigut la ciutat escollida de nou per 
a gaudir de la seua intensa activitat musical.

Així mateix, vam tindre una setmana cultural plena 
d’activitats, de la qual destaquem el pas pel nostre 
centre del psicòleg clínic especialitzat en patolo-
gies dels músics Guillermo Dalia, que va impartir 
un curs per al professorat, i conferències per a 
alumnes i pares.

També ocupa un lloc important en aquesta revista 
l’activitat més complexa del curs: el muntatge de 
l’òpera “Il Campanello” de Donizetti. Animats per 
l’èxit que va suposar en 2012 la realització de 
l’òpera “Bastià i Bastiana” de Mozart, els alumnes 
de cant, cor i orquestra han treballat dur per a por-
tar endavant aquesta òpera còmica de Donizetti, 
en una versió moderna, amb recitatius teatralitzats 
en valencià.

En definitiva tractem de combinar activitats que 
es consoliden any darrere any, amb nous projectes 
que servisquen d’estímul per als nostres alumnes, 
i que ajuden a difondre l’activitat del nostre Con-
servatori en Ontinyent i la comarca.

Agraïm a tots els qui col·laboren amb entusiasme 
per a dur endavant tots aquests projectes, i com 
no, als col·laboradors de la nostra revista, que amb 
la seua ajuda la fan possible. 

I a tots vostés els convidem a llegir-la i endinsar-se 
de ple en la vida del nostre centre que ací es veu 
reflectida.

EDITORIAL
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EL CONSERVATORI CANVIA DE NOM

La declaració de l’any 2016 per part de 
l’Ajuntament d’Ontinyent com “Any Gomis” 
en commemoració del 225é aniversari del 
seu naixement va servir, entre altres coses, 
per a despertar en alguns de nosaltres la 

idea de la recuperació del nom d’aquest composi-
tor ontinyentí per al nostre centre.

Com ja s’ha explicat en articles publicats en ante-
riors edicions d’aquesta revista en els quals s’ha 
parlat de la nostra història, el primer antecedent 
del nostre Conservatori es funda l’any 1975. Es 
tractava d’un Centre d’Estudis Elementals de 
Música, i els responsables del mateix i de l’Ajunta-
ment van acordar posar-li el nom de Jose Melchor 
Gomis. Aquelles persones tenien clar que el centre 
d’estudis musicals més important d’Ontinyent 
i la comarca havia de dur el nom del músic més 
il·lustre que havia donat la nostra ciutat.

Amb el pas dels anys aquell Centre Reconegut 
d’Estudis Elementals va passar a ser Conservatori 
Municipal i va mantindre el nom de Gomis fins al 
seu tancament en 2001.

En tots aquestos anys la idea que el nostre Con-
servatori portara o no el nom d’algun personatge 
concret ha sorgit alguna vegada, però no ha sigut 
una prioritat. Va ser el curs passat, com he dit al 
principi, quan reprenem la idea coincidint amb 

l’efemèride, i entenent que seria una contribució 
de nou al reconeixement de la figura de l’esmentat 
compositor i també un reconeixement als nostres 
antecessors en l’ensenyament musical d’aquesta 
ciutat.

Aprovada la proposta pel claustre i pel consell es-
colar del Conservatori, es va traslladar al Consell 
Escolar Municipal d’Ontinyent, el qual en la sessió 
ordinària celebrada el 6 d’abril de 2016, va aprovar, 
per unanimitat, proposar a la Conselleria d’Educa-
ció, Investigació, Cultura i Esport la denominació 
específica de Josep Melcior Gomis per al nostre 
centre. L’esmentada proposta va tindre l’informe 
favorable de la Inspecció Educativa de la Direcció 
Territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport 
de València.

Finalitzats els tràmits pertinents, el dia 4 d’agost 
de 2016 es va publicar en el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana la Resolució de 7 de juliol 
de 2016, per la que es modifica la denominació 
específica Conservatori Professional de Música 
de la localitat d’Ontinyent, per la de Conservatori 
Professional de Música Josep Melcior Gomis.

Ja en aquest curs, i amb el canvi del nostre logotip, 
el nom de Gomis ha quedat totalment integrat en-
tre nosaltres, amb una destacada presència en la 
imatge del Conservatori d’Ontinyent.
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GOMIS, LA NOVA MARCA INNOVADORA DEL
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA D’ONTINYENT

Pim Pam Studio

El Conservatori Professional de Música 
d’Ontinyent va passar a cridar-se Josep 
Melcior Gomis el passat any, en homenat-
ge a l’il·lustre músic ontinyentí. Este centre 
oferix una ensenyança musical d’alt nivell 

a alumnes d’edats compreses entre els 8 i 18 anys.

El Conservatori decidix actualitzar la seua imatge 
i opta per redissenyar la seva identitat gràfica, 
trencant amb els seus anteriors cànons, dotant la 
seua imatge d’una renovació completa a nivell de 
tipografia, forma i color.

Per a això compten amb Pimpam studio, agència 
multidisciplinària apassionada pel disseny, l’art i 
la comunicació. L’estudi compta amb un equip de 
dissenyadors, qui comencen per aprofundir en les 
necessitats primàries del centre. Tenint en compte 
l’objectiu final, l’expansió del centre i créixer baix 
un aspecte jove i atractiu.

El logotip s’abrevia al cognom Gomis, ja que és 
la principal pauta que el client demana. Per això, 
es respecta el nom i es crea una nova marca més 
recognoscible “GO”. Una expressió que evoca tant 
al cognom del músic il·lustre, com al significat 
d’avançar, expandir-se, a fi de continuar formant 
grans músics amb interessos internacionals.

L’equip de Pimpam ha treballat a dissenyar la seua 
nova identitat, que aconseguix tindre un matís 
innovador, atractiu, contemporani i alineat amb un 
públic més jove.

S’experimenta una evolució en el seu aspecte 
visual, tant en la tipografia com en el color, que 
són els elements clau que destaquen i realcen 
el significat de la marca. No té res a veure amb 
l’anterior marca. Ja que un altre dels requisits era 

actualitzar-se i si fóra necessari realitzar un gran 
canvi visual gràfic.

Estem davant d’una important transformació 
d’identitat. L’anterior logo format per angles rectes 
creant un quadrat obert i jugant amb les lletres 
principals del Conservatori Professional d’Ontin-
yent “C” “P” i “O”.

No obstant, Pimpam studio aposta pel cercle, 
forma geomètrica que representa la unitat, l’abso-
lut, la perfecció. Símbol sense límits, en este cas 
referent a l’aprenentatge de l’individu, de l’alumne. 
També representat pel xicotet cercle junt amb 
l’expressió “Go”.

Respecte a la tipografia s’ha treballat les línies 
rectes i formes contemporànies. La marca “Go” 
és l’isotipo de la marca, és la part simbòlica que 
ha d’entendre’s per si mateixa, en la seua conjunt 
forma una “g” minúscula que al·ludix a la versió 
estilitzada de la clau de Sol. A més com veurem 
més avant, s’ha utilitzat com a recurs gràfic en les 
aplicacions.

En quant al color opten per tonalitats vibrants: el 
color taronja i morat, creant un contrast cridaner 
i impactant. El taronja color flúor, simbolitzant la 
creativitat que sorgix a partir d’una bona ensen-
yança i un constant esforç, per altra banda el color 
morat, simbolitza la força, la connexió amb els 
impulsos musicals i artístics.

El centre sempre ha mantingut la tradició, però 
el seu objectiu ha sigut experimentar un canvi 
radical en la seua imatge i fer un salt important 
acostant- se d’una manera més divertida i pròxima 
a un públic jove, amb ganes d’aprendre i formar-se 
professionalment.

Abans Després
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A l’espera que es prenguen les decisions 
sobre quina serà la nostra ubicació 
definitiva, el Consell Escolar del nostre 
Conservatori en la reunió celebrada el 
31 de gener en la qual es tractava el 

pressupost anual, va aprovar una partida econò-
mica destinada a realitzar unes millores en l’edifici 
que servisquen per a facilitar-nos la nostra vida 
acadèmica.

Les fortes pluges del 19 de desembre i la posterior 
nevada del 19 de gener, van provocar uns desper-
fectes i van posar en evidència algunes carències 
importants d’aquest edifici. Després d’aquests 
fets, la direcció del centre va realitzar els informes 
pertinents, i es va reunir amb el Director Territorial, 
Santiago Estañán, per explicar-li l’estat actual de 
les nostres instal·lacions. Encara que les mancan-
ces abarquen molts àmbits: teulades, aïllament 
acústic i tèrmic, accessibilitat, etc, que no es po-
den resoldre des de la Direcció Territorial, sí que es 
va comprometre a realitzar unes intervencions que 
milloren en la mesura del possible els problemes 
més greus.

En el mes d’abril vam rebre la seua visita, junta-

ment amb el responsable de la Unitat Tècnica de 
la Direcció Territorial de València, Juan Francisco 
Castilla, per tal de conéixer la situació de prop. 
Després de revisades les instal·lacions i escol-
tades les nostres demandes, ens van comunicar 
que en període no escolar, per tal de no interferir la 
marxa de les classes, realitzarien les intervencions 
acordades:
- Reparació de les teulades
- Modificació de l’accés al pati per tal que les por-
tes òbriguen cap a fora
- Realització d’una rampa d’accés en la porta 
d’eixida del pati a la costera que du a l’aparcament
- Instal·lació d’un canaló en tot l’edifici del pati, per 
tal de recollir les aigües de les pluges que cauen 
directament sobre les portes de les aules.

Per altra banda, el centre es va fer càrrec en el 
seu moment del canvi del paviment de l’aula Pati 
6-6, que va quedar inundada en les pluges de 
desembre. També aquest mes de juliol realitzarà 
una intervenció en l’aula d’Orquestra-Banda, que 
consistirà en la retirada de la moqueta i posterior 
canvi de paviment, i la realització d’un  mur amb 
aïllament acústic en la paret confrontant a l’aula 
de Música de Cambra-Cor.

L’EDIFICI. PUNT I SEGUIT
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Aquest curs, després de cinc anys, el 
Conservatori Professional de Música 
d’Ontinyent “Melcior Gomis” torna a fer 
realitat un nou projecte operístic.
En aquesta ocasió, l’òpera escollida 

ha sigut “IL CAMPANELLO” de G. Donizetti. L’es-
mentada obra ha estat l’eix vertebrador de la 
programació interdepartamental d’aquest curs 
2016-2017.
Què ha motivat l’elecció de “Il Campanello”? Hi 
ha moltes raons que ens han fet decantar-se per 
aquesta partitura; en primer lloc es tracta d’una 
òpera d’un sol acte, còmica, amb pocs personat-
ges principals i estilísticament molt assolible pel 
nostre alumnat.
A més a més, també comptàvem amb les veus 
adients per als personatges, una orquestra i un cor 
format per alumnes del centre i un equip docent 
molt predisposat en fer realitat un repte d’aquesta 
magnitud.
Cal destacar que des de l’inici, el projecte va ser 
molt ben rebut i recolzat per l’equip directiu del 
Conservatori, implicant-se absolutament amb to-
tes les tasques i gestions necessàries per a portar 
endavant la seua realització.
A banda de l’aspecte musical, una òpera té un 
component escènic amb gran protagonisme. 
Donat que als ensenyaments professionals no 
existeix l’assignatura d’escena, necessitàvem un 
director que es fera càrrec d’aquest aspecte, per 
la qual cosa es va contactar amb l’ontinyentí Simó 
Pere Campos, qui, amb molta il·lusió, es va involu-
crar absolutament amb la proposta.
Tindre l’oportunitat de realitzar un “Taller d’Òpera” 
en un conservatori professional, brinda a l’alumnat 
una excel·lent oportunitat d’enriquir la seua for-
mació i descobrir en primera persona com és tot 

l’engranatge intern d’una representació d’aques-
tes característiques.
Aquesta experiència i formació, de segur que es 
converteix amb un punt d’inflexió en la seua carre-
ra que, sense cap dubte, mai oblidaran.
Han sigut moltes hores de treball, esforç, estudi, 
dificultats, convivència, ..., abans de veure la llum. 
L’estrena va tindre lloc el 2 de juny de 2017 al 
“Teatre Echegaray d’Ontinyent”, oferint una sego-
na sessió el dia 3. Tot un èxit de crítica i públic, qui 
omplia de gom a gom el teatre. Ja el 22 de juny, 
l’òpera va viatjar a Cocentaina i va ser representa-
da al “Centre Cultural El Teular”, també amb molt 
bona acollida.
El professorat del centre ha tingut una implicació 
magnífica, participant de forma activa bé a l’or-
questra, a l’aula, al piano, als despatxos, o dirigint. 
Sense aquest determinant factor humà haguera 
sigut impossible porta-ho a terme.
També hem comptat amb la col·laboració d’altres 
persones i institucions que ens han ajudat de 
manera determinant; tal és el cas de “L’Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi” (indumentària i 
escenografia), “Ballet Òpera”, l’escriptor alcoià Sil-
vestre Vilaplana, qui ha adaptat i traduït al valencià 
les parts dels recitatius als diàlegs teatralitzats, 
el disseny dels còmics per Mario Domínguez, el 
vídeo mapping realitzat per Lola Abad i el disseny 
gràfic per Juan Martínez.
Cal agrair el suport econòmic i d’infraestructura de 
l’Ajuntament d’Ontinyent.
Esperem poder continuar realitzant aquest tipus de 
projectes educatius al nostre Conservatori, donat 
que l’experiència vivencial i formativa que aporta 
a alumnat és totalment enriquidora i motivadora 
per al seu futur.

ENS RETROBEM AMB L’ÒPERA

TALLER D’ÒPERA “IL CAMPANELLO”

Allà pel mes de novembre, començat ja el curs, 
Ruth Revert, professora de cant del conservatori 
té una bona idea: dur endavant un taller d’òpera. 
Amb el seu entusiasme va il.lusionant-nos a tots 
i totes. Primer a Pilar, la nostra directora després 
a Simó que serà el nostre director d’escena, Simó 
naix a Ontinyent on entra per primera vegada 
en contacte amb la música. Anys més tard es 

trasllada a València on cursa el Grau Mitjà i Su-
perior de cant. Paral·lelament cursa dos anys d’art 
dramàtic, també a la ciutat de València. Una ve-
gada acabats els seus estudis, marxa a Alemanya 
(Berlín i Hamburg) on continua la seua formació 
en Tècnica Alexander i canta en diversos teatres i 
agrupacions professionals, tant al cor com solista.
A hores d’ara compagina la docència de música a 

Luis Belda Cerdá
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ENS RETROBEM AMB L’ÒPERA

l’ESO amb diferents projectes que inclouen teatre, 
tècnica en, interpretació i escriptura, òpera, cursos 
de Tècnica Alexander, veu, expressió corporal etc.,
i a Juanjo, pianista acompanyant en els assajos i a 
poc a poc als alumnes del conservatori que tenim 
la sort d’estar implicats en este projecte.
Ens posem el mono de treball i començem a treba-
llar l’òpera còmica “IL CAMPANELLO”. Comencem 
amb els assajos, el repartiment de papers, triar 
personatges, organitzar-ho tot, pensar en deco-
rats i vestuari... Els primers mesos assagem cada 
quinze dies però de Pasqua cap ací els assajos 
son setmanals. Esperem que tanta dedicació done 
bons resultats, almenys nosaltres ho hem passat 
d’allò més bé amb els preparatius.
Moltes són les persones que han fet possible que 
este projecte haja tirat endavant. Volem agrair el 
treball i la confiança en nosaltres en primer lloc al 
nostre director d’escena, Simó; a Pilar, directora 

del Conservatori; a Ruth, Juanjo i Saül, professors 
que amb la seua paciència i dedicació tant ens 
han ajudat; als nostres companys i companyes, 
alumnes de cor, cant i orquestra que amb el seu 
acompanyament han aconseguit fer un bon treball 
d’equip.
Gràcies també als qui han dissenyat i confeccionat 
els tratges dels solistes de l’òpera, els alumnes de 
disseny de l’Escola Superior d’Art i Disseny d’Alcoi.
Vos avancem l’argument sense contar-vos el final 
clar, i esperem que gaudiu tant com nosaltres 
preparant-ho.
Don Anibale, un vell farmacèutic, s’acaba de casar 
amb la jove Serafina. Enrico, anterior amant de Se-
rafina, constantment interrumpeix la nit de bodes 
dels novençans amb diversos vestits i buscant a 
Don Annibale en la seua farmàcia, amb la campa-
na nocturna, demanant al desafortunat nuvi una 
serie de receptes desbaratades.
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Guillermo Dalia

En muchas ocasiones me preguntan 
músicos y colegas psicólogos sobre la 
corrección de denominar miedo escénico 
o ansiedad escénica, pues suelen ser 
términos que se utilizan como sinóni-

mos y es común encontrar ambas expresiones. 
Personalmente me parecen los dos acertados en 
cuanto a que queda claro lo que comunican y se 
comprende aquello que representan. Yo mismo 
los utilizo indistintamente, por ejemplo, ansiedad 
escénica en el título de un libro “Cómo superar la 
ansiedad escénica en músicos” (Dalia, 2004) y en 
cursos y conferencias donde aparecen los térmi-
nos “miedo escénico”.

De todos modos, siendo dos términos que pode-
mos utilizar indistintamente conviene clarificar 
sus distintos significados de forma más detallada.

El miedo es una emoción innata que ocurre en el 
mundo animal y se expresa máximamente en los 
mamíferos, incluido el hombre. Está producido por 
un peligro o una amenaza a la supervivencia (Mora, 
2015). Es la reacción de un organismo, de un ser 
vivo ante una amenaza real, es decir, una amenaza 
que puede hacer peligrar su integridad física, la 
propia existencia. Ante un estímulo peligroso que 
nuestros sentidos captan, el cuerpo se pone en 
guardia, se excita de manera rápida e inconsciente 
para poder hacer frente a ese posible ataque. El 
sistema nervioso autónomo se activa de forma 
inmediata bien para ponerse a salvo o para repeler 
el ataque o agresión. Esta respuesta es innata, au-
tomática y no solo es positiva sino necesaria para 
poder seguir vivos, la mayoría de los animales de 
este planeta poseemos esta capacidad de reac-
ción ante un estímulo imprevisible o amenazante. 

Es una respuesta muy útil que nos ha servido para 
poder resolver cualquier contrariedad que pudiera 
atentar contra nuestra vida desde tiempos remo-
tos. Es una emoción que seguimos conservando 
pues nos es muy útil en algunas ocasiones.

En el miedo, ante un estímulo amenazante real, 
esta información llega a la amígdala, un pequeño 
órgano del sistema límbico que tenemos en el 
encéfalo (y que empezó a desarrollarse hace 220 
millones de años en los mamíferos). Desde ahí se 
distribuye por distintas vías y afecta a distintas 
partes del cerebelo dependiendo del “análisis” 
que realice la amígdala. Entonces estos órganos 
inician una reacción rápida para estimular otras 
partes del cuerpo, con el objetivo de protegerse 
ante la amenaza percibida. A esta reacción le 
denominamos miedo.

En la ansiedad ocurren exactamente las mismas 
reacciones, las mismas conductas, pero hay un 
diferencia: no existe ningún peligro real que atente 
nuestra integridad física. Hay un error en el me-
canismo de supervivencia que se pone en marcha 
incorrectamente, es como un alarma que se pone 
en marcha sin ningún motivo, se estropea el me-
canismo de alerta y funciona erróneamente.

Conocemos cómo ocurre este fallo de reacción, 
cuales son las conducta que llevan a que la 
respuesta de miedo se vuelva una reacción de 
ansiedad y pueda provocar verdadero sufrimiento 

GUILLERMO DAL IA GUILLERMO DAL IA

¿MIEDO ESCÉNICO O ANSIEDAD ESCÉNICA?
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a la persona que lo padece. Sabemos cómo se 
adquiere esta reacción desadaptada y también 
como podemos corregirla, a este quehacer nos 
dedicamos los Psicólogos Clínicos.

Cuando hablamos de ansiedad escénica, por lo 
tanto, hablamos de una reacción de nuestro cuer-
po ante una situación no amenazante para nues-
tra vida aunque reaccionamos como si existiera 
esa amenaza.  Puede existir algún tipo de riesgo 
en diversas áreas: económica, social, laboral, etc., 
pero no hay un riesgo para nuestro cuerpo físico, 
no peligra nuestra vida.

En este contexto, en la ansiedad social, la situación 
amenazante es cualquiera donde puedan evaluar 
a la persona, cuando hablamos de ansiedad 
escénica, el concepto de escenario no se refiere 
únicamente al escenario físico del auditorio, con-
servatorio, teatro, etc., sino a cualquier situación 
donde alguien pueda observar mi conducta: en 
clase con el profesor, en casa estudiando si me 
oyen los familiares o vecinos, en un ensayo, en un 
concierto, etc. Ante estas situaciones se puede 
sufrir ansiedad escénica.

Además, la ansiedad escénica no ocurre solo en-
cima del escenario, también qué ocurre antes de 
la interpretación. Es frecuente que días o semanas 
antes de un concierto importante o una audición 
surjan respuestas de ansiedad, provocadas por 
pensamientos, imágenes, preguntas de compañe-
ros, ver la fecha, etc.

La ansiedad escénica es un trastorno de ansiedad, 
dentro de la clasificación de estos problemas la 
encontramos dentro de la ansiedad social (Barlow, 

1988; Clark y Agras, 1991; Turner & Biedel, 1989), 
la ansiedad que surge en situaciones sociales, es 
decir, en contacto con otras personas que obser-
van nuestra conducta.

Aunque lógicamente existen diferencias entre an-
siedad social y ansiedad escénica (Rapee y Heim-
berg, 1997), algunos estudios han encontrado una 
relación significativa entre la ansiedad escénica y 
la ansiedad social, observando las mismas distor-
siones cognitivas y donde el 50% de los músicos 
manifiestan ansiedad social (Cox y Kenardy, 1993; 
Osborne & Franklin, 2002; Steptoe & Fidler, 1987). 

Tanto miedo escénico como ansiedad escénica 
son conceptos utilizados indistintamente, aunque 
como hemos visto, una aproximación a ellos nos 
hace ver la distinción entre lo que es una reacción 
positiva y adaptativa (miedo)  y lo que es un tras-
torno o problema (ansiedad).

¿MIEDO ESCÉNICO O ANSIEDAD ESCÉNICA?
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La música no es una actividad artística 
más, su existencia ha sido necesaria 
para nuestra evolución humana, hemos 
caminado juntos desde nuestros inicios, 
con interacciones mutuas y necesarias 

que nos han ido configurando poco a poco. Sin el 
ser humano no existiría la música y sin la música 
el ser humano no sería como es. La función de la 
música en nuestra vida ha sido y es esencial.

Aunque el concepto de música es distinto para las 
distintas sociedades, no existen pueblos que no 
posean música como una actividad social, todas 
las culturas poseen cantos y danzas, emplean 
algunas clase de expresión musical, todas utilizan 
ritmos basados en diferencias entre la duración de 
las notas y sus acentos dinámicos.

Todas las culturas consideran la música como algo 
muy valioso e importante. La música se utiliza en 
contextos diversos y para distintos fines, ha sido 
una fuerte herramienta para cohesionar grupos 
humanos, para disfrutar del ocio y fomentar los 
lazos sociales (Mithen, 2007). 

Pero hay una función que le distingue universal-
mente: el papel que desempeña en la religión. Si 
entendemos esta como la idea de un ser sobre-
natural (Boyer, 2001), la música se utiliza en todas 

partes para comunicarse con todo aquello que 
nos trasciende, con los dioses, para glorificarlos o 
servirlos (Nettl, 1983). 

Algunas sociedades conciben el origen de la 
música como un don de los dioses para que los 
hombres pudieran solucionar los problemas de 
su convivencia (Grinnell, 1920), los Pies Negros 
conceden a la música una naturaleza sobrena-

Guillermo Dalia

*Extracto del libro “El músico adicto: la Musicorexia” 
Editorial: Mundimúsica Ediciones. 2014

“Sin música la vida sería un error” 
Friedrich Nietzsche

GUILLERMO DAL IA GUILLERMO DAL IA

LA MÚSICA EN EL SER HUMANO (I)*
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tural, propia de espíritus y seres sobrenaturales 
(Nettl, 1968). No se conoce ninguna sociedad, por 
antigua que fuera que no haya utilizado la música 
para algún fin (Brauliou, 1973).

La música está vinculada a nuestra existencia, a 
nuestros orígenes humanos, forma parte de nues-
tra evolución, no solo de nuestra cultura, también 
de nuestra biología, de nuestra especie. Hay evi-
dencias que apuntan a la existencia pasada de un 
modo de pensamiento y acción no verbal, prelin-
güístico, que podemos entender como “musical” 
(Blacking,  1995). Los arqueólogos creen que tanto 
la música como el lenguaje estaban presente 
en todas la sociedades prehistóricas del Homo 
Sapiens (Blacking, 1973). El lenguaje y la música 
tienen un origen común en nuestra historia evolu-
tiva, más tarde (hace unos doscientos mil años) se 
unirían y darían lugar al canto (Mithen, 2007).

Si hay una cuestión que ya no se discute, aunque 
creó profundos debates (Pinker, 1997), es que la 
música tuvo una función adaptativa en su origen 
y de ahí evolucionó hasta las formas que hoy la 
conocemos. La música no es una nota al margen 
de nuestra evolución, no es algo superfluo como 
apuntaba Steven Pinker. Forma parte de nues-
tra historia evolutiva, está con nosotros desde 
nuestros orígenes humanos, nuestra relación ha 
sido “una colaboración” de mutua creación en el 
sentido que la música necesita al ser humano para 
que la cree, no hay música fuera del hombre, pero 
también nos hemos ido constituyendo gracias a 
la música, como un ingrediente más en nuestra 
constitución humana. 

La música servía para influir en la conducta de los 
que nos rodeaban, para transmitir información so-
bre el mundo natural, en rituales de apareamiento 
para demostrar la disponibilidad y en cantos para 
las crías como facilitador de su desarrollo cognitivo 
y emocional, aquellos individuos que canturreban 
daban a entender que poseían mejor salud que los 
que no lo hacían y por lo tanto podrían tener una 
descendencia más sana. Cuando no poseíamos 
escritura para trasmitir el conocimiento, la música 
y el canto favorecía la memoria, la retención de 
lo que se aprendía (Johansson, 2002), aquellos 
antepasados que podían asociar un pensamiento 
positivo, negativo o de alarma con una melodía era 
más fácil que lo recordaran en un futuro y prevenir 
algún peligro o prepararse para un acontecimiento 
positivo, esto le daría mayor probabilidad de sub-
sistir. 

El pensamiento artístico necesario para producir 
música fue esencial para el desarrollo humano 
(Gazzaniga, 2008), en esta acción se entrenaban 
capacidades fundamentales como la de disfrutar 
del pensamiento ficticio, participar con los seme-
jantes de estas emociones, poder evocar emocio-
nes o desarrollar la imaginación, procesos estos 
fundamentales por ejemplo para tener una mayor 
preparación ante las vicisitudes del ambiente, con 
la imaginación anticipábamos posibles peligros, 
entrenábamos distintas alternativas de conseguir 
una pieza en la caza o de luchar con un rival. Estas 
conductas crearían una ventaja evolutiva para 
aquellos que las ejercieran, aquellos individuos 
que podían cantar y bailar durante tiempo e impro-
visaban, demostraban su flexibilidad cognitiva y 
su potencial físico (Levitin y Tirovolas, 2009). Hoy 
en día podemos ver de alguna manera las huellas 
de estas funciones mencionadas, pero existe una 
característica que ha permanecido hasta el día de 
hoy con más fuerza, y es que la música es funda-
mentalmente una actividad de grupo. Sobre esta 
función de la música igualmente existen multitud 
de investigaciones (MacNeill, 1995), compartir 
unos gritos y unas voces a coro con otros indivi-
duos afianza la sensación de grupo, estar  asocia-
dos y colaborar en equipo era un modo de actuar 
primordial para sobrevivir. La música fortalece la 
unión del grupo, los integrantes de un grupo de 
personas que canta en coro por ejemplo segregan 
mayor cantidad de endorfinas y soportan mejor el 
dolor que aquellos que cantan solos. 

Aquellos antepasados nuestros que en la prepa-
ración de la cacería o de una batalla compartían 
bailes y cantos estaban fisiológicamente mejor 
preparados para la actividad física para el esfuerzo 
que los grupos que no lo hacían, la música, hacer 
música era un apoyo fundamental.

LA MÚSICA EN EL SER HUMANO (1)
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Picat i lligat14

GUILLERMO DAL IA GUILLERMO DAL IA

Guillermo Dalia

Los estudiantes de música viven numerosas si-
tuaciones de tensión en su larga carrera de forma-
ción: audiciones, conciertos, exámenes, pruebas 
para orquestas, recital final, etc. En ellas aparece 
normalmente la ansiedad escénica, la presión de 
tocar bien, de no ponerse nervioso o nerviosa,  la 
respuesta fisiológica se dispara: taquicardia, se-
quedad de boca, temblores, hiperventilación, etc. 
Y también la respuesta cognitiva se une a esta 
malestar con pensamientos como “seguro que me 
pongo nervioso”, “no me saldrá este pasaje”, “to-
dos verán lo nervioso que estoy”, etc. Entre todas 
las que surgen hay una muy significativa que nos 
llama mucho la atención: “no quiero defraudar a 
mi profesor”.

Cuando preguntamos a los alumnos que nos indi-
quen de menor a mayor las situaciones ansióge-
nas que padecen en su actividad musical, el hecho 
de dar clase con el profesor está en el 4º ó 5º lugar, 
es decir, recibir la clase semanal con el profesor 
o profesora suele ser una situación que provoca 
ansiedad. Y si se trata de interpretar delante del 
profesor en una clase colectiva con otros alumnos, 
máster, jornada, etc., la situación es mucho más 
ansiógena.

“No quiero defraudar a mi profesor” no solo es una 
frase que esgrimen habitualmente en estas situa-
ciones, también es el reflejo de algo más profundo 
y que esta demasiado presente en la vida del 
estudiante, y también en muchas ocasiones, del 
músico profesional.

En la relación tan personal y única que se crea 
entre profesor de música y el alumno, esta carac-
terística negativa es algo que esta muy presente y 
tenemos que eliminar. Desde las audiciones tem-
pranas puede originarse este problema, cuando el 
profesor siente de manera exagerada y equívoca 
que su trabajo esta representado y valorado a 
través de sus alumnos.

Algunos profesores  de manera manifiesta in-
funden esta presión a sus alumnos con frases 
directas, “no puedes dejarme mal”, “no puedo 
permitir que un alumno mío no pase a la final” 
“todos saben que eres mi alumno y si no estas a 
la altura también quedo yo mal”, etc. Esta postura 
se mueve entre una inconsciencia imperdonable 
y una crueldad inadmisible que sufren muchos 
músicos.

Es cierto que muchos profesores no infunden esta 
presión a los alumnos, pero no pueden evitar que 
los alumnos la desarrollen por una excesiva idea 
de la responsabilidad. Pero en estos casos deben 
intentar paliarla.

Además, como vemos frecuentemente en las 
consulta de coachingparamusicos, esto no ocurre 
solo a estudiantes, también a profesionales de 
larga experiencia tienen en ocasiones esta presión 
absurda que potencia la ansiedad escénica, pro-
duciendo un malestar perjudicial. Es una presión 
más que va a alimentar los nervios en el momento 
de la interpretación y que influenciará negativa-
mente en le rendimiento de la actuación.

Esta idea, pensamiento y actitud hay que elimi-
narla de la relación entre el profesor y el alumno. 
El alumno, el músico, es el único responsable de 
lo que realiza y cómo lo realiza, no es cierto que 
los alumnos “sean” de un único profesor, tienen 
centenares de influencias en su formación, no 
“representan” a su profesor, etc.

Una buena manera es empezando a hablar de 
ello, puede iniciar el tema el profesor o el propio 
alumno. Hablar sobre ello es el primer paso, fun-
damental, y plantearse después cuestiones del 
porqué ocurre esto, si realmente el profesor tiene 
este pensamiento o es el alumno el que lo crea sin 
la presión de aquel.

Esclarecer este sentimiento será sin lugar a dudas 
una liberación para el alumno, y puede que para el 
profesor.

Ánimo.

NO QUIERO DEFRAUDAR
A MI PROFESOR DE MÚSICA
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El dimarts dia 21 de març, companys i 
companyes meues i jo assistírem a la 
Conferència de Dalia que anava dirigida 
als alumnes que estem cursant el grau 
professional. Vaig assistir perquè m’entrà 

curiositat per saber més coses sobre els músics i 
d’aquesta manera veure si jo podia utilitzar alguna 
tècnica per a donar el millor de mi damunt d’un 
escenari, i a la vegada, gaudir i fer gaudir a la gent 
que escolta.
Doncs bé, vam assistir i es va estar parlant sobre 
els nervis dels músics, i que per aquesta raó, moltes 
vegades fallem coses que tenim molt assajades i 
que s’ho sabem molt bé, i sobre aquest punt ens 
van dir que fins i tot els músics més professionals 
també tenen nervis quan van a tocar algun solo, i 
van a la seua consulta per a poder controlar-ho. 
Un dels trucs que ens va donar va ser que quan 
toquem, que no estiguérem concentrats perquè 
aquesta és una de les causes que ens fa fallar als 
músics. A més, no tenim per què posar-nos per-
què és quelcom que ens encanta fer, i el que volem 
amb la música és gaudir i arribar a les persones 
mitjançant ella.
També ens ensenyà vídeos didàctics per veure 
exemples que em semblaren molt interessants, i 
va fer una mostra dels llibres que ha escrit per als 
músics.
En general, em va paréixer una conferència molt 
interessant, perquè d’allò que va dir està funcio-
nant-me, vaig pensar que podríem haver estat 
més estona perquè ens poguera parlar més del 

tema, ja que no va donar prou temps per a parlar 
detalladament. Crec que qualsevol músic li sem-
bla molt interessant aquest tipus de conferències, 
i fins i tot, ens fa aprendre i a créixer com a músics.

Isabel Sendra

GUILLERMO DAL IA

CONFERÈNCIA DALIA
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Un any més i com ja ve sent tradicional 
al Conservatori Professional de Música 
“Josep Melcior Gomis” d’Ontinyent 
s’han organitzat els Concerts de Nadal 
protagonitzats pels alumnes de les 

Bandes de Professional junt amb els de Cor d’Ele-
mental i Professional i els alumnes de Conjunt i 
Orquestra del Conservatori.

S’han dut a terme durant els dies 20, 21 i 22 de 
desembre a l’Auditori del Conservatori en horari de 
19,30 h. El repertori triat per a l’ocasió ha sigut molt 
variat, començant amb les bandes interpretant 
peces de J. Van der Roost, T. Doss, E. Whitarcre, 
D. Milhaud i M. Ellerby, continuant amb els Cors 
i Orquestra del Conservatori fent un combinat de 
cançons populars franceses, de cantabria, euskadi 

CONCERTS DE NADAL
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i valenciana, passant per tot un clàssic com es J. 
Haydn amb la Simfonia N. 70 en DM i rematant 
amb Nadales d’autors com Leroy Anderson i Ma-
riah Carey.

L’últim Concert de Nadal del dia 22 va ser realit-
zat pels alumnes dels Conjunts de Guitarres que 
interpretaren arranjaments d’Andrew Forrest, de 
Corda amb arranjaments de M. Pons i R. Alemany i 
els de Vent-Percussió amb obres de James Pend-
leton i Sandy Felstein. Al mateix temps tinguerem 

l’actuaciò del Cor de 3r-4t d’Elemental interpretant 
un variat i bonic repertori amb obres d’autors com 
Claudio Monteverdi, Enrique VIII, Giulio Caccini, 
G.F. Haendel, F. Schubert, J.E. Spilman, entre altres.

S’ha comptat amb una gran afluència de públic 
els tres dies de Concerts, omplint l’auditori de gom 
a gom i on tots hem pogut gaudir del resultat de 
la tasca realitzada a l’aula per part dels alumnes 
participants i els seus respectius professors.

CONCERTS DE NADAL

CONCERTS DE NADAL
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La setmana cultural d’este curs comença-
va amb la ja tradicional Gimcana dirigida 
a tots els alumnes de grau elemental.

Segons la seua definició acadèmica, es 
tracta d’una cursa de característiques 

especials o de dificultat capritxosa amb finalitats 
de divertiment. Així que, el claustre de professors 
del nostre centre, l’ha adaptada perquè els nostres 
alumnes gaudesquen d’una vesprada diferent, que 
combina la música, el joc i l’aprenentatge.

Els alumnes formen part de diferents grups amb 
noms de compositors o intèrprets cèlebres, tant 
del món de la música clàssica com de la música 

moderna. Tots els grups aniran passant per di-
verses proves, on es valora el treball en equip, els 
coneixements musicals i la rapidesa.

Les proves consisteixen en: cantar, ballar, encertar 
melodies musicals, emparellar conceptes teòrics i 
sobretot bon humor i companyerisme.

En la deliberació final, tot l’alumnat reunit a l’audi-
tori del centre escolta uns minuts de música clàs-
sica, moderna i motivadora i els xiquets i xiquetes 
presents gaudeixen amb entusiasme dels últims 
moments de l’activitat.

Al final l’equip amb millor puntuació es proclama 
campió i rep un obsequi de record.

Comissió organitzadora

GIMCANA MUSICAL GOMIS

I I I  SETMANA CULTURAL
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CANTE Y TOQUE FLAMENCO

Coordinada per l’àrea de guita-
rra, dins de la Setmana Cultural, 
concretament el dia 22 de març 
vam poder gaudir de la Master 
Class titolada “CANTE Y TOQUE 

FLAMENCO” impartida per la cantaora 
Maria Navarro i el guitarrista Paco Rus. 
En esta magnifica classe coneguerem 
les bases dels “palos flamencos”, com la 
soleà, la segurilla, fandango de Huelva, 
buleria etc..  Els ponents ens delectaren 
amb varies intervencions d’este estil tan 
arrellat a Espanya i d’altra banda tan des-
conegut a l’àmbit acadèmic.

IX FESTIVAL DE PERCUSSIÓ A ONTINYENT
Raul Ferrero Micó

El passat 23 de març l’alumnat de percussió 
del Conservatori Professional d’Ontinyent 
“Josep Melcior Gomis” vam celebrar con-
juntament amb el grup Perkumania del 
Conservatori de Riba-Roja el IX Festival 

de Percussió a la sala Gomis d’Ontinyent.

Aquest any, després de ja nou edicions de Festival, 
era, si cal, una miqueta especial per a mi. Acabe 
els meus estudis professionals en el conservatori 
i encara que resulta complicat i sacrificat compa-
ginar conservatori i segon de Batxillerat estic con-
tent perquè l’esforç crec que realment ha valgut 
la pena i he pogut aprendre moltes coses. Un any 
més he pogut gaudir d’un dels esdeveniments que 
més emocions m’ha donat al llarg de tota la meua 
etapa al Conservatori.

La idea de celebrar el festival de percussió és una 
magnífica ocasió per fomentar la relació entre els 
centres educatius, conéixer companys de corda i 
per descomptat escoltar nous repertoris.

El festival sempre ha sigut un acte molt important 
per al nostre centre i requereix una bona preparació 
per a què isca el millor possible dins de les nostres 

possibilitats. Tots aquells assaigs realitzats al 
llarg del curs valen la pena perquè fem gaudir a tot 
el públic que ens acompanya.

I per a concloure m’agradaria agrair amb aquestes 
línies als meu professors de percussió tot l’esforç 
i dedicació que han realitzat per a fer possible 
que any rere any aquest festival de percussió siga 
cada vegada millor i donar-nos la possibilitat de 
participar-hi. És una experiència magnífica.
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Dins de la programació de la III Setmana 
Cultural el passat 22 de març a la Sala 
Gomis (Multiusos) d’Ontinyent es va dur 
a terme la novena edició dels Premis 
“Ciutat d’Ontinyent”. Aquests guardons 

que organitza el conservatori van nàixer el curs 
2008-09 sota el patrocini de l’Ajuntament d’Ontin-
yent, amb la finalitat 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 els estudis musicals 
amb els estudis obligatoris 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, perqué 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: Ferran Martínez (Percussió)
Corda i Cant: Blanca Albert (Violí)
Vent-Metall: Josep Vidal (Trompa)
Vent-Fusta: Nerea Muñoz (Saxòfon)

A l’acte de lliurament van assistir els Regidors 
d’Educació i de Cultura Osca i Alex Borrell, respec-
tivament i la técnica d’Educació de l’Ajuntament 
d’Ontinyent, Emilia Tortosa, qui junt amb la di-
rectora del conservatori, Pilar Ferrero, entregaren 
els guardons als alumnes. Després ens oferiren 
una actuació junt a les Bandes del Conservatori, 
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, així com a les seues families, desitjant-los 
que açò siga l’inici d’una fructuosa carrera musical 
i artística.

PREMIS CIUTAT D’ONTINYENT
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PERE I EL LLOP

El passat dijous 23 de març dintre de la III 
setmana cultural es va celebrar un concert 
didàctic “Pere i el llop” en el centre Cultural 
de la Caixa (Ontinyent).

Aquest conte musical de Sergie Prokofie-
v,va ser interpretat per l’ensemble de vent format 
per professors del conservatori.Tant mateix, els 
personatges del conte també van ser representats 
pels professors, i dirigit, sobretot per als alumnes. 
Cal destacar, que aquest concert anava pensat per 
als alumnes d’Ensenyança Elemental, ja que és 
ideal per atraure l’atenció dels xiquets i poder fer 
un gran treball adaptant activitats.

Pere i el Llop, és una composició simfònica feta 
per a nens, amb música i text adaptat per ell, i 
amb un narrador acompanyat per l’orquestra. En 
aquest cas, hem fet una adaptació escrita per a 
flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa i un timbal.

Cada personatge de la història, té assignat un 
instrument i un tema musical:
Narrador: Francisco José Molina Rubio.
Pere: tota l’orquestra.
Personatge: Joan Josep Albinyana i Gil.
Avi: Fagot, Miguel Cebolla Granell.
Personatge: Juan José Silvestre Soler.
Ocell: Flauta travessera, Estefania Santamargarita 
Camus.
Personatge:Mª Carmen Alvarez Martínez.
Ànec: Oboè, Vicent Gómez Pablo.
Personatge: Ruth Revert Lledó.
Gat: Clarinet, Samuel Pérez Ortega.
Personatge:Maria Canet Benavent.
El Llop: Trompa, Vicent Llopis Gimeno.
Personatge: Daniel Gimeno Escrihuela.
Els caçadors: Carolina Alberola Llorca i Pablo 
Olivas Marco.

Des del meu punt de vista si analitzem el concert, 
he de dir que va ser un èxit i una experiència mo-
tivadora on es fomenta l’amistat dels companys i 
sobretot la formació musical del nostre alumnat.

Per acabar, vull donar les gràcies a tots els que hi 
van acudir al concert.

Carolina Alberola Llorca - Flauta
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INTERCANVI ORQUESTRES

El passat mes d’abril, va tenir lloc la II Set-
mana Cultural del Conservatori Professio-
nal Josep Melcior Gomis d’Ontinyent. Una 
setmana plena d’activitats i audicions 
que van permetre als alumnes viure la 

música d’una forma diferent. Dins d’aquest marc, 
vam realitzar els concerts de les aules de banda i 
d’orquestra.

A l’audició que realitzarem de banda escoltarem 
en primer lloc els grups de 1r,  2n i 3r de grau 
professional dirigits per Pedro Pérez els quals ens 
oferiren les obres “As Luas” de Juan Pérez (germà 
del nostre company) i la conegudíssima “Overtura 
Festiva” de Shostakovich.

Ja a la segona part els alumnes de 4t, 5è i 6è com-
partiren escenari amb els companys guanyadors 
del premis “Ciutat d’Ontinyent”, premis als millors 
expedients acadèmics.

Primer va ser la violinista Blanca Albert qui ens 
interpretà la Sonata n. 1 en sol m de J.S. Bach. 
Tanmanteix, l’alumne Ferran Martinez interpretà el 
concert de Marimba de P. Tanner, Nerea Muñoz in-
terpretà el Concert per a saxofò i banda de Ronald 
Binge i tancà el concert Josep Vidal interpretant 
“Cape Horn” d’Otto Schwarz.

La setmana cultural fou clausurada pel concert 
de l’orquestra del centre formada pels alumnes 
des de 1r a 6è curs. Fou un concert compartit 
amb els companys del Conservatori Professional 
d’Almansa. Estos tornaven així el viatge que els 
nostres alumnes realitzaren el passat curs a terres 
manxegues. 

A la primera part, els músics d’Almansa ens van 
interpretar un repertori ben conegut per tots amb 
obres com la “Marxa Militar” de Schubert o “Eine 
Kleine Nachtmusik” de Mozart,  totes elles dirigi-
des pel mestre valencià  Vicent Benlloch.

Els alumnes del centre ontinyentí interpretarem 
dos obres. La primera d’elles va ser   

del mestre anglès Gustav Holst. Aquesta peça està 
creada a partir d’uns fragments més coneguts de 
la seva magistral suite “Els planetes”, en concret 
del moviment anomenat “Júpiter”. L’altra peça a 
interpretar fou “Avern”, poema descriptiu sobre el 

paratge ontinyentí de Sant Esteve i composada 
amb motiu del 250 aniversari de la construcció de 
l’ermita. En ella es barregen diferents sonoritats 
que van permetre als alumnes explorar els sons 
del seu instrument d’una forma diferent.

La vesprada va finalitzar amb un berenar de con-
vivència que amb què els alumnes d’Almansa i els 
ontinyentins van tenir l’oportunitat de conèixer-se 
millor.

Saül Gómez Soler

I I I  SETMANA CULTURAL MASTERS
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CURS DE TÈCNICA ALEXANDRE

Vicent Linares

El passat mes d’abril es va realitzar en este 
Conservatori, un curs de tècnica Alexander 
impartit pel professor Simó Pere Campos 
dirigit als alumnes de corda fregada de 
este centre. L’objectiu principal del curs ha 

sigut donar a conéixer als alumnes, de forma molt 
general, els principis bàsics d’aquesta especialitat 
que ja s’impartix, des de fa diversos anys, en els 
més prestigiosos conservatoris, escoles i acadè-
mies de música, dansa i art dramàtic de tot el món, 
com una assignatura més del seu curriculum. La 
tècnica Alexander es basa a utilitzar el nostre cos 
de la manera més eficient possible. Per a això 
necessitem aprendre a tindre consciència del 

nostre cos, tant en repòs com en moviment. Açò 
ens fa replantejar-nos el nostre equilibri postural, 
la nostra respiració, la nostra percepció muscular, 
en definitiva, factors que ens determinen el bon o 
mal ús que fem del nostre cos. Tot açò ens dóna 
unes eines molt útils per a afrontar la pràctica ins-
trumental, no sols per a ajudar-nos a corregir mals 
hàbits de funcionament, que ens poden produir 
problemes a nivell tècnic, sinó també per a donar 
un enfocament més sa al nostre estudi, tant a ni-
vell físic com a nivell mental. I amb això previndre 
possibles lesions musculars i frustracions en la 
nostra relació amb l’instrument.

Amb la intenció de mantenir la motivació 
dels alumnes d’oboé i d’enriquir la seua 
experiència musical, l’aula d’oboé va or-
ganitzar una Màster Class.

Els dies 10 i 11 d’abril els alumnes 
d’oboé del nostre Conservatori varen tindre l’opor-
tunitat de conèixer i de treballar amb l’oboista 
Juan Sanz Engo. Una dilatada experiència a nive-
ll docent avala el bon fer d’aquest professor, qui 
ha treballat en un gran nombre de Conservatoris 
arreu de tot l’estat espanyol.

Durant aquestes dues intenses jornades es va-

ren realitzar diferents activitats: tallers de canyes, 
classes col·lectives d’interpretació en grup, clas-
ses individuals per als alumnes d’ensenyaments 
professionals, etc. L’activitat ha tingut una molt 
bona acollida ja que ha comptat amb la participa-
ció de la pràctica totalitat de l’alumnat.

La màster Class va concloure amb una audició 
de conjunt d’oboès a la que es varen interpretar 
les següents peces: tema principal de la pel·lícula 
Titanic de J. Horner (arr. Juan Sanz) i el tema La 
sala del trono de la pel·licula Star Wars de John 
Williams (arr. Juan Sanz).

MASTER CLASS D’OBOÉ
AMB JUAN SANZ ENGO

MASTERS
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INICIACIÓ AL JAZZ

Artur Barber i Cristina Mollá - Departament de Piano

El passat dia 4 i 5 d’abril el Departament 
de Piano va fer un curs d’iniciació al jazz. 
Per al curs vam comptar amb la presèn-
cia del Professor Adolfo García Baraza, 
actualment, Professor del Conservatori 

Professional d’Elda. La seua tasca docent, es 
centra principalment a l’acompanyament musical, 
no obstant, les seues inquietuds musicals l’han 
portat a fer carrera, també, al món de la música 
de jazz. En aquesta vessant, Adolfo ha col·laborat 
amb músics de prestigi internacional com David 
Pastor. Actualment, forma part de l’agrupació Fun 
Jazz. A més, ha gravat discos amb solistes com 
Vicent López (tuba), José Cháfer (trompeta)...

El curs va partir des de la base, llegint xifrat ame-
ricà i escales bàsiques (de blues i pentatònica) i 
realitzant ritmes senzills d’acompanyament amb 
xicotetes improvisacions. Va ser molt dinàmic. 
L’alumnat va participar activament en les dues 
sessions que va durar el curs. El resultat va ser 
positiu. 

Tant l’alumnat com el professorat van gaudir d’una 
experiència novedosa en l’àmbit dels Conservato-

ris Professionals. Aquesta música, encara que no 
forma part de manera explícita del currículum, és 
molt interessant per a poder desenvolupar les ha-
bilitats creatives de l’alumnat. A més obri la men-
talitat a l’alumnat pel que fa a la cultura musical i, 
el que és més important, connecta amb la música 
que coneixen, element motivador que no podem 
obviar. Avui en dia, és necessari per als alumnes 
conèixer aquests estils musicals. Esperem que el 
proper curs repetim l’experiència.

El dimecres 15 i dijous 16 de març Ramon 
Garcia Soler i Enric Ribes Martorell amb-
dues professors de guitarra clàssica del 
Conservatori  “Josep Melcior Gomis”, or-
ganitzarem una màster class a càrrec del 

guitarrista i concertista internacional Toni Cotolí. 
El motiu era donar opció a que els nostres alumnes 
conegueren l’estudi i el treball des d’un altre àmbit. 
La projecció de la guitarra vista des del punt de 
vista  concertístic i no només d’estudi, amplia el 
camp d’acció davant un instrument tan solitari. 

En la Master Class treballant en un escenari obert 
amb un intèrpret, activa la participació d’altres 
estudiants en l’escolta emocional mentre escolten 
música. No en una forma critica, l’alumne/na té 
que estar segur i donar-se compte de que és una 
prova d’expressió i comunicació musical i no una 
prova de velocitat i perfecció tècnica. En altres 

paraules, es tracta d’apagar tots els pensaments 
i sols pensar en com vol interpretar una obra. Les 
peces són normalment diferents per a cada músic 
i la majoria de les vegades bastants fàcils. Però 
el més important és intentar actualitzar l’escolta 
de la guitarra i avivar la conversa i el diàleg entre 
l’alumne/na i la guitarra.

Existeixen tècniques i idees concretes per a 
desenvolupar la creativitat dels alumnes davant 
l’instrument. Oferir la possibilitat de dur al Conser-
vatori a Toni Cotolí, concertista internacional per a 
inspirar als alumnes amb un sentit d’entusiasme 
per a veure la guitarra des d’un altre àmbit, a valgut 
la pena.

Com a professors hem volgut donar la possibilitat 
als alumnes d’aprendre a aliviar els temors tant 
en l’estudi com en l’actuació i la importància de 
realitzar-se.

MASTER CLASS A CÀRREC DE TONI COTOLÍ
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UNA LLIÇÓ DE MESTRATGE

Maica Álvarez i Martínez - Departament de Piano

A la setmana cultural, el dia 22 d’abril, vam 
tindre l´oportunitat de poder passar una 
agradable vesprada i deixar-nos seduir 
per l’encant del piano.

El professor i pianista acompanyant 
Joanjo Albinyana va ser l’encarregat de fer-nos 
aprofundir al cor de la música pianística, des d’el 
classicisme fins a l’impressionisme.

L´organització en les explicacions i l´exposició 
d’idees, van deixar bocabadats a qui allí estàvem 
escoltant:

Les partitures proposades per a la classe d’inter-
pretació, eren projectades mentre els alumnes les 
executaven, cosa que va fer que la concentració i 
els sentits estigueren a flor de pell.

Un primer moviment de la Sonata Kv.310 (332) de 
Mozart interpretada per l ´alumna de 2n E.P. Ánge-
la Boix i Garcia, ens va recordar com és la música 
clavecinística i pianística al classicisme. La senzi-
llesa, la claredat, l´elegància, les frases cantabile 
i l´ús de poc i mig pedal són característiques que 
va subratllar el nostre company Albinyana, recor-
dant-nos l´ambient clàssic que els respirava als 
salons aristocràtics del segle XVIII. Es va donar 
molta importància a la necessitat d´estudiar molt 
lent per a poder posar els fonaments de la tècnica 
i interpretació on cal, amb la finalitat de “fer fàcil 
el difícil”.

L´alumne Nando Fortuño i Boluda de 3r E.P., va 
demostrar ser un brillant intèrpret. Un clar de 
lluna de la Suite Bergamasque de Debussy, ens 
va transportar a una nit plena de llums i ombres 
pròpies de la natura. La rellevància de la interpre-
tació impressionista està en eixes pinzellades de 
color i, junt amb la tècnica, fan una interpretació 
exquisida què ens fa pensar en la transparència i 
frescor de la joventut Debussyniana.

La darrera obra treballada va ser la Sonata nº 2 
op.31 del gran geni Beethoven, interpretada per 
l´alumne de 6é. E.P. Eloi Garcia i Climent.

Joanjo Albinyana va fer èmfasi a què la música 
beethoveniana és apassionada i dramàtica. El 
compositor utilitza la polifonia del piano per a 

aconseguir molts efectes tímbrics, orquestrals, 
per a plasmar eixe dramatisme i passió d´aquesta 
sonata “tempestat”, però s´ha d´evitar executar-la 
de manera agressiva. Ara bé, sí s´ens ha de tras-
lladar a un paisatge temperamental, que podríem 
considerar un primer granet sembrat del que serà 
prou més avant música programàtica.

Des del departament de Piano agraïm la participa-
ció dels alumnes i la col·laboració desinteressada 
del nostre company Joanjo.

La seua experiència musical-interpretativa, i els 
seus coneixements històrics ens han servit a tots 
els que vam assistir a aquesta activitat, alumnes i 
professors.

Orgullosos per poder tindre´t al nostre costat com 
a company i que al conservatori n’hi haja gent de 
tan exquisida qualitat. Tots t´apreciem i admirem, 
mestre.

Gràcies per traslladar-nos la teua saviesa i espe-
rem repetir en altra ocasió!
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Els dies 10 i 17 de Maig, al saló d’actes 
del conservatori, els alumnes de cant 
realitzarem una master classe amb la 
professora Ana Luisa Chova.

Un dels principals problemes que tenim 
és el fet de treballar amb un instrument que no 
podem veure i que no podem tocar. A diferència de 
qualsevol altre instrument quan cantem no vegem 
ni toquem amb les mans el nostre instrument.

Cadascú de nosaltres, amb l’ajuda de Ruth, a través 
de sensacions, a través de la imaginació, intentem 
comprendre com funciona aquest instrument, per 
a poder utilitzar-lo conservant la seua plenitud 
durant tota la vida.

Ana Luisa és la professora de Ruth,i segueix allò 
que li va ensenyar la seua professora...es trans-
meten així les sensacions que abans comentava, i 
que en el cas del cant líric utilitzen l’instrument de 
manera perfecta per a poder cantar sempre.

Amb aquesta màster els alumnes milloràvem amb 
uns pocs consells, en qüestió de pocs minuts les 
nostres veus adquirien una qualitat inespera-
da,quan estudiem diàriament no tenim aquesta 
ajuda ,moltes vegades a l’estil de Sísifo, repensem 
les paraules per a buscar sensacions i avançar 
es converteix en una tasca molt difícil. Crec que 
passem molt de temps així.

Personalment pense que avançar de manera 
segura i trencar ixes “cadenes psicològiques” que 
ens aturen siga una de les millors experiències 
que ens puguen ocórrer.

Si açò arriba en un centre públic, obert a qualsevol 
tipus de persona, i de manera gratuïta podem par-
lar de qualitat de l’ensenyament.

Som les persones les que aprenem i ensenyem, 
podem estar orgullosos de tindre una finestra 
oberta al coneixement.

MASTERS MASTERS

UNA FINESTRA
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El martes 31 de Enero, vino a hablarnos 
sobre las flautas el experto profesor del 
Conservatorio Velluters de Valencia, Raúl 
Pérez. Nos explicó la importancia de cuidar 
el instrumento, ya que si dejas de limpiarlo 

y no tienes cuidado, puede llegar a un punto en 
el que el instrumento deje de sonar porque está 
oxidado, roto…
Él tenía una gran variedad de flautas muy valiosas 
con un sonido dulce y encantador. Tenía marcas 
como: Sankyo, Miyazawa…
Nos explicó también unos trucos para que la sono-
ridad de la flauta sea perfecta (siempre y cuando 
trabajemos y estudiemos diariamente, claro); nos 
enseñó, a aquellos que no sabíamos aún, posicio-
nes de trinos, notas agudas, sosternidos…
Un compañero de la clase, le pidió que revisase su 

flauta y muy gustosamente lo hizo, haciendo una 
master-class de cómo desmontar el instrumento 
para no romper ni dañar el mecanismo ni deje de 
tener la sonoridad perfecta.
Tenía artilugios muy ingeniosos para que no se 
oxide el instrumento y para su cuidado diario.
Yo aprendí muchísimo y me lo pasé muy bien.

UNA GRAN CHARLA

MASTERS MASTERS

David Marín Ferri

TALLER DE FLAUTES

David Fernández Bueno

El Conservatori Professional de Música 
d’Ontinyent “Josep Melcior Gomis” va 
celebrar, el passat mes de març, la Setma-
na Cultural en la seua 3ª edició. Des del 
departament de corda, vam proposar una 

activitat molt interessant per a tots els alumnes del 
departament així com per a tots aquells curiosos, 
que pogueren tindre un mínim interès, per saber 
que hi ha en el procés de creació d’un instrument 
de corda.
Vam tindre el plaer de comptar amb la col·labora-
ció desinteressada, del luthier David Merchán, qui 
des del primer moment no va dubtar en participar 
amb nosaltres amb un taller de lutheria, en el que 
ens va mostrar tot el procés de construcció d’un 
violí.
D. Merchán ens va mostrar uns taulers de fusta 
des d’ on s’inicia el procés de creació i transfor-
mació.  Els tipus de fusta utilitzats: avet i  auró; 
les diferents parts del violí: la tapa, el fons, els 
cèrcols, el pal, el claviller i les clavilles, la voluta, el 
pont, l’ànima, la barra harmònica, ...  Amb un reforç 
audiovisual, els alumnes veien com es treballava 

cadascuna d’eixes parts i quina quantitat de curio-
ses ferramentes s’utilitzen en el procés. Les cares 
dels alumnes mostraven la felicitat d’aquell que 
descobreix un món que mai hagués imaginat i que 
al mateix temps resultava apassionant.

Al finalitzar el taller, D. Merchán va tindre l’amabi-
litat de contestar tots els dubtes així com aquelles 
curiositats que els alumnes podien tindre. Així 
mateix, els va convidar a apropar-se a la taula on 
tenia plantilles i varies ferramentes, per a que els 
xiquets i xiquetes pogueren palpar allò que tanta 
curiositat els havia suscitat.

TALLER DE LUTHERIA
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Tots sabem que no ha sigut gens fàcil 
organitzar aquest viatge. Tant alumnes 
com professors ens hem adonat de que 
ha estat un procés difícil, i de vegades 
estressant; però també sabem que 

aquesta serà una de les experiències que no anem 
a oblidar per molt temps que passe.

Parle del viatge a Berlín que vàrem fer alguns 
alumnes i professors del conservatori professio-
nal de música d’Ontinyent i de Dènia. Fàcilment es 
pot pensar que ha estat un viatge comú i simple, 
com qualsevol viatge d’estudis es podria dir, però 
no. Un viatge amb fins musicals (a banda d’altres 
motius culturals) és una cosa totalment diferent. 

Crec que a molts dels que vam anar ens va motivar 
una mica més a seguir lluitant, passet a passet, 
per la música. Veure en directe els nostres ìdols 
musicals, la Berliner philarmoniker, visitar el mu-
seu dels instruments per conèixer de més a prop 
l’origen d’allò que tenim a les mans tots els dies, 
anar a una òpera de tals dimensions, en resum, 
escoltar i viure una experiència musical de tanta 
qualitat i que moltes persones veiem tan lluny 
dona vida als estudiants de música. 

Berlín és una ciutat freda, ho hem comprovat, però 
preciosa. Hem caminat moltíssim però tampoc 
ens han faltat les ganes. Hem visitat museus gran-
diosos com el de Pèrgam i hem pogut vore amb 

els nostres propis ulls el pas de la nostra història. 
Així amb cada monument que hem visitat a les 
rutes per la ciutat: l’esglèsia trencada, la catedral 
de Berlín, la porta de Brandemburg, el monument 
a les persones caigudes a l’holocaust, el mur de 
Berlín, les oficines de les SS... No ens hem deixat 
quasi res!

Bueno sí, ens hem deixat la butxaca perquè l’aigua 
allí era molt cara, però ha valgut la pena. 

Però el més important (i hem coincidit tots, tant 
professors com alumnes) ha sigut la convivència, 
o l’amistat. Sí, han estat sòls sis dies, però des del 
primer moment hem anat creant una germanor 
que ens perdurarà. Els alumnes hem conegut 
una mica més als professors, fora de les aules (la 
cosa canvia molt) i ens hem conegut més entre 
nosaltres, hem agafat confiança i tenim clar que 
les coses a partir d’ara al conservatori ja no seran 
les mateixes, seran millor. Ningú sabia com anava 
a ser allò d’anar de viatge amb gent que no co-
neixiem de res, podria haver sorgit qualsevol cosa. 
Però hem tingut la sort de topar-nos amb els mi-
llors companys de viatge que es podia trobar. Tant 
professors com alumnes de Dènia ens han acollit, i 
nosaltres a ells, amb molt caliu d’una manera molt 
especials. Hem fet amics, hem creat llaços i hem 
viscut moments genials, i estem tots d’acord amb 
que açò no s’acaba ací: anem a repetir!

BERLÍN

EIX IDES CENTRE EIX IDES CENTRE



Curs 2016-2017  ·  Any XIV  ·  Núm. 17 31

Hola, sóc Maria Portero Bas i estudie ter-
cer de grau elemental en l’especialitat 
de flauta.

El dissabte 8 d’abril de 2017, vàrem 
anar a la vuitena trobada Flautíssim, al 

Conservatori de Torrent.

En arribar, vam entrar al saló d’actes per a expli-
car-nos el que havíem de fer i en quines aules.

Els alumnes d’elemental començàrem amb una 
classe de tècnica en conjunt i assajant les obres 
que després , a la vesprada, tocàrem en l’audició.

Després ens van deixar uns minutets per a esmor-
zar, perquè tots els xiquets i xiquetes teniem molta 
fam, i també xarrarem amb els nous amics i ami-
gues que acabàvem de fer.

La segona activitat que vam fer era sobre efectes 
sonors, i vam fer un cap, de canya, per a les flautes 
que després posarem, i assajarem una obra per a 

l’audició.

L’última activitat abans de dinar va estar molt rela-
xant i interessant. Ens van explicar com fer escal-
faments i estiraments per evitar lesions i no tindre 
problemes a l’hora de tocar.

Va arribar l’hora del dinar... Quina fam! Una hora 
de descans, jocs, lectures, xarrades... i tornar a la 
feina.

Abans de l’audició, ens quedaven dues activitats, 
d’allò més interessants també. La primera “La veu 
i la Flauta”, impartida per la professora Maria Ta-
marit. Ens va explicar com era d’important la res-
piració per poder cantar i tocar (cosa que ja sa-
bíem per les nostres professores) i vam cantar tots 
junts. Després d’açò, tots al saló d’actes a assajar 
per a fer l’audició.

Ens ho vam passar d’allò més bé i l’any que ve 
m’agradaria tornar.

VII TROBADA FLAUTÍSSIM 2017
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El passat 15 de març de 2017 el departament 
de piano del Conservatori J.M.Gomis, va 
realitzar un intercanvi amb el Conservatori 
Professional Tenot Cortis de Dénia. Ens 
van rebre amb un berenar copiòs de ger-

manor i seguidament van participar els alumnes 
dels dos Conservatoris en un joc relacionat en 

la història sobre la vida dels compositors de les 
obres que anaven a interpretar.

A continuació vam compartir un concert en el qual 
van participar els alumnes dels dos conservatoris, 
interpretant obres de tots els estils.

Ara esperem la tornada d’ells per al pròxim curs.

El departament de vent-me-
tall del CPMO va realitzar 
un intercanvi amb el depar-
tament de vent-metall del 
CPMC els dies 6 i 12 d’abril. 

En les audicions del intercanvi, cada 
departament presentà diferents 
agrupacions (trios, quartets, quin-
tets, grup de metalls), interpretant 
obres de diferent estils i autors. 
Abans de les audicions, els alumnes 
gaudiren d’un berenar preparat per 
l’AMPA dels dos conservatoris, mo-
ment en el que els alumnes i professors tinguerem 
l’oportunitat de compartir una estona, intercanviar 
experiències que tenim als conservatoris i poder 
xerrar de forma distesa amb els col·legues.
Des del meu punt de vista, he de dir que ha estat 
una activitat molt enriquidora per a tots: alumnes i 
professors. Una nova experiència, motivadora, il.lu-

sionant, conèixer altres companys músics i veure 
el nivell tècnic i musical dels altres companys.

Per acabar, vullc donar les gràcies als meus com-
panys del departament per la seua col.laboració, 
a l’AMPA pel berenar que ens oferiren i al CPMO 
que ens va posar l’autobús per al desplaçament a 
Cullera.

Vicent Llopis

INTERCANVI DEPARTAMENT DE VENT-METALL
AMB EL CONSERVATORI DE MÚSICA DE CULLERA

INTERCANVI DE PIANO
AMB EL CONSERVATORI DE DÉNIA
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EL CONSERVATORI ALS POBLES

El dia 20 de maig d’aquest 2017 seguint 
amb el projecte del centre per a incenti-
var i motivar al nostre alumnat ens des-
plaçarem al poble d’Otos, el poble dels 
rellotges de sol, i en concret a un lloc em-

blemàtic com és el Palau “Marques de Sant Jo-
sep” que va ser on els nostres alumnes destacats 
de l’assignatura de música de cambra realitzaren 
un Concert, en concret van ser els grups següents: 

Quintet Vent Fusta, Quintet Vent Metall i Ensemble 
de Saxofons, donant a conèixer l’activitat musical 
dels nostres alumnes més ben preparats als po-
bles de la comarca d’on vénen a realitzar els estu-
dis musicals.

Des d’ací agraïm a les autoritats del poble d’Otos 
pel tracte rebut, així també com a la família del 
nostre alumne Josep Pla, veí d’Otos, per l’organit-
zació de l’esdeveniment.

EIX IDES CENTRE EIX IDES CENTRE
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Natalia Sanchis i Mar Fernández

L’EXPOSICIÓ SOBRE GOMIS ARRIBA AL
CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

Comença el compte enrere, noves expe-
riències ens esperen en terres madrilen-
yes. Les cançons ja estan ben prepara-
des després de molts assajos perquè tot 
isca molt bé.

Dia 27 d’octubre de 2016, anem a participar en 
la inauguració de l’exposició sobre el compositor 
“Josep Melcior Gomis”, al Conservatori Superior 
de Música de Madrid.

L’eixida cap a Madrid a les 6h. Toca matinar però...
no diuen que “palos a gusto no duelen”? Doncs 
allà anem!

A l’autobús anaven professors i alumnes del 
Conservatori, alcalde d’Ontinyent i President de 
la Diputació de Valencia, regidors de l’ajuntament 
d’Ontinyent, el comissari i altres organitzadors 
de l’exposició i periodistes. Nosaltres anàvem a 
posar la nota musical a l’acte, interpretant quatre 
cançons del compositor ontinyentí, després de la 
ponència del musicòleg Tomás Garrido.

Comença el viatge tranquil amb tots encara amb 
la orella pegada al coixí i els ulls mig oberts, però 
açò no va durar molt, a la eixida dels primers rajos 
de sol la gent començava a animar-se i desper-
tar-se. Primera parada, tocava pegar un mosset. 
Per a alguns era el desdejuni amb un cafenet i poc 
més, però per a altres va ser un entrepà de llom 

fresc amb tomaqueta ratllà i formatge. Després 
d’estirar les cames el viatge va continuar, aquesta 
vegada la gent ja estava animada on uns parlaven, 
altres seguien menjant, altres estudiant valencià 
aprofitant que hi havia dos professors d’aquesta 
especialitat  a l’autobús.

Aplegada a Madrid quasi a les 12, el Conservatori 
Superior ens esperava, foto de rigor i cap a dins. 
Ara si que si, comencem a vocalitzar, xapa i pintura 
i preparats per a l’actuació amb els nervis a flor de 
pell. Tot va anar com la seda, aplaudiments, fotos 
i a dinar.

Després de dinar vam pujar al bus per tornar a On-
tinyent. Tots estàvem contents però també teníem 
ganes de tornar a casa perquè començàvem a no-
tar-se cansats. Vam fer una becadeta i l’autobús 
començà a animar-se i comencem a fer el que més 
ens agrada, cantar. I així després de moltes hores 
de viatge i amb uns quants marejos pel camí, vam 
aplegar a Ontinyent. Una experiència inoblidable i 
amb ganes de repetir! 

Seguint amb la cel.lebraciò de L’Any Gomis per part 
de la ciutat d’Ontinyent per la commemoració del 
225 aniversari del seu naixement, una delegació 
desplaçada des d’Ontinyent composta per autori-
tats, membres de la Comissió de L’Any Gomis i una 
representació de Professors i alumnes del Conser-
vatori encapçalada per la directora D. Pilar Ferrero, 
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participà a l’inauguració de l’exposició “Les ciutats 
del músic” al Real Conservatori Superior de Música 
de Madrid, on poden visitar fins al 12 de desembre 
i que arreplegar i es dóna a coneixer la figura del 
músic Josep Melcior Gomis (Ontinyent 1791-París 
1836), autor de L’Himne de Riego i altres 80 obres, 
entre creacions de música sacra, cançons lliberals 
i patriòtiques, cançons líriques i òperes com La 
Portefaix i El diablo en Sevilla. D’Ontinyent a Pa-
rís, passant per València, Madrid i Londres, “Les 
ciutats del músic” consta d’una sèrie de panels 
expositius en els quals descriu i escenifica la vida i 
la producció musical d’aquest músic que entre al-
tres peces va compondre L’Himne de Riego, himne 

nacional d’Espanya durant la Segona República. 
A més de partitures originals, manuscrits, cartes 
personals, vestimentes i instruments de l’època, 
entre el material exposat destaca la Legió d’Honor 
que el rei Lluís Felip I de França concedeix a Gomis 
el 1936. Alumnes i professors han interpretat en 
directe algunes peces d’aquest “gran composi-
tor d’òpera” segons va dir a la Conferència que 
va impartir el compositor, musicòleg i director 
d’orquestra D. Tomàs Garrido. El repertori constà 
d’una selecció de Cançons populars de caràcter 
espanyol d’aquest músic romàntic que va ser 
molt apreciada per tot el públic assistent a l’acte 
oferint-los moltes ovacions.

L’EXPOSICIÓ SOBRE GOMIS ARRIBA AL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID
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Una de les més conegudes i representa-
des obres mestres de Verdi passada per 
les mans de Valentino.
Basada en una obra literària de Alejan-
dro Dumas: “La dama de las camelias”, 

la Traviata és una crida a l’amor, al desig, a la vida 
i a la mort.
Una de les històries d’amor més melodramàtiques 
de l’òpera que es centra en la vida real de Alphonsi-
ne plessis, una cortesana malalta de Tuberculosis 
a la que Verdi l’anomena Violeta Valery.
Una dona que, darrere d’una vida complicada i vio-
lenta, té un únic desig; Estimar i ser estimada. Un 
somni que es realitza gràcies a Alfredo Germont 
però que acabarà amb el cruel destí que perse-
gueix a Violetea... La mort.
El passat febrer d’aquest any varem gaudir els 
meus companys i jo a les Arts de València; d’una 
de les produccions més revolucionàries de La 
Traviata on va haver-hi un clar protagonista: El 
vestuari de Valentino, on deixava la seva emprem-
ta particular en cada una de les peces.
No deixant indiferent la posada d’escena a càrrec 
de Nathan Crowley i dirigit per Sofía Coppola.
Una proposta igual de glamurosa que el vestuari, 
a la vegada que contemporània per sense perdre 
l’essència de l’època.

Un dels moments més destacats va ser al començ 
del primer acte, la baixada d’escales de Violeta 
amb el disseny de Valentino, un vestit elegant amb 
llarga cola on Crolwey juga amb la perspectiva per 
a no perdre ningú detall i lluir a la protagonista.
En definitiva, una imatge constant sobre l’escena-
ri; glamurosa, profunda i bella, a més a més sense 
oblidar la bellesa també de la veu i el fraseig dels 
cantants protagonistes; La letona marina Rebeka, 
el mexica Arturo Chacón-cruz i el gran mestre 
Plácido Domingo.
Una obra i una producció que ha sigut tot un èxit i 
una carícia per a la vista, l’oïda i per l’ànima.

Companys al photocall les Arts

Marina Romero a les Arts, alumna de cant, autora d’aquest article i entusiasta de l’ópera

LA TRAVIATA DE VERDI
A LES ARTS DE VALÈNCIA
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DIA INTERNACIONAL DEL JAZZ 2017
A ONTINYENT

El 28 d’abril de 2017 vàrem celebrar per 
segon any el Dia Internacional del Jazz.
Al concert vàrem escoltar en primer lloc la 
Big Band i a la segona part el quartet d’Ar-
turo Serra sols i després amb l’Orquestra 

del Conservatori.
La nostra Big Band, va debutar l’any passat per 
celebrar per primera vegada el Dia Internacional 
del Jazz a Ontinyent, aquesta formació innovadora 
als conservatoris de la xarxa de conselleria,(cal 
dir que tenim la sort de comptar amb una de les 
primeres Big Bands que hi ha a la comunitat) està 
consolidant la seua estabilitat dins del currículum 
del Conservatori i està integrada per joves estu-
diants amb unes inquietuds orientades a l’estudi 
de la música moderna i el Jazz. En aquest curs la 
Big Band compta amb tres professors encarregats 
d’impartir aquesta assignatura. Ells són Javi 
Vercher, Dani Gimeno i Pep Soler. Cal destacar la 
implicació de l’alumnat que assisteix i que amb 
la seua il·lusió estan fent d’aquest projecte una 
realitat.
A la part final del concert va intervenir l’orquestra 
del conservatori que està integrada per alumnes 
de corda de nivell professional de 1r a 6è curs 
dirigits per Saúl Gómez. Aquesta formació encara 
que és més antiga compta amb una activitat cada 
vegada més intensa, ja que pensem que la millor 
manera d’assolir els continguts de la programació 
és amb la praxi davant de públic.
El Quartet de Jazz convidat per a aquesta oca-
sió estava integrat per Arturo Serra com a líder 
del grup al vibràfon, Ales Cesarini al contrabaix, 
Juanlu García al piano i Pep Soler a la bateria. El 
quartet va interpretar tres estàndards del jazz sols 

i a continuació amb l’orquestra quatre peces que 
Arturo Serra va arreglar per a formació de quartet 
de jazz més orquestra.
Arturo Serra és un músic valencià establit des 
de fa anys a Màlaga on resideix i treballa com a 
professor en l’orquestra filharmònica de Màlaga. 
Encara que la seua formació és clàssica ben d’ho-
ra es va introduir en el jazz de la mà de la Sedajazz 
Big Band dirigida per Francisco Blanco “Latino”. 
Ha gravat diversos cd i ha tocat amb grans figures 
del jazz com David Pastor, Miquel Casany, Celia 
Mur, Jerry Bergonci, Dave Santoro, etc.
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Cecília és una santa romana, verge i màrtir 
que s’identifica amb una tomba de les 
catacumbes de Sant Calixt. Venerada ja 
per l’Església des dels primers segles, 
la seva diada es té per una festa de 

memòria obligada. Tanmateix l’advocació musical 
és molt més tardana i es produeix a causa de la 
interpretació que els artistes medievals fan de 
la narració de la vida de la santa a la Llegenda 
Àuria, el famós text hagiogràfic del dominic italià 
Jacobus de Voràgine, escrit el segle XIII, el qual va 
servir per a fixar les iconografies de la majoria de 
sants i santes que es poden veure en els retaules 
medievals i renaixentistes.

Les iconografies de Santa Cecília, en les que la 
màrtir es representa tocant un instrument musi-
cal, generalment un organet portatiu, apareixen al 
segle XV. Aquest esquema des de llavors i fins ara 
mateix no ha deixat de reproduir-se.

El patronatge apareix en una societat gremialista, 
és a dir organitzada per gremis professionals, 
cadascun dels quals, en l’àmbit catòlic, s’articu-
lava en un sant o santa protector que comportava 
determinades dignitats i rituals, però sobretot la 
festa gremial el dia del patró. Amb l’adveniment 
del capitalisme la majoria de festes gremials que 
no s’han transformat han desaparegut. La de 
Santa Cecília és un cas especial, perquè de músics 
sempre n’hi ha hagut i esperem que n’hi haurà. 
Certament la celebració ha derivat cap als cercles 
educatius i els practicants amateurs, però la mú-
sica regalada en el declivi de la tardor, a la porta de 
l’hivern, ens alegra els cors, que bona falta ens fa.

El dia de Santa Cecília (Patrona dels músics), 
que s’escau cada 22 de Novembre ha sigut el dia 
escollit pel Centre per a donar la benvinguda als 
nostres estudiants que comencen un nou curs i 
desitjar-los molta sort, i a més és la primera vegada 
que es realitza un acte oficial al Conservatori amb 
el nou nom, Conservatori Professional de Música 
“Josep Melcior Gomis”.

En aquest concert, hem de destacar la participació 
dels professors del centre que, desinteressada-
ment, han volgut oferir per a tota la comunitat edu-
cativa , un concert interessant i variat. Detall que 
agraïm de tot cor la seua dedicació i compromís 
per l’ensenyament i educació del nostre alumnat.

És important per a la credibilitat dels ensenya-
ments, que l’alumnat gaudesca de la música en 
directe, i més encara si és interpretada pels seus 
professors.

Obrí l’acte Ramon Garcia Soler a la guitarra.

Després actuà el quartet de corda i flauta amb 
els professors: Estefania Santamargarita flauta, 

Miguel Cebolla

COMMEMORACIONS COMMEMORACIONS

SANTA CECÍLIA
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Vicente Linares violí, Ramon Canet viola, David 
Fernandez violoncel, que interpretaren el primer 
moviment del quartet en re major de Wolfgang 
Amadeus Mozart. El grup mostrà les característi-
ques del classicisme amb una interpretació fresca, 
amb claritat, i proporció en les formes.

A continuació les professores de flauta travesse-
ra, Carolina Alberola i Estefania Santamargarita 
acompanyades al piano pel professor Joanjo 
Albinyana ens oferiren l’andante i rondó d’Albert 
Doppler mostrant una gran conjunció i compene-
tració.

Les professores de piano Rosa Maria Campos i Pi-
lar Garcia interpretaren una sonata de Beethoven 
a 4 mans donant a conéixer el repertori romàntic 
per a piano.

Seguirem amb un trio per a oboè, flauta i piano 
amb Vicent Gómez, Estefania Santamargarita i 
Joanjo Albinyana, i la peça fou fantasia brillant 
sobre el famós tema de Guillermo Tell de Rossini 
on mostraren els solistes una gran tècnica i un 
gran virtuosisme.

Els membres de l’equip directiu van interpretar el 
tango Oblivion de Piazzola, amb la col·laboració 
del contrabaix Jose Maria Urios.
Al piano: la directora Ma Pilar Ferrero.
A la marimba el cap d’estudis acadèmic: Pep Soler
A la viola el cap d’estudis de promoció d’activitats 
extraescolar.
A l’acordió el secretari acadèmic: Joanjo Albinyana
Interpretació d’especial interès foren les improvi-
sacions de tots ells. A més a més del gust musical 
que tingueren en la recreació de l’esmentat tango.

Per acabar aquesta magnífica vetlada un grup de 
professors crearen un cor especial per a l’ocasió, 
interpretar-nos la didàctica i divertida obra 
Scherzo.

Este cor estava integrat per: Ruth Revert, M. Jesus 
Bertomeu, Estefania Santamargarita, Pilar Garcia, 
Pilar Ferrero, Martin Colomer, Roger Alemany, Paco 
Molina, Miquel Cebolla, Juanjo Silvestre i Joanjo 
Albinyana.

Tot este magnífic concert fou enregistrat pels 
alumnes de l’assignatura d’audiovisuals, sota la 
supervisió del professor Ramon Garcia.

Al finalitzar l’acte les alumnes Isabel Alentado 
i Andrea Egea varen llegir una poesia de Vicent 
Andrés Estellés.

COMMEMORACIONS COMMEMORACIONS

SANTA CECÍLIA
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El diumenge 21 de maig es va celebrar a 
Ontinyent el Dia Internacional dels Mu-
seus, i per segon any consecutiu el nostre 
centre va col.laborar en la dita commemo-
ració. A l’igual que en 2016 els alumnes 

participants van ser els de l’assignatura de Música 
de Cambra, i en aquesta ocasió van intervindre un 
quintet de metalls, un duet de guitarres, un trio de 
corda i un trio de veus amb acompanyament de 
piano.

COMMEMORACIONS COMMEMORACIONS

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
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A les 12 del migdia, els grups es van situar en dife-
rents llocs del Palau de la Vila: la Capella de Sant 
Roc, el Cripto-Pòrtic, la terrassa del Museu Tèxtil i 
el Museu dels Gegants i Cabets, i van acompanyar 
musicalment les visites del gran nombre de perso-
nes que per allí es van acostar.

Interpretaven el repertori que al llarg del curs han 
anat treballant en l’assignatura de Música de 
Cambra, i com a novetat, aquest any vam incloure 
la música del compositor ontinyentí que dóna nom 
al nostre Conservatori. Les alumnes van cantar 
algunes cançons de Gomis no escoltades en On-
tinyent fins al moment, com el trio de veus “Himne 
a Venus”, les canzonetes italianes, o la cançó “I 
saw that tears”, entre altres més conegudes, com 
“el aire dañino” o la “canción a unos ojos verdes”.

Tots van quedar contents amb l’experiència 
sempre interessant de poder mostrar fora del 
Conservatori el que allí aprenen, i de poder tocar 
en llocs diferents i amb diferent públic del què 
habitualment els escolta en el nostre auditori.

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS

COMMEMORACIONS COMMEMORACIONS
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Jaume és des del 2011 ‘Principal Per-
cussionist’ solista de percussió de la 
Royal Flemish Philharmonic Orchestra i 
col·labora regularment amb les orques-
tres Royal Concertgebouw i Rotterdam 

Philharmonic.

No obstant això, des de fa uns anys Jaume ha 
enfocat la seva carrera cap a la direcció d’orques-
tra. Pròximament finalitzarà el Màsters Degree in 
Conducting al Royal Conservatorium of Antwerp 
(Bèlgica), amb els professors Dirk de Caluwe i Ivo 
Venkov.

Recentment ha estat nomenat Director Assistent 
de l’Orquestra d’Extremadura, lloc que ocuparà 
fins al final de la temporada 17-18. Amb la ma-
teixa OEX farà Jaume el seu debut com a director 
convidat aquest mateix abril de 2017.

Jaume va ser un dels directors seleccionats per 
a les fases finals, a Londres, de la passada edició 
del ‘Donatella Flick Conducting Competition 2016’. 
Concurs organitzat per la London Symphony Or-
chestra i que reuneix els joves talents Europeus.

Durant el 2015 Jaume va ser un dels directors as-
sistents de la Jove Orquestra Nacional d’Espanya 
JONDE, participant en el ‘Curs de Direcció i Inter-
pretació de repertori líric’ amb Cristóbal Soler com 
a professor i ha assistit al Mestre Juanjo Mena en 
diferents projectes durant aquest mateix any.

Actualment Jaume és director de la Jove Orquestra 
amb base a Anvers SJOE (Symfonisch Jeugdor-
kest Edegem). Activitat que combina també amb 
la participació en diferents ensembles de música 
de cambra com el Natàlia Ensemble.

Per completar la seva formació com a director 
Jaume ha realitzat cursos a Espanya i Anglaterra 
com professors com: José Rafael Pascual-Vi-
laplana, Enrique García Asensio, Achim Holub o 
Cristóbal Soler.

ANEM A CONEIXER-LO UN POC MÉS:

J: Sobre la meva passió: La música és des de sem-
pre la meva gran passió, però és ara tot just iniciat 
l’increïble viatge de la direcció d’orquestra que 
sent haver trobat la meua més intensa vinculació 
amb ella. Tot un món que està encara per desco-

brir, només tinc ganes que d’arribar el més lluny 
possible i conéixer com més gent millor pel camí!

Quin va ser el motiu que et va portar a estudiar 
música?
J: Bé, si no recorde malament, en ma casa sempre 
han contat que quan jo tenia uns 3 anyets dema-
nava un ‘tambor de veritat’. Ja havia passat per la 
bateria de joguina així que supose que em sentia 
preparat per donar el pàs. Sincerament no tinc ben 
bé consciència d’un moment però si d’una atrac-
ció immemorable cap a la música i la percussió 
en concret com a xiquet. Supose que vore a les 
bandes de música pel carrer tindrà molt a veure.

Quan eres menut tenies al cap alguna professió a 
la qual dedicar-te que no fóra músic?
J: No, mai. I encara ara tampoc. M’agraden mil co-
ses i activitats però cap  per a dedicar-li  la meva 
vida? No. Però és veritat que no em plantejava a 
què em dedicaria, simplement feia el que més 
m’agradava.

Quina ha sigut la teua experiència al CPM “Josep 
Melxor Gomis” d’Ontinyent?
J: Ja no som xiquets, i he passat per molts centres... 
però d’alguna manera recorde el conservatori com 
l’escola. Era anar a escola, no ho diferenciava real-
ment del conservatori. Molt bons temps on vaig 
aprendre moltíssim.

CONVERSANT AMB EXALUMNES CONVERSANT AMB EXALUMNES

ENTREVISTA AMB
JAUME SANTONJA ESPINÓS
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ENTREVISTA AMB JAUME SANTONJA ESPINÓS

M’agradaria també reconèixer la tasca que fan 
els conservatoris a Espanya. Veient com funciona 
també l’educació musical a altres països podem 
estar ben orgullosos del que (encara que amb 
dificultats) els conservatoris espanyols aconse-
gueixen. Enhorabona.

Com vas compaginar els estudis obligatoris amb 
els musicals?
J: Amb alegria, no recorde que em costara molt 
la veritat. Supose que això es deu també al paper 
secundari però no menys important que va tindre i 
té la meua família.

Quines aficions tens a més de la Música?
J: Bé, m’agrada molt la fotografia, els ordinadors, 
esports: (encara que en practique menys del que 
m’agradaría) tenis, futbol, Pàdel...) També dintre de 
la música hi ha facetes que no són el meu dia a dia 
i que m’agrada pensar que són aficions: aprendre 
altres estils, instruments, gravacions, micròfons, 
compondre, etc.

Que li diries a un xiquet que vol començar a estu-
diar música, i a un altre que ha finalitzat els estudis 
professionals i vol accedir al Superior?
J: En els dos casos són gent que ja ha dedicat 
molt de temps a l’aprenentatge de la música, jo no 
faria massa diferencia entre ells. Acabar un grau 
és només un pas i sobretot no és l’últim. Així que 

a aquell que encara li queden dubtes i energies el 
convide a seguir endavant: sol, amb companyia o 
de la manera que siga. Si en canvi no existeixen 
dubtes o curiositats... crec que no estem davant 
un món amb moltes eixides professionals, res 
recomanable.

Quines aspiracions tens de cara al futur professio-
nal?
J: Fa uns anys em vaig introduir en un nou univers 
dintre de la música, la direcció. És un camí llar-
guíssim ho sé, i per això estic molt il·lusionat amb 
fer-lo a poc a poc, acumulant experiències i potser 
algun dia em puc dedicar a ell.

On has estudiat després d’acabar en el nostre 
Conservatori?
J: Vaig fer el superior a l’ESMuC (Barcelona), un 
Màster de percussió a Amsterdam (Holanda) i ara 
acabe de finalitzar el segon Màster (en Direcció 
Musical) a Antwerpen (Bèlgica).

Creus que els nostres ensenyaments professionals 
preparen bé els alumnes per als estudis superiors i 
la vida laboral?
J: No puc parlar per els demés, però a mi em va 
vindre molt bé. Sempre he tingut la sensació 
d’haver arribat als llocs amb una base sòlida i 
estructurada.

CONVERSANT AMB EXALUMNES CONVERSANT AMB EXALUMNES
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José María Ferrero de la Asunción va ini-
ciar els seus estudis a l’escola de Música 
“José Maria Ferrero Pastor” de la seva 
banda, la “Societat Unió artística Musical 
d ‘Ontinyent”. Continuà al “Conservatori 

Professional de Música d ‘ Ontinyent” i posterior-
ment al “Conservatori Superior de Música Joaquín 
Rodrigo de València” amb Jesús Fuster, obtenint 
el “Premi Extraordinari de Final de Carrera” en la 
especialitat d’oboè. D’altra banda, ha estudiat el 
Màster d’interpretació musical a la “Staatliche 
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst” 
a la ciutat alemanya de Mannheim amb el Pro-
fessor Emanuel Abbühl, sent al mateix temps 
academista de la “Chambre Orchestra of Europa 
“, de la” Orchester-Akademie Rhein-Neckar “, de 
la”Orquestra Nacional d’ Espanya”i membre titular 
de la”European Union Youth Orchestra”. També, 
en l’àmbit de la música de cambra, forma part del 
“Flügel Quartet” i és membre fundador del “Quintet 
Piú Forte” i “Grup Instrumental Simphonies”.

Ha estat membre de la “Jove Orquestra Nacional 
d’Espanya”, “Jove Orquestra de la Generalitat 
Valenciana”, “Orquesta Joven Iberoamericana”, 
“Jove Orquestra Sinfònica de Castelló”, “Orques-
tra Filharmònica de la Universitat de València”, 
“Jove orquestra i cor de Centreamèrica”, “Me-
ditherranean Jenuesse Orchester” i “The World 
Orchestra”. A més, ha col·laborat amb la “Chamber 
Orchestra of Europe “,”Orquesta Nacional de Es-
paña”, “Orquesta Sinfónica de la región de Murcia”, 
“Orquestra de la Generalitat Valenciana”, “Banda 
Municipal de Barcelona”, “Orquestra Filharmònica 
del Marroc”, “Winds Ensemble Instrumental”, “ 
Deutsche Staatsphilarmonie Rheinland-Pfalz “, 
“Nacional Theatre de Mannheim”, “Kurpfälziches 
Kammerorchester”, “Staatliche Philarmonie 
Heidelberg”, “Orquestra de Vents Filharmónia”, “ 
Ensemble Casa-Mediterráneo “... Tot plegat li ha 
servit per a treballar amb directors de la talla de 
Gustavo Dudamel, Gianandrea Noseda, Vladímir 
Ashkenazy, Xian Zhang, Bruno Aprea, José Rafael 
Pasqual, entre d’altres.
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JOSÉ MARÍA FERRERO OBTÉ L APLAÇA D’OBOÉ/CORN ANGLÉS DE L’ORQUESTRA NACIONAL D’ESPANYA

Ha interpretat com a solista d’oboè el “Concerto 
para 7 instrumento solistas” de Frank Martin amb 
la “Orquestra Municipal de València”, “El Bosque 
Mágico” de Ferrer Ferran amb la “Societat Unió 
artística Musical d ‘Ontinyent”, “Concierto en Do 
menor”de B. Marcello amb la “Orquestra Ruperto 
Chapí” de Villena, “Doble concierto para oboe i 
violín” de J.S. Bach amb la “Orquestra Barroca del 
Conservatorio Superior de Música de Valencia” i el 
“Concierto para oboe i orquesta”de R. V. Williams 
amb la “Orquestra Filharmònica de la Universitat 
de València”.

Ha aconseguit com a solista primer premi al “Con-
curso de Jóvenes Intérpretes Ruperto Chapí” i el 
segon premi en el “VII concurs de música” d’Alcoi. 
En el camp de la música de cambra, aconseguit 
amb el “Flügel Quartet” el primer premi en el “II 
concurs de música de cambra” otorgat per la 
“Acadèmia de la Música Valenciana”, així com en 
el “IX de música de cambra” ciutat de Cox. Amb 
el «Quintet più Forte” obté el segon premi en el “I 
Concurs de música de cambra” de la”Acadèmia de 
la Música Valenciana”.

Ha fet cursos amb Albrecht Mayer, J. CHR. Gayot, 
Maurice Bourge, Stefan Schilli, Ingo Goritzky, Fer-
mín Clemente, Vicente LLimerá, entre d’altres.

Recentment, ha aconseguit la plaça d’oboè/corn 
anglès de l’Orquestra Nacional d’Espanya.

Forma part d’una família on la música és una part 
fonamental, la majoria són músics, com es el cas 
de la seua tia i actual Directora del Conservatori 
Professional de Música “Josep Melcior Gomis” 
d’Ontinyent Pilar Ferrerro Silvage, i tant el seu pare 
com la seua germana també toquen l’oboè per el 
qual va elegir aquest instrument. A continuació 
podem conèixer-lo un poc més.

QUINS RECORDS GUARDES DEL CONSERVATORI 
D’ONTINYENT?
El conservatori d’Ontinyent, així com la meua 
banda, van ser uns dels motius pels quals em 
vaig decantar per la música com a professió. Allí 
vaig conéixer a molta gent que han acabat sent 
amistats molt grans i amb les quals compartia 
inquietuds i experiències que amb la resta de gent 
no tenia. De fet, els companys del conservatori del 
meu curs, de la generació anterior i de la posterior, 
vam crear el “Grup Instrumental Simphonies”. 
Gràcies a este grup hem mantes una amistat molt 
propera. A més a més, sempre és una alegria anar 
a qualsevol lloc a tocar i trobar-te amb un dels 
col·legues del conservatori d’Ontinyent i recordar 

batalletes, que no són poques...

QUAN VAS DECIDIR QUE VOLIES SER OBOÏSTE?
Jo crec que vaig decidir ser oboista als 14-15 anys, 
perquè la música m’anava captant cada vegada 
més i va arribar un moment en el qual tenia la sen-
sació que no hi havia res que m’agradara més que 
la música i per tant, per què no fer de la música la 
meua professió?

ON VAS ESTUDIAR DESPRÉS D’ACABAR EN EL 
NOSTRE CONSERVATORI?
El conservatori on vaig estudiar el superior va ser 
el de València, amb Jesús Fuster, i vaig escollir 
aquest perquè a l’últim curs del professional vaig 
tindre un professor que me’l va aconsellar i la veri-
tat és que vam encertar.

CREUS QUE ELS NOSTRES ENSENYAMENTS PRO-
FESSIONALS PREPAREN BÉ ELS ALUMNES PER 
ALS ESTUDIS SUPERIORS I LA VIDA LABORAL?
El conservatori d’Ontinyent et prepara molt bé per 
al superior i per tant per al món laboral. Allí he tin-
gut uns professors que m’han donat una base fo-
namental des de la qual poder prosperar i estudiar 
més música. A més, vaig tindre molts professors 
distints. Açò pot ser roín, perquè pots no tindre 
una regularitat, però tens una part positiva que és 
que de tot el món s’aprén alguna cosa i si agafes 
la part positiva de tots pots anant formant el teu 
estil, tant musical com personal. Sempre he tingut 
la sensació que si amb les instal·lacions que tenim 
hem sigut tants els alumnes que ens dediquem a 
aquest món, què passaria si tinguérem un edifici 
en condicions com a altres localitats valencianes? 
Crec que la resposta és que el conservatori d’On-
tinyent té un bon projecte educatiu i que sap molt 
bé adaptar-se a les circumstàncies que li venen 
donades.

QUINES AFICIONS TENS?
Les meues aficions són jugar al futbol, eixir amb 
els amics, estar amb la família i fer canyes d’oboè 
escoltant programes del YouTube (sé que açò 
sona un poc freak però reconec que m’agrada...).

QUINES ASPIRACIONS TENS DE CARA AL FUTUR 
PROFESSIONAL?
He de dir que em considere un afortunat de poder 
treballar en el meu país tal com estan les coses, 
però no descarte seguir formant-me a l’estranger. 
També m’agradaria de cara a un futur professional 
jugar en el València, però com sé que no va a poder 
ser, em conforme amb poder seguir millorant com 
a músic i com a persona i poder gaudir d’aquest 
mon tan bonic com és la música.

CONVERSANT AMB EXALUMNES CONVERSANT AMB EXALUMNES
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Nascut a Castelló de Rugat, estudia al 
Conservatori Professional d’Ontinyent, 
a l’Esmuc de Barcelona, a la HEM de Gi-
nebra i a l’Ircam de París. Desenvolupa 
una inicipient carrera de compositor, 

que li ha valgut premis com el de la Fundació SGAE 
i la Universitat d’Aberdeen, i encàrrecs de diverses 
orquestres i grups com la BBC Scottish Symphony 
Orchestra, l’Ensemble Intercontemporain o l’Ernst 
von Siemens Musikstiftung. Després de ser assis-
tent de composició i professor de contrapunt a la 
HEM de Ginebra, obté la càtedra de composició al 
Conservatori Superior Oscar Esplá d’Alacant.

Quins records guardes del conservatori d’Ontin-
yent?
El d’un ambient familiar i molt obert, en expansió, 
i una educació propera que facilitava l’atenció 
individual a tots nosaltres. 

Tens contacte amb els companys de la teua pro-
moció?
Amb els de la meua tinc un contacte molt esporà-
dic, però amb els de la promoció immediatament 

posterior he mantingut un contacte més constant 
perquè alguns d’ells van estudiar amb mi a Barce-
lona.

Creus que els nostres ensenyaments professionals 
preparen bé els alumnes per als estudis superiors i 
la vida laboral?
Sí, encara que recorde que la dificultat era com-
paginar-ho amb els estudis d’ESO i Batxillerat i 
poder dedicar als estudis professionals de música 
el temps necessari.

Quan vas decidir que volies ser compositor?
La cosa es va decantar poc a poc a partir de la fer-
ma voluntat de fer de la música la meua professió 
i de la constatació que allò que se’m donava millor 
era la part que té a veure amb el treball sobre el 
paper.

On has estudiat després que vas acabar en el nos-
tre conservatori?
Vaig fer el grau superior a l’Esmuc de Barcelona, 
un Master a la HEM de Ginebra i dos anys a l’Ircam 
de París.
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ENTREVISTA AL COMPOSITOR MARC GARCIA VITORIA

Per què vas escollir el conservatori superior on vas 
estudiar?
Perquè representava en aquell moment una visió 
que només existia, a Espanya, allà i al País Basc: un 
centre on els estudiants provinents de llocs molt 
diversos i amb especialitats molt variades (des de 
la música antiga al jazz i el flamenc) compartien 
espai i assignatures. Sempre havia pensat que una 
part de la formació l’ha d’aportar l’alumne i vaig 
pensar que allà em seria més senzill enriquir-me.

Quina circumstància et va portar a Suïssa? Et va 
costar integrar-te en Ginebra?
L’aventura va començar amb una beca Erasmus, 
que vaig fer al 5é any dels meus estudis superiors 
a Barcelona. Com que em va agradar, vaig fer les 
proves per al Master i em vaig quedar. La integra-
ció va ser molt senzilla, perquè Ginebra és una 
ciutat on quasi la meitat de la gent és immigrant, i 
el Conservatori, amb un 90% d’estrangers, no n’és 
una excepció.

Recomanaries als nostres alumnes estudiar a 
l’estranger l’ensenyament superior?
En la meua experiència, potser siga precipitat 
estudiar directament el grau superior a l’estranger 
perquè als 18 anys no és senzill fer un canvi tan 
radical, però sí que recomanaria com a mínim un 
any a fora, amb el programa Erasmus, i si hi ha 
l’oportunitat d’ampliar estudis en un marc concret 
interessant també.

Des de la teua experiència en Ginebra i ara en 
Alacant, quina es la diferència entre el sistema 
educatiu superior en Espanya i Suïssa?
A partir d’un sistema relativament unificat com 
és l’Espai Europeu d’Educació Superior, basat en 
crèdits ECTS i una certa modularitat en els itinera-
ris, els estudis superiors de música es diferencien 
molt en alguns elements concrets. Per citar-ne 
alguns d’ells: la presència de la música contem-
porània al currículum de totes les especialitats, el 
treball de la música de conjunt per projectes i no 
per assignatures, els recursos materials i d’espais 
posats a disposició dels estudiants, o el fet que els 
professors treballen majoritàriament a temps par-
cial per poder seguir desenvolupant una carrera 
professional més fàcilment.

Musicalment parlant, quines són les avantatges i 
desavantatges que tenia per a tu viure en Suïssa?
El fet de ser un compositor resident a Suïssa 
facilitava que alguns conjunts professionals em 
pogueren encarregar obres gràcies al suport d’al-

gunes fundacions i institucions, a més de les faci-
litats burocràtiques per a ser alhora docent i músic 
independent (el que a Espanya es diu “autònom”). 
Els desavantatges tenien més a vore amb qües-
tions familiars i climàtiques, però no musicals.

Si tens alguna anècdota que ens vulgues contar, 
o parlar d’algun aspecte que no t’hem preguntat 
ho afegeixes ací, i si algunes preguntes les vols 
refondre i contestar-ho d’altra manera, tu mateix.

Anècdotes en tinc tantes... Una que potser seria 
útil als estudiants d’Ontinyent em va passar a 
Barcelona. Un dia vaig anar a classe de piano jazz 
sense haver estudiat massa. Clar, la peça no m’ei-
xia bé. La costum que tenia a Ontinyent era que, si 
havia estudiat durant la setmana però al moment 
de tocar davant el mestre allò no eixia, no passava 
res, el mèrit estava en haver treballat. Però el mes-
tre em va dir exactament el contrari: “ara no està 
bé, si no has estudiat és normal, no passa res, però 
si has estat estudiant i no t’ix tenim un problema”. 
En aquell moment vaig comprendre la diferència 
entre el món purament acadèmic i el món profes-
sional, que era on jo em volia encaminar.

Moltes gràcies!

CONVERSANT AMB EXALUMNES CONVERSANT AMB EXALUMNES



Picat i lligat48

El passat 11 d´Abril, va tenir lloc al saló 
d´actes del Conservatori,  un concert 
didàctic dedicat als Beatles en el qual  hi 
van participar els professors i alumnes de 
les assignatures de Cant, Història de la 

música, Anàlisis i Cultura Audiovisual.

Dit concert va començar amb una introducció 
històrica del grup britànic. En aquesta  es va des-
envolupar tota la història del grup, des dels seus 
inicis amb la formació del grup The Quarrymer, fins 
a la seua dissolució al voltant de 1967 i posterior 
assassinat de John Lennon en 1980. Aquesta  va 
ser realitzada pels alumnes d´Història de la músi-
ca (Jordi, Noelia, Maia, Jaume, Isabel, Javier, Eloi, 
Javi, Pablo, Laura i Borja). 

A continuació va tindre lloc el concert pròpiament 
dit amb la interpretació de cinc peces : Help, 
Yesterday, All you need is Love,  Let it be i Hey 
Jude. Aquestes peces van ser cantades per quatre 

alumnes de cant (Maia, Nerea, Mari i Conxi). Abans 
de la interpretació de cada peça  els alumnes 
d´història van fer  una xicoteta ressenya històrica 
d´ella i, tot seguit, els alumnes  d´Anàlisis (Andrea, 
Ferran, Javi, Josep, Sara), van realitzar un anàlisis 
harmònic i formal de cadascuna.
Al llarg de tot el concert es va tindre el suport 
visual d’una presentació power point realitzada 
pels alumnes d´Història i Anàlisis, amb fotografies, 
partitures i text.
També es va contar amb la participació de quatre 
professors (Juanjo, Paco, Pep, Jose Luis) que es 
van fer càrrec de la interpretació instrumental del 
concert.
Per últim, els alumnes de Cultura Audiovisual (Pa-
blo, Alberto, Ismael, Andreu, Rafa, Josep, Aitana, 
Nerea i Jordi) es van dedicar a gravar el concert, 
per una part en vídeo tot el concert des de diferents 
angles del saló, i per l´altra l’àudio.

DIDÀCTIC DELS BEATLES

María Canet
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CONGRÉS INTERNACIONAL DE TROMPES
CIT MADRID 2016

M’he animat o m’han animat a par-
ticipar en la vostra revista amb un 
article sobre el Congrés internacional 
de trompes cit Madrid 2016, al qual 
vaig assistir al mes de decembre, i, 

pensant què podría escriure he arribat al punt de 
fer-ho des de la reflexió: Què és o què suposa anar 
de congrés per als instrumentistes? 

He trobat tantes paraules!! Anar de Congrés és… 

Compartir espai, temps, converses…

Reviure les experiències que fa quatre díes nosal-
tres vivíem a l’altre costat com alumnes.

Retrobar-se amb antigues amistats i companys 
que féia massa anys que no s’ajuntàvem.

Gaudir de concerts que en qualsevol Palau o au-
ditori que s’aprecie hauríem pagat un bon grapat 
d’euros per escoltar.

Renovar-se pedagògicament: he conegut noves 
persones, compositors i professors, el seu sistema 
de treball (molt compromés i implicat amb els més 
menuts) o com s’organitzen professionalment 
altres companys. 

Ocasió de descobrir, noves marques de trompes, 
noves formes de construcció que tornen a l’estil 
artesà, i, d’allò que als instrumentistes ens agrada 
tant: provar instruments -tants fins esgotar els 
llavis (he de confesar que vaig tornar a casa carre-
gada d’una altra trompa, per si en tenia poques….
menys mal que no hi havia expositors de partitures 
que si no em torne boja…)-.

Oportunitat que em donaren de participar com 
a ponent amb la conferència: “Anatomía para 
trompistas basada en la evidencia científica y su 
relación en el avance de la técnica instrumental” 
i de que els altres companys conéguen la meua 
perspectiva sobre la técnica de l’instrument.

Treball i interés en que tot isca com s’ha preparat.

Futur: vaig poder estar com a membre d’ un tri-
bunal de concurs, el de categoría des de 10 anys; 
Mare de Déu com toquen alguns xiquets!! El futur 
està garantit!! De vegades estem tan abstrets en el 
nostre treball que es perd la perspectiva; una bona 
dosi de realitat, i de la positiva, dóna molta energía 
per seguir endavant.

Alegria i bon ambient entre tanta gent jove, inclo-
guent molts menuts que havien viatjat des de molt 
lluny (Canàries, Catalunya….)

Col·laboració i predisposició entre tots els partici-
pants de l’event.

Agraïment a tots aquells que han fet possible tanta 
organització i coordinació d’activitats.

Reconeiximent de que tots els professors som 
necessaris, cadascú des del seu nivell o estament, 
des que comença un xiquet fins que arriben a 
grans professionals, cadaú de nosaltres aportem 
al seu projecte personal.

ART amb majúscula, el que fan alguns grans ins-
trumentistes: això són fenòmens!! 

Motxilla: És endur-se a casa tot un bagatge d’ex-
periències, gent, concerts, i com no fotos!! que 
compartisc amb vosaltres.

Gemma Guillem



Picat i lligat50

En el siguiente artículo intentaré acercaros 
brevemente a la música contemporánea y 
a uno de los aspectos que la caracterizan: 
su interés por la innovación. Más especí-
ficamente hablaré sobre la evolución de 

la notación musical, centrándome en la explosión 
creativa que tuvo lugar en el siglo XX y que trajo 
consigo una ruptura con la tradición musical ante-
rior y como consecuencia con la escritura musical 
tradicional.

¿Cómo pudo empezar la utilización de grafías 
musicales en la música?

Los orígenes de la notación musical los podemos 
encontrar en la notación griega del siglo III A.C., 
desarrollándose en la notación del canto gregoria-
no y la notación neumática que indicaba el perfil 
de la melodía, si esta ascendía o descendía o si 
se repetía en el mismo tono. Aquí ya podemos ver 
los primeros ejemplos de grafías musicales en la 
música del Ars Subtilior, en la Edad Media. 

No se trataba exactamente de utilizar grafías para 
representar música, pero sí se trataba de escribir 
la música con la forma adaptada a lo que querían 
representar. En la siguiente partitura del compo-
sitor francés Baude Cordier (1380-1440) titulada 
Belle, bonne, sage, podemos observar una pieza 
con carácter romántico en forma de corazón.

Similar a esto, George Crumb en su Macrokosmos, 
ya en el siglo XX, realiza todo tipo de partituras 
cuya forma nos sugiere qué es el que simboliza. 
Podemos apreciarlo en la siguiente imagen del 
Agnus Dei.

Como ya sabemos, históricamente la represen-
tación del sonido se ha realizado en la partitura. 
Pero en el siglo XX, debido a la aparición de nuevas 
formas de producir el sonido se buscaron otras 
formas de relacionar la música con su notación 
gráfica. Esta liberación de la grafía musical tendrá 
su máxima expresión en los principales músicos 
experimentales y de vanguardia.

La Revolución Industrial ocasionó la aparición 
de nuevas creaciones artísticas que entendieron 
la música como un medio para representar el 
mundo ruidoso que los rodeaba. Artistas que 
provenían del movimiento futurista italiano como 
Luigi Russolo trabajaron en la creación de los más 
variados instrumentos musicales generadores de 
sonidos-ruidos de inspiración industrial, llamados 
intonarumori. Los movimientos interválicos que 
producían estos instrumentos hacían innecesaria 
la partitura tradicional.

Marc Moreno Albors. Profesor de percusión

Fig. 1 Imagen de Belle, bonne, sage de Baude Cordier Fig. 2 Imagen de Macrokosmos de George Crumb,1972

APROXIMACIÓN AL USO DE NUEVAS GRAFÍAS POR 
PARTE DE LOS COMPOSITORES CONTEMPORÁNEOS
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Siguiendo esta evolución estética, a partir de los 
años 1945-1955 con el nacimiento de la produc-
ción sonora generada por medios electrónicos, se 
hizo imprescindible una nueva forma de notación.

El primer compositor en dar el paso para repre-
sentar simbólicamente los sonidos de  una obra 
electrónica fue K. Stockhausen en sus piezas 
electrónicas Studio II (1954) y en Kontakte (1959) 
para piano, electrónica y percusión.

El siguiente paso adelante vino dado por la apa-
rición de la llamada música electrónica en vivo, 
en la que el intérprete reproducía el sonido y lo 
transformaba en tiempo real dentro del mismo 
concierto, lo cual llevó a los compositores a buscar 
soluciones gráficas muy novedosas y atractivas.

Otra corriente estética que aportó muchas innova-
ciones en el ámbito de las grafías musicales fue la 
del experimentalismo y la música aleatoria.

A los músicos experimentales lo que les interesa-
ba era encontrar situaciones en las que se podía 
producir cualquier clase de sonido, con ciertas 
normas, en las que se podía pedir al intérprete 
que tomase decisiones a tiempo real sobre el 
número de sonidos o eventos que se producían 
en un tiempo en concreto. También se les pedía 
a los intérpretes que empleasen técnicas instru-
mentales poco tradicionales (técnicas extendidas) 
o la utilización de todo tipo de utensilios como 
instrumentos. En esta figura de la obra Skin’s 
Traces para pandero y electrónica podemos ver 
tanto movimientos circulares de la mano como la 
utilización de diversas partes de ella (uña, dedos) 
y distintos tipos de golpes (pizzicato, redoble de 
dedos).

El compositor norteamericano John Cage fue el 
pionero en desarrollar todas estas soluciones 
compositivas y junto a compañeros suyos como 
Morton Feldman y Earle Brown introducirlas en la 
vanguardia europea. Todos ellos compartían la 
idea de tomar las artes plásticas como referente y 
no la tradición de la música occidental. 

Earle Brown desarrollaría una técnica de escritura 
musical basada en los móviles de Alexander 
Calder en la que el compositor propondrá una 
serie de “módulos” cuyo material musical está 
completamente determinado, siendo el intérprete 
el encargado de decidir su orden y combinación. 
Está técnica fue practica de manera por algunos 
compositores serialistas europeos como Pierre 
Boulez que vieron en ella una forma de aunar con-
trol y aleatoriedad.

Los compositores de la escuela polaca como R.H. 
Ramati y K. Serocki  y otros como Sylvano Bussotti 
y Salvatore Sciarrino aportaron partituras de gran 
valor artístico en sí mismas por su  gran riqueza 
visual y originalidad. Aquí podemos ver la partitura 
de Siciliano de Sylvano Bussotti, obra vocal para 
coro a capella escrita en 1962 y en la que podemos 
apreciar la caótica distribución de las voces bus-
cada a propósito por el compositor para que tenga 
su correspondencia sonora.

En España encontramos composiciones grá-
ficas en obras de Luis de Pablo y Josep María 

Fig. 3  Luigi Russolo y su ayudante Ugo Piatti
entre intonarumori

Fig. 4  Skin’s Traces de Juan José Eslava,
2006 © Juan José Eslava
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Mestres-Quadreny. También Tomás Marco y los 
compositores del Grupo Glosa como Pablo Rivière, 
Alfredo Aracil, Francisco Guerrero y Tomás Garrido 
ofrecen casos puntuales de grafismos vinculados 
a la estética aleatoria.

Una labor importante en el desarrollo de las grafías 
musicales corresponde a Jesús Villa Rojo, quien 
intenta crear nuevos sistemas que representasen 
las nuevas técnicas extendidas de los instrumen-
tos clásicos. También por su labor pedagógica 
destacaremos al compositor Fernando Palacios, 
divulgador musical y colaborador de Radio Na-
cional de España (Las cosas de Palacios, El oído 
atento) que dedica gran parte de su producción a 
niños, jóvenes y a la búsqueda de otros públicos 

facilitando su acceso a la música contemporánea 
mediante la producción de partituras que pueden 
ser interpretadas sin necesidad de ser músicos.

Como conclusión encontramos que una de las 
características de la música del siglo XX y del 
siglo XXI es su multiplicidad de orígenes y de es-
téticas y también su relación con otras disciplinas 
artísticas.  A consecuencia de ello las partituras y 
las escrituras gráficas siguen hoy en día evolucio-
nando y paralelamente podemos encontrar nume-
rosos usos en el terreno de la música electrónica 
que facilitan su creación y producción por parte de 
todo tipo de personas independientemente de sus 
estudios musicales académicos de una manera 
muy sencilla e intuitiva a través de la realización 
de trazos y gráficos en la pantalla del ordenador 
o de la tablet o del teléfono móvil en aplicaciones 
como Soundbow, TC-Performer o Thicket. Con 
las grafías musicales todo un mundo de gestos, 
líneas, espacios, dibujos y colores se han ido 
abriendo ante nosotros con un gran abanico de 
posibilidades.
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 Fig.5  Imagen de Siciliano de Sylvano Bussotti, 1962

Fig.6 Desconcierto concertado
de Fernando Palacios,1980 ©Fernando Palacios
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El vaig conèixer a València a la seu de la 
SGAE a una màster classe de música àrab 
impartida per Sergei Saprichef. Quan li vaig 
preguntar d’on era, em va sorprendre que 
fora d’Ontinyent. És molt estrany que fora 

del món de la percussió i no l’haguera vist abans. 
Al cap de poc temps li vaig demanar que vinguera 
a tocar amb nosaltres (amb Pep Soler Grup) a un 
concert a Aldaia. Em va sorprendre el seu control 
del tempo, com fan els grans i madurs músics.

Llavors va ser part inseparable del grup, ens 
aportava la frescor de la seua joventut i al mateix 
temps la seguretat i el bon fer dels músics més 
veterans. I a sobre de tot el bon humor, la com-
plicitat necessària per al groove, i el seu somriure, 
eixe somriure especial que contagiava elegància 
al seu bon saber fer.

Era un músic complet, havia estat en Cuba, Brasil i 
després va anar a l’Índia amb el seu bon amic An-
tonio Prats “Pelao” (bateria al nostre grup també), 
per rebre classes i formació de primera mà dels 
percussionistes d’aquelles terres. I va aprofitar el 
temps d’aprenentatge. I tant que el va aprofitar!

Els seus solos, als que li agradava afegir el toc 
d’humor incloent una “cita” (solia incloure un 
fragment d’una famosa melodia), eren molt ben 
elaborats i demostració del que tots sabíem, que 
ell era un músic brillant per damunt del que estem 
acostumats a escoltar normalment.

Molt i molt bo podria escriure com a músic, però 
el més important no era que professionalment era 
exemple per tots nosaltres, a més era una persona 
afable que transmetia molt bona energia a la resta 
de companys. Mai demanava res a canvi i tot ho 
oferia de tot cor a tot aquell que tinguera inquietud 
pel nostre immens món de la percussió.

Va ser un pioner en la nostra comarca i jo diria en 
totes les terres valencianes aportant allò que ha-
via aprés dels grans mestres cubans i brasilers on 
va estar estudiant. Va inspirar i ajudar a la creació 
i desenvolupament de grups de batucada per tot 
arreu. I ací a Ontinyent al davant de Batukem va 
crear un niu de joves talents que formen part de 
grups de tot tipus, rock, big bands, música alterna-

tiva, etc. En definitiva el seu entusiasme percussiu 
ha quedat per sempre a les ones ontinyentines 
perquè el que ell va sembrar no ho pot frenar ningú.

L’homenatge que li vam realitzar els companys el 
passat mes de febrer va demostrar que la quantitat 
de gent amb els que havia treballat i que l’estimava 
era impressionant i sols un músic i persona com 
ell podia reunir a tanta gent en un acte així.

A tu Jordi, gràcies per la teua estima, amistat i 
sobretot per la teua màgia musical. Possiblement 
no formes part de la història com altres grans mú-
sics ontinyentins i no aperegues als llibres, però 
has marcat un abans i un després en el món de la 
percussió i de la música en Ontinyent per a molts 
de nosaltres.

Fins sempre amic, bon viatge, gràcies pel teu 
somriure.

Pep Soler

A la memòria de Jordi Rodríguez

COM FER SOMRIURE ELS TAMBORS
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Gómez, sevillà i clarinet! Quasi és cosa de 
riure, però si teniu en compte, -músics 
hi ha a Espanya que ho saben- el fet que 
Manuel Gómez és el millor clarinetista 
del món, ja el riure cessa en els llavis 

per a donar pas a les expressions del respecte i de 
l’admiració. (…) Gómez és una institució a Angla-
terra». 

Açò escrivia Ramiro de Maeztu en «La Correspon-
dència d’Espanya» al març de 1905 en referència 
a un clarinetista espanyol que, establit des de 
feia anys a Anglaterra, s’havia convertit en tot un 
referent al país anglosaxó.

Però, qui va ser Manuel Gómez? El 6 de juny de 
1859 neix a Sevilla en una família molt humil. Des-
prés de morir els seus pares, Manuel és enviat a 
l’Asil de Mendicitat de Sant Fernando, on comença 
a estudiar música i clarinet. Als 18 anys, abandona 
l’hospici i viatja a Madrid per a estudiar en el Con-
servatori, on estarà de 1879 a 1881. Durant la seva 
estada a Madrid, Manuel Gómez completa tots els 
cursos que li resten de la carrera en un sol any amb 
la qualificació d’excel·lent. A més, aconsegueix el 
Primer Premi del Real Conservatori Superior de 
Música de Madrid en l’especialitat de clarinet.

Al poc temps, juntament amb el seu germà Francis-
co, que també va estudiar clarinet, són becats per 
la Diputació Provincial de Sevilla per a enviar-los 
a estudiar al Conservatori de París. Arriben a la 
capital francesa el setembre de 1882 i és allí on 
coneixen el clarinet Sistema Boehm amb el qual 
tots dos perfeccionen la seva tècnica i acaben els 
seus estudis. En 1886, Manuel viatja a Londres 
amb una companyia d’òpera i decideix fixar en 
la capital anglesa la seva residència. Francisco 
l’acompanya pocs mesos després.

Amb prous feines un any després de la seva arriba-
da, Manuel ja apareix com a solista en un concert 
extraordinari celebrat en el Convent Garden davant 
la reina Victoria per a celebrar el 50 aniversari de la 
seva pujada al tron. Poc després, en 1892, Manuel 
entra en l’Orquestra d’Òpera del Covent Garden i 
els dos germans formen part de l’Orquestra del 
Queen’s Hall des de la seua fundació en 1894. 

Manuel va ser primer clarinet i Francisco, segon. 
Pamela Weston, en el seu llibre “Clarinet Virtuosi 

of the past “ comenta que Manuel té un so “ve-
ritablement excepcional, amb una combinació de 
brillantor en el primer i segon registre, juntament 
amb una gran dolçor i suavitat en el registre agut” 

Els Proms i la Simfònica de Londres

Aquests concerts van ser fundats per l’empresari 
Robert Newman i el director d’orquestra Henry J. 
Wood, qui va dirigir el primer concert el 10 d’agost 
de 1859 en el Queen’s Hall. I en aquell memorable 
concert van actuar tots dos germans, Manuel com 
a clarinet primer i Francisco, com a segon.

Rafael Albert Soler - Professor de Clarinet

MANUEL GÓMEZ (1859-1922), EL CLARINET ESPANYOL 
QUE VA TRIOMFAR EN EL LONDRES DEL SEGLE XIX
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En 1903, diversos components de l’Orquestra del 
Queen’s Hall, entre ells Manuel, decideixen impulsar 
una nova orquestra londinenca autogestionada, al 
marge de les estrictes normes d’una gerència. Naix 
així l’Orquestra Simfònica de Londres, que compta 
amb Manuel Gómez com a primer clarinet solista. 
El seu primer concert seria el 9 de juny de 1904 
amb Hans Richter com a director. Actualment, més 
de 100 anys després, aquesta orquestra es consi-
derada com una de les millors del món, i segueix 
apostant per l’autogestió en la seua organització.

La seua trobada amb el Rei i amb el Titanic 

En 1911, Manuel Gómez va ser convidat per la 
King’s Private Band per a tocar en el Palau de 
Buckingham davant el rei Jorge V. Manuel portava 
ja prop de 25 anys a Anglaterra i se li va proposar 
canviar la seua nacionalitat, doncs cap músic es-
tranger podia tocar amb aqueixa formació per a la 
Casa Real Britànica. No obstant açò, el clarinetista 
sevillà no va accedir. Així que davant el prestigi 
de l’instrumentista, la King’s Private Band va 
tocar acompanyant a Manuel Gómez, que va ser 
presentat davant el rei com “The famous Spanish 
clarinettist”.

Un any més tard, Manuel va viatjar amb l’Orquestra 
Simfònica de Londres per Estats Units i Canadà, 
oferint 28 concerts en 21 dies i en 23 ciutats 
diferents. La Simfònica de Boston el van intentar 
convèncer perquè es quedara allí com a clarine-
tista, però no ho van aconseguir. A mitjan abril de 
1912 es va pujar al buc de passatgers “Baltic“ per 
a tornar a Anglaterra. En la matinada del 15 d’abril 
va arribar el SOS: el “Titanic” ha colpejat amb un 
iceberg i s’enfonsa. A l’instant, el “Baltic” acudeix 
a tota màquina en socors del famós transatlàntic.

La tragèdia va impressionar a tots els músics de 
l’orquestra londinenca, que havien planejat el seu 

viatge d’anada a Estats Units en el “Titanic”, però 
la naviliera “White Star Line” va haver de retardar 
tres setmanes el viatge inaugural del seu vaixell 
almirall, la qual cosa va obligar a l’orquestra an-
glesa a navegar en un vaixell menys sofisticat. 

Els seus últims anys

Manuel Gómez es va retirar en 1915, encara que 
va seguir en actiu i participant en concerts fins a 
1921. Un càncer el va deteriorar ràpidament i va 
morir a Londres el 8 de gener de 1922. Francisco 
va abandonar Londres i es va mudar al nord de 
Gal·les. Va morir el 5 de gener de 1938. Dels dos 
germans, Manuel va ser el que més vincles va con-
servar amb Espanya. Es va casar a Manchester en 
1890 amb l’espanyola Adela Yglesias, ballarina de 
l’Òpera de París.

El Real Conservatori Superior de Música de Ma-
drid, inaugura el 19 d’abril l’exposició “Manuel 
Gómez (1859-1922) Del Conservatori de Madrid a 
l’Orquestra Simfònica de Londres”, que es podrà 
visitar fins al mes de setembre.

A l’acte d’inauguració assistirà, entre uns altres, 
Harold Gómez, nét del clarinetista Manuel Gómez 
que, a més, ha donat al Museu del Conservatori el 
clarinet que en 1900 el fabricant anglés Boosey 
& Co. va fabricar sota les indicacions del propi 
Manuel Gómez. A dia d’avui, se sap de l’existència 
de tres d’aquests clarinets a tot el món. Un està 
en el Museu Horniman de Londres, un altre per-
tany a una col·lecció privada d’Arizona i el tercer 
està a Toronto, Canadà. Aquest últim es tracta 
del clarinet que Boosey & Co. va fer especialment 
per a Manuel i que, des de la seua mort, ha estat a 
cura dels seus familiars. Avui, en mans del seu nét 
Harold Gómez i des del mes d’abril, en el Museu 
del Real Conservatori Superior de Madrid.

MANUEL GÓMEZ (1859-1922), EL CLARINET ESPANYOL QUE VA TRIOMFAR EN EL LONDRES DEL SEGLE XIX
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Tots som cridats per ella, LA MÚSICA. 
Comencem amb el mateix desig, 
aprendre a tocar , gaudir i fer gaudir.

Compartim vivències, creixem perso-
nalment i musicalment. Uns la triem 

com a camí professional, altres per a gaudir-la 
tocant al carrer i la banda del poble, altres per a 
gaudir-la escoltant.

Aquells que decidim dedicar-nos professional-
ment a ella mitjançant el magisteri, volem trans-
metre a l’alumne els coneixements necessaris i de 
la millor manera perquè puga estimar-la i si més 
no, interpretar-la millor que nosaltres. Treballem 
per aconseguir que l’alumne puga gaudir d’eixa 
màgia de la qual nosaltres gaudim. Ensenyar és 
una experiència meravellosa, és transmetre els 
teus coneixements i més, si pots, perquè l’alumne, 
qui és la teua obra, siga millor que tu. Per a poder 
dur endavant aquesta tasca, volem formar-nos 
més i més per a enriquir el conjunt sistèmic, en 
general i així millorar la nostra societat.

Justament amb esta finalitat i amb la de satisfer 
l’ànima del músic que tots portem dintre, acabem 
realitzant moltes més tasques que ens porten a 
una vida més enllà de les aules.

Hui, m’agradaria mostrar-vos, les diverses facetes 
professionals que complementen als nostres mú-
sics i mestres i que ens enriqueixen a tots nosaltres 
com a comunitat educativa, ells ens mostren que 
hi ha moltes altres eixides professionals al voltant 
de la música, compatibles amb la docència.

Ramón García Soler.
Professor de guitarra al centre, però a més a més 
és compositor i director de banda, ha escrit més 
de 90 obres de diferents gèneres i estils. Les seues 
obres han segut interpretades en Espanya, Cuba, 
Argentina , EEUU, Holanda, Bèlgica, Japó. Ha segut 
guardonat pels premis, Font de Santa Ana a Sevilla, 
Euterpe i Hermes de la FSMCV, i nominat als Ho-

llywood Music in Media Awards per el seu concert 
per a marimba i orquestra. Ha realitzat l’orquestra-
ció de la película “Atrapa la bandera” del Dr. Diego 
Navarro i de la película “Plan de Fuga” de Pascal 
Gaygne , director de cinema francés resident en 
Euskadi. Va realitzar la gravació de la música a 
Bratislava, la qual, properament s’estrenarà.

Ha compost recentment una obra per a clarinet 
baix i marimba amb acompanyament de banda 
que serà estrenada en Pekin i en Hong Kong per el 
clarinetista Daniel Dellovi.

Xavier Boïls.
Professor de trompeta. Va descobrir en 1994 al 
Festival de Música Antiga de Daroca, un altre 
instrument, “ Cornetto”, un instrument construït a 
partir de plànols rescatats, imatges pintades als 
quadres d’època i alguns instruments que s’han 
conservat.

A partir d’ahi va aprofundir en l’estudi de l’ins-
trument així com en el seu repertori i formacions 
realitzant nombrosos concerts a Itàlia, França, 
Holanda i Bélgica, amb la formació Lux Venti.

En l’actualitat és membre del grup Lucentum XVI, 
grup alacantí que utilitza xirimites, sacabutxos, 
serpentó, percussió i corneta.

Ha tingut la sort de col·laborar amb l’Hexperion XX 
amb Jordi Savall, al Marroc, Austria, Alemanya, i 
amb la Capella de Ministrers amb l’Orfeo de Mon-
teverdi.

Ara, fa 14 anys que col·labora en l’organització 
i participació del Curs Internacional de Música 
Antiga de Guadassuar.

A continuació us presentem una breu descripció 
de l’instrument, així com una litografia que ens 
permet poder-lo identificar millor.

La corneta Renaixentista, més coneguda com a 
cornetto, és un instrument que va sorgir i es va 
desenvolupar en el Renaixement (1492- 1685) on 

Rosa Campos

ALTRES CAMINS DELS MÚSICS,
MÉS ENLLÀ DE LES AULES
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va tenir el màxim apogeu a Itàlia, a les 
darreries del S XVI i principis del XVII. 
La principal escola Veneciana va ser 
dirigida per Giovani Gabrielli.

Hi havia tres tamanys, El Cornetto, C. 
tenor, i el Cornetino. Segons l’orga-
nologia dels instruments de fusta i 
Felip Pedrell, era un instrument corbat, 
també hi havia rectes, interpretava la 
veu cantant, utilitzant l’embocadura 
amb forma de copa com la trompeta 
però de fusta.

Saül Gómez Soler.
Professor d’orquestra del conservatori 
J.M.Gomis d’Ontinyent.

Naix a Ontinyent 1982, dirigeix dues 
bandes, l’Artístico Musical d’Oliva i 
la Santa Cecília de Castalla i dues 
orquestres, La Simfònica Caixa Ontin-
yent i la nostra del Conservatori Gomis.

Director convidat d’orquestres com 
La Gran Canaria Wind Band, Bandes 
municipals de Barcelona i Banda de 
Mallorca.

A més a més compositor en el món 
Simfònic i audiovisual. Reb encàrrecs 
de diferents parts del món, aquest any 
estrenarà obres a Holanda, Australia i 
EEUU.

Realitza treballs d’instrumentació per 
a diferents compositors de música de 
cinema.

Compon música per a tràilers a dues 
productores norteamericanes.

Compon música per a publicitats per a diferents 
productores nacionals i americanes.

Ara mateix està treballant en dos projectes per a la 
Warner Bross Entertainment.

A finals del 2016, va compondre el seu primer 
llargmetratge nacional “100% puro algodón” i ara 

ha signat amb una companyia americana, la seua 
primera pel·lícula que començarà a gravar-se a 
octubre, “Cocktails and Brothers”.

Joanjo Albinyana i Gil.
Professor de piano, pianista acompanyant i secre-
tari de l’equip directiu del Conservatori Professio-
nal Josep Melcior Gomis d’Ontinyent.

Desenvolupa també una llavor concertística molt 
important amb el seu trio B3 Classic , formació es-
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table des de l’any 1992. Aquesta formació agrupa 
clarinet, violoncel, i piano. Han desenvolupat una 
trajectòria brillant de premis, concerts, participació 
en Festivals Internacionals, gravacions, estrenes 
mundials i nacionals. Van obtindre el Grand Prix 
Internacional de la Interpretació musical “ Pierre 
Lantier “ de París, a més dels més de 200 concerts 
que porten ja al seu viatge.

Varen gravar en directe, per a la RNE- ràdio clàssi-
ca, la banda sonora de la pel·lícula Doctor Vesalius 
per a The London Film Institute, per a TVE “ Los 
cambios de siglo en la música de càmera i per a 
Telecinco Viajes de otoño de Martín Zalba en el 
programa Nocturnos.

Rafael Albert Soler.
Professor de clarinet al Conservatori Professional 
Josep M. Gomis d’Ontinyent. Més enllà de les nos-
tres aules, desenvolupa una tasca concertística 
molt intensa, tant en l’àmbit solista com a nivell 
cambrístic.

En formacions cambrístiques Duo Albert- Esteban, 
CLAC (piano corda, veu i dos clarinets), trio Helade , 
Quartet de clarinets “A tempo” “ Ensemble” i “ Osar 
Esplà “Com a intèrpret ha participat en nombrosos 
concursos, com el concurs Nacional de Cáceres, 
i concursos cambrístics com el de les Joventuts 
musicals.

Ha realitzat gravacions per a RNE, i diferents CD 
com “quinteto para clarinete y cuarteto de cuerda” 
de Rafael Rodríguez Albert, “ A tempo” en 2008 de 
compositors valencians i catalans, “Albaris” un 
altre CD amb música de compositors de la Vall 
d’Albaida.

A més, ha editat 5 llibres d’estudis, exercicis, obres 
per a clarinet sols, dirigeix el Curs Internacional 
de Clarinetíssim on s’ajunten importants clarine-
tistes espanyols i estrangers. I imparteix cursos 
de clarinet per tota Espanya. Ha dirigit i dirigix 
diferents formacions musicals, Ensemble de vent 
del Conservatori de Segovia, Agrupació musical 
d’Agullent, Societat Musical S Cecilia de La Granja 
de la Costera.

Paco Molina.
Professor d’Harmonia, Contrapunt, i Composició 
del Conservatori Professional J.M. Gomis d’Ontin-
yent.

A banda de la seua llavor pedagògica, ha realitzat 
i realitza una tasca molt important per a la nostra 
societat com a Compositor en si de l’ECCA ( Escola 
de Composició i Creació d’Alcoi amb Javier Darias) 
i fora d’ella.

S’ha editat once obres musicals, poètiques, plàsti-
ques, i conceptuals. A més a més han estat regis-
trades discogràficament per solistes reconeguts 
com Serban Novac, Ars poètica Ensemble...

S’han interpretat en festivals Internacionals com 
el Festival del FIMCA, Festival Internacional de 
Bucarest, Festival de Música Viva en Berlin, Cicle 
Contemporary Spanish Music in Palatului Can-
tacuzino, Bucarest, Rumania. En el Festival de 
Moldavia, en el Festival de música d’Alacant, en 
el Cicle de Música deol S XXI de Barcelona, en el 
World Saxophone Congress en França.

Va ser guanyador del Premi Ciutat d’Alcoi per a 
Música de Cambra en la XIII edició amb la seua 
obra ICSÀPAR.

El seu catàleg d’obres és molt extens com a com-
positor:
Aleceuse 1997, per a fogot sol. Icsàpar 1998 Sep-
teto ob, clr, fg, vl, vc, pf, pc. Mexgorj 2001 quintet cl, 
vl, vc, pf, pc.
In Aernix 2004 , Quintet fl, fg, vl, vc, pf. Sons Des-
crits 2005, dúo per a Cl, Pf.
Selegna 2007, quintet ob, tpa, vl, vc, pc.
Scherzo 2010, dúo tba i piano. Chordis Confluendis 
2010. Quartet de corda.

En síntesi, el nostre ventall de possibilitats és molt 
gran, i conéixer els talents de les persones que 
diàriament estan amb nosaltres ens fa veure’ls 
més enllà de l’aula.

Gràcies a tots vosaltres per la vostra aportació al 
nostre entorn cultural, no sols com a professors, 
sinó també com a intèrprets, creadors, etc.

ALTRES CAMINS DELS MÚSICS MÉS ENLLÀ DE LES AULES
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Pot semblar evident que un conservatori 
és un centre educatiu on s’imparteixen 
estudis artístics de música i dansa, però, 
si aprofundim en la qüestió, donaria 
per a un llarg debat de quin és el paper 

dels conservatoris professionals, o de com s’han 
d’impartir els ensenyaments musicals, i si, a més 
a més, poden o deuen ser un nucli per afavorir la 
promoció de la cultura o d’aficionats a la música i 
a la dansa.

La música ha acompanyat a les comunitats hu-
manes des de sempre i ens ha ajudat a evolucio-
nar, els beneficis de cursar estudis musicals són 
coneguts per educadors i famílies, però, al mateix 
temps, la cultura no té el reconeixement social que 
deuria ocupar i la carrera professional musical és 
una odissea plena de reptes que obliguen als joves 
alumnes a una llarga travessia, plena de tempes-
tes i cants de sirena.

Sens dubte, les famílies devem estar al peu del 
canó, donant ànims als nostres fills, aportant la 
nostra visió i el nostre recolzament al nostre Con-
servatori, valorar-lo i estimar-lo, ajudar a que siga 
un centre educatiu de qualitat, participatiu i col·la-
boratiu, generador de magnífics instrumentistes i 
compositors, i també de grans aficionats a la mú-
sica.

En aquest sentit, el 21 de març de 2017, el psicòleg 
Guillermo Dalia va impartir la conferència titulada 
“El paper dels pares en l’educació musical”, en el 
Centre Cultural Caixaontinyent, la qual va estar or-
ganitzada per l’Associació de Mares i Pares i per 
l’Equip Directiu del Conservatori, dins les activi-
tats de la Setmana Cultural. Eixa mateixa vespra-
da, també va impartir l’activitat complementaria 
als alumnes d’ensenyaments professionals so-
bre “Entrenament mental per a l’actuació” al saló 
d’actes del conservatori. Des de l’AMPA valorem 
molt positivament estes dos activitats que van en 
el sentit d’assessorar els alumnes i a les famílies 
en el camí de l’aprenentatge de la música, i en par-
ticular, sobre com orientar i recolzar a les nostres 
filles i filles perquè puguen compaginar els estudis 
de règim general de primària o secundària amb els 
ensenyaments professionals de música.

Aquest assumpte també es va tractar en l’Assem-

blea de la Federació d’Associacions de Mares i 
Pares de Conservatoris de la Comunitat Valencia-
na, que es va celebrar el 4 de març de 2017 en el 
Conservatori Professional de Música de Velluters, 
ubicat a la plaça Viriato de la ciutat de València. 
En esta reunió es va debatre sobre la coordinació 
horària entre instituts i conservatoris, de la impor-
tància d’optimitzar el temps d’alumnes i profes-
sors, de la convalidació d’assignatures, de plans 
d’estudis o de la situació dels edificis de la xarxa 
de centres públics de música i dansa.

En l’assemblea de la FAPAC-CV, també es va parlar 
sobre les ensenyances elementals dins dels con-
servatoris públics, la conclussió va ser que, les As-
sociacions de Mares i Pares som de l’opinió que, 
es necessària una oferta pública suficient d’en-
senyaments elementals que és la que pot garantir 
la igualtat d’oportunitats d’accés a una educació 
inclusiva i de qualitat a totes les xiquetes i xique-
tes, a més del deure d’oferir una varietat ampla de 
les distintes especialitats musicals.

Durant aquest curs 2016/2017 que ara acaba, 
l’AMPA, com ve fent habitualment, hem col·laborat 
amb les distintes activitats complementàries del 
nostre Conservatori, participant en eixides a con-
certs i trobades dels alumnes, en la setmana cul-
tural o en les reunions del Consell Escolar, ficant de 
manifest les inquietuds de les famílies, participant 
d’esta manera en la gestió i en la programació del 
Conservatori. Com sempre diem, participar és un 
Dret de les famílies, i això comporta un esforç per 
corresponsabilitzar-se pels aspectes de l’Educa-
ció que afecten els nostres fills, com a mitjà per 
aconseguir una formació de qualitat que prepare 
les nostres filles i fills per a la vida.

Finalment, la Junta Directiva de l’AMPA, volem feli-
citar el treball de l’Equip Directiu del Conservatori, 
així com del Professorat, per l’esforç en la tasca 
educativa, però també per la qualitat i per l’èxit 
de les activitats complementàries, de la Setmana 
Cultural i de l’Òpera “Il Campanello” en particular. 
I naturalment, felicitar l’esforç dels Alumnes, que 
fiquen el seu millor fer en cada audició, concert o 
actuació.

Ànim a tots i totes, tota la Comunitat Educativa 
contribuïm a potenciar la Cultura i la Música.

La Junta Directiva de l’Associació de Mares i Pares

QUINA FUNCIÓ HA DE PRESTAR
UN CONSERVATORI PÚBLIC A LA SOCIETAT?
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En el curs 2016-2017 un grup de joves 
músics arribaran al final dels seus estudis 
professionals al nostre Conservatori. Quan 
un alumne de vuit anys comença els seus 
estudis musicals al conservatori, s’enceta 

una etapa que en el millor dels casos té una dura-
da de deu anys, i en la que les vivències, emocions, 
experiències, aprenentatge, etc. de segur que mar-
caran la seva vida. A les nostres aules gestionem 
alumnes exitosos que aconsegueixen finalitzar el 
Grau Professional amb excel.lents qualificacions, 
però també en tenim que no ho aconsegueixen i 
abandonen el Conservatori, o que fan les maletes 
i emigren a les capitals per continuar conjugant 
–fins on puguen- la universitat amb els seus estu-
dis musicals, opció prou difícil a la mateixa vegada 
que no impossible.
No estem d’esquenes. Comprenem eixa problemà-
tica i diàriament fem un esforç per donar ànim a 
eixos alumnes, per tal que experimenten que lluny 
“d’abandonar-los”, cada volta estem més prop 
d’ells. Sí, és cert que necessiten un “extra” de 
comprensió i de motivació, però també és cert que 
s’ho mereixen.
Tots han sigut, són i seran alumnes nostres. Per-
sones que necessiten el millor de cadascú de no-
saltres, i dels qui obtenim experiències irrepetibles 
que mai no oblidarem.
Una vegada finalitzat aquest cicle, on l’alumne ja 
té una maduresa per prendre decisions importan-
tíssimes com el destí que vol emprendre, comença 

una altra on s’encaminarà cap a un futur laboral. 
En aquest punt es troben els alumnes que finalit-
zen este curs els estudis professionals de música 
del CPM “Josep Melcior Gomis” d’Ontinyent.

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 Professio-
nal de Música “ Josep Melcior Gomis” d’Ontinyent 
sempre tindrà les portes obertes per a ells, perquè 
aquesta, d’alguna manera, sempre serà la seua 
casa.

CANT: MAIA JUAN MARTÍ - JAVIER PEREZ VALLS
CLARINET: JAUME MIRALLES BLASCO
OBOÉ: ALOMA ROIG TORTOSA
PERCUSSIÓ: RAUL FERRERO MICÓ
PIANO: ISABEL ALENTADO GARCIA
ARTUR BARBER VIDAL - ELOI GARCIA CLIMENT
SAXÒFONS: LAURA MARTÍNEZ FAUS
NOELIA SILVESTRE CASTELLO
TROMBÓ: JORDI LLACER IZQUIERDO
TROMPA: PABLO MIRA SILVESTRE
TROMPETES: BORJA ESPLUGUES SANJUAN
PABLO PASQUES GRAMAGE
TUBES: DAVID MOMPÓ HERMOSO
JAVIER MORA GARCIA CARLOS NAVARRO FONS
JAVIER SIRERA RIBERA

EL FINAL D’UNA ETAPA AL CONSERVATORI
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PAS

PREMIAT AL CONCURS DE TUBES

El dia 14 i 15 de Maig 
es va realitzar a la Vila 
joiosa el concurs de 
Tubes al que es varen 
presentar varius alum-

nes del Conservatori. Volem 
felicitar a tots els que varen par-
ticipar especialment a l’alumne 
Eduard Gisbert Vañó que va 
obtenir la màxima puntuació 
en la seua categoria de Tuba 
Tenor de 4t d’Ensenyaments 
Professionals.

Inma, Gema, Rafaela i 
Creden, volem dir als 
alumnes que acaben una 
etapa de la seva vida al 
centre que sempre us 

recordarem. Que quan ens 
necessiteu aquí estarem. 
Que a partir d’ara prengueu 
el camí que prengueu sigueu 
feliços i que colliu molts 
èxits, tant a nivell professio-
nal com a personal. 

I recordeu “músic no és 
aquell que toca un instru-
ment, és aquell que a través 
de l’instrument toca l’ànima 
i el cor de la gent. El músic 
flueix en harmonia i expres-
sa, sense paraules, les raons 
del cor”.
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