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«La música és la voluptuositat de la imaginació» -- Eugène Delacroix
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Regidoria de Cultura

38a SIMC

L’edició d’enguany de la Setmana Internacional de Música 
de Cambra vertebra un programa que desitjàvem fa temps 
des de l’equip de govern. Com sabeu, han passat multitud 
de músics per la nostra SIMC, de distintes parts del territori 
estatal i de l’estranger, però creiem que enguany ha arribat 
l’hora de posar en valor els músics professionals del nostre 
poble. N’hi ha un bon grapat, per cert.

És l’hora que ells oferisquen el millor que saben fer com a 
tribut al seu poble, i que la nostra gent els reconega la seua 
trajectòria professional. És per això que la programació de la 
setmana ha estat encarregada a músics professionals vinculats 
emocionalment al nostre poble. Ells han estat els encarregats 
de formar els ensembles, elaborar el programa musical i fer 
realitat els concerts, la majoria creats expressament per a la 
SIMC d’enguany.

Som terra de músics i la SIMC 2018 n’és la prova.

Santiago Martínez Tarazona

Regidor de Cultura
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Orquestra Simfònica de la SIUM de Tavernes de la 
Valldigna
Viola solista: David Fons
Director: Manuel Godoy

La Societat Unió Musical de Tavernes de la Valldigna és 
una de les primeres societats musicals de la Comunitat 
Valenciana que va promoure l’ensenyament de corda. 
El 1972 van començar a organitzar classes de violí i 
violoncel sota la direcció d’Eduardo Arnau i al novembre 
de 1975 es va presentar l’Orquestra de Cambra. El treball 
continuat de l’Orquestra de Cambra i l’Escola de Corda 
serà la base per al naixement de la Jove Orquestra, que, 
dirigida per Eduardo Arnau, farà nombrosos concerts per 

Música per als sentits
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tot el territori valencià i participarà repetidament en els 
festivals internacionals d’orquestres joves celebrats al 
Palau de la Música de València.

Al desembre de l’any 2000 l’orquestra subscriu un conveni 
de col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis de 
la Valldigna, pel qual passa a anomenar-se Orquestra La 
Valldigna, i continua treballant amb la SIUM de Tavernes 
per a donar un altre impuls al projecte. En aquesta 
etapa, l’orquestra treballa amb directors convidats 
trimestralment. Pugen a la seua tarima Juan Pablo 
Hellín, José Aparisi, Francesc Cabrelles, Cristóbal Soler 
Almudéver, Vicent Balaguer, Juan Luís Martínez Navarro, 
Rafael Garrigós i Carlos Garcés, entre d’altres. La plantilla 
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de l’orquestra està formada per alumnes i professors de 
l’Escola de Música, components de la banda simfònica 
de la SIUM i músics de les diferents poblacions de la 
Valldigna i la Safor. Desenvolupa la seua activitat en els 
quatres pobles de la Valldigna.

Al gener de 2003, participa en el VII Festival d’Orquestres 
Ciutat de Llíria. Com a agrupació convidada, participa 
en el Certamen de Bandes de Música de la Diputació 
de València el mateix any. Al juliol de 2003, actua en el 
XVI Festival Internacional d’Orquestres Juvenils celebrat 
al Palau de la Música de València. Al juliol de 2004, a 
l’Acadèmia de Direcció d’Orquestra de Gandia actua 
com a orquestra per a les pràctiques dels alumnes del 
mestre George Pehlivanian i interpreta el Doble concert 
de Brahms per a violí (Serguei Teslia, concertí de l’ONE) 
i violoncel (Felix Nemilovsky, solista de la Filharmònica 
d’Israel). També clausura el XXXVI Congrés Internacional 
de Trompa, al Palau de la Música de València, on interpreta 
el Concert núm. 2 de R. Strauss i acompanya els solistes 
Abel Pereira, Bernardo da Silva i Eric Terwilliger. Al març 
de 2017, interpreta el Concert per a piano número 2 de 
Serguei Rakhmàninov, amb el solista Víctor Fernández, al 
Palau de la Música de València.

Per diferents causes, el 2015 acaba la col·laboració amb 
la Mancomunitat de la Valldigna i també s’anomena un 
director titular, Manuel Godoy Mesas, qui està actualment 
al capdavant de l’orquestra de la SIUM de Tavernes.

David Fons, viola

S’inicia en la viola de la mà de Vicente Ortiz i Luís Roig, 
després segueix amb Luís Llàcer, Jesse Levine i Wilfied 

Música per als sentits
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Strehle. Obté premis d’honor al Conservatori Mestre 
Vert, de Carcaixent, i al Conservatori Superior de Música 
Joaquín Rodrigo, de València. Guanya el primer premi en 
el Concurs Internacional de Viola de Múrcia, el 1994, i el 
primer premi en el Concurs Binacional França-Espanya, a 
Baiona el 1995.

És professor del Conservatori Municipal de Música José 
Iturbi, de València, i l’estreta vinculació amb la docència 
el fa ser molt actiu a l’hora d’impartir cursos i classes 
magistrals.

En orquestres com EUYO, OCV o Collegium Instrumentale 
ha pogut treballar amb mestres com F. Ayo, N. 
Chumachenco, Y. Menuhin, V. Ashkenazy, L. Maazel i 
Z. Mehta, però és en l’Orquestra Simfònica de Navarra, 

23 de juliol, 23.00 h
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Música per als sentits

en qualitat de viola principal convidada, on més ha 
desenvolupat la seua activitat orquestral amb directors 
com E. Martínez-Izquierdo, R. Gupta, F. X. Roth i A. Witt, 
entre d’altres.

Ha participat en nombrosos dels més destacats festivals 
de música de cambra del nostre país, França i Itàlia, com a 
membre del Trio Rebec, el duet Palomares-Fons, el Nacht 
Trio i com a col·laborador del Beethoven Klavier Quartett, 
V430 i Ensemble de Cadaqués.

Com a solista ha actuat en els auditoris de Saragossa, Vigo 
i València, entre altres, juntament amb directors i solistes 
com Cristóbal Soler, Vicent Alberola, Jesse Levine, Vasko 
Vassilev i Franco Petrachi. David utilitza per a les seues 
interpretacions una viola Giacomo e Leandro Bisiach de 
1954.

Manuel Godoy

Aquest director valencià (Bunyol, 1968) acumula premis 
internacionals de direcció d’orquestra a França, Espanya, 
Itàlia i Portugal. Ha estat convidat a dirigir importants 
orquestres i bandes professionals, com ara l’Orquestra 
de la Costa Atlàntica de Portugal, l’Orquestra Simfònica 
de Castelló, l’Orquestra de València, la Simfònica de 
Còrdova, la Simfònica d’Extremadura, la Simfònica de 
La Rioja, la Jove Orquestra Nacional d’Espanya, la Banda 
Municipal de Palma, la Banda Municipal de Barcelona, la 
Banda Professional del Conservatori del Bruc (Barcelona), 
l’Orquestra de la Policia de París, etc.

Ha col·laborat com a director intern d’òpera amb 
l’Orquestra de la Comunitat Valenciana al Palau de les Arts 
Reina Sofia de València, en diferents produccions com 
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Simon Boccanegra, Aida, Macbeth (Verdi), L’elisir d’amore 
(Donizetti)  o Turandot (Puccini),  en què també  intervé 
en l’enregistrament en CD, amb Zubin Mehta com a 
director titular en aquell moment. Ha rebut nombrosos 
premis, entre els quals destaquen el concedit per Mans 
Unides en composició escolar i la menció d’honor en el 
curs internacional «The  art of conducting», amb el mestre 
George Pehlivanian. També rep una beca per decisió dels 
mestres Joaquín Achúcarro i Bruno Aprea a través de la 
Fundación Eutherpe a Lleó. 

Ha estat guardonat amb el primer premi absolut en el 
Concurs Internacional de Direcció d’Orquestra Ville-
d’Avray (París), el primer premi absolut en el Concurs 
Internacional de Direcció d’Orquestra a Esposende 
(Portugal), el segon premi i el premi especial del públic 
en el Concurs Internacional de Direcció a Còrdova, el 
premi especial del jurat Maestro Giancarlo Facchinetti 
en el Concurs Internacional de Música Moderna i 
Contemporània a Brescia (Itàlia), al millor director de 
l’obra Historia d’un soldat d’Stravinsky. També ha format 
part de diferents jurats nacionals i internacionals en 
competicions i certàmens, com el de música festera 
d’Elda i el Certamen Internacional de Bandes a Altea.

Format musicalment a la Societat Musical Artística de 
Bunyol, on durant set anys ha realitzat una important 
labor pedagògica amb la seua Jove Orquestra, assisteix 
a classes magistrals de direcció amb els prestigiosos 
mestres Bruno Aprea, George Pehlivanian, Eugene 
Corporon, Yaron Traub, Arturo Tamayo, J. M. Cervera 
Collado, E. García Asensio, Jorma Panula i Henrie Adams.

Ha estat seleccionat per a dirigir els concerts de 
clausura de diferents cursos internacionals, com els de 
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la Jove Orquestra de Galícia, l’Orquestra Filharmònica 
de Ljubljana (Eslovènia), l’Orquestra de la Universitat de 
València i l’Orquestra Simfònica de Pàzardjik (Bulgària). 
I col·labora amb prestigiosos solistes com el guitarrista 
Rubén Parejo, la soprano Astrid Crone, els pianistes Josu 
de Solaun, Juan Valero i Anna Petrova. Per encàrrec del 
compositor César Cano, estrena l’obra Ámbito de metal al 
Palau de la Música de València.

Professor superior de clarinet pel Conservatori de València, 
obté per oposició la plaça de Música a l’IES Gregori 
Maians d’Oliva. Aquest vincle entre el món professional 
i pedagògic li permet col·laborar en projectes com El 
reino de Nold, amb l’Orquestra de Còrdova i el solista 
Reynold Cárdenas, i Pel·leas i Melisenda, amb l’Orquestra 
d’Extremadura i l’actriu Belén Otxotorena. Així mateix, 
ha sigut director titular de diverses bandes valencianes 
(Camporrobles, Alboraig, Montroi, l’Harmònica de Sant 
Antoni i Montserrat) amb les quals obté diferents premis 
nacionals i internacionals en certàmens com els d’Altea, 
Múrcia, València, Sénia i Alginet.

Actualment, compagina la seua labor docent amb la 
direcció de l’Orquestra Simfònica de Tavernes de la 
Valldigna, la Banda Santa Cecília d’Ador, el Grup de 
Metalls i Percussió de Bunyol i com a director associat de 
l’Orquestra de Cambra Jean-Louis Petit, on ha dirigit en 
diferents ocasions el rèquiem de Mozart a l’església de la 
Madeleine a París.
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Música per als sentits
Orquestra Simfònica de la SIUM de Tavernes de la 
Valldigna

Director: Manuel Godoy

PROGRAMA
I PART

Carmen, Suite nº 1 de                                       GEORGE BIZET 
Preludio 
Aragonesa 
Intermezzo
Seguidilla
Los Dragones de Alcalá
Les Toréadors

Kol Nidrei , op. 47 per a viola i orquestra        M. BRUCH

Romança per a viola i orchestra, Op. 85          M. BRUCH
 Viola solista: David Fons 

II PART

Simfonia núm. 5 en do m, op. 67          L. VAN BEETHOVEN 
      Allegro con brio 

Andante con moto 
Scherzo. Allegro 
Allegro 

23 de juliol, 23.00 h
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Drama Around

Valencia Percusion Academy
Victor Segura Raga, director artístic

VPA Ensemble desenvolupa la seua tasca de difusió del 
repertori per a ensemble de percussió, principalment, 
a la Comunitat Valenciana, on ha actuat en diferents 
esdeveniments com el Festival SoXXI (del qual és el 
grup resident), el Festival d’Estiu de Montesa, Llanera de 
Ranes, la Setmana Internacional de Música de Cambra 
de Montserrat, la Font de la Figuera, els Concerts de 
Mitjanit de Xàtiva, l’Àgora Actual Percussió de Xàbia, entre 
d’altres. A més, ha participat en importants projectes com 
el Festival Jove de Badajoz o l’estrena a Madrid de l’obra 
Inuik Suite de J. L. Adamns, amb la JONDE i Neopercussió, 
al Centre d’Art Reina Sofia.

VPA Ensemble ha treballat amb figures destacades del 
panorama musical nacional i internacional, com són 
Jean Geoffroy, Juanjo Guillem, Christian Dierstein, Pedro 
Carneiro, Beñat Arrieta o Jesús Torres, amb els quals ha 
interpretat la gran música de cambra del repertori de 
percussió dels grans autors contemporanis nacionals i 
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internacionals: José Manuel López-López, Jesús Torres, 
Maki Ishii, Iannis Xenakis, Steve Reich, John Cage, Tōru 
Takemitsu, Edgard Varèse...

Està format per professors i alumnes del curs permanent 
del centre d’estudis de percussió Valencia Percussion 
Academy. Professors d’alt nivell i amb una llarga 
trajectòria pedagògica i concertística. Els alumnes són 
joves professionals en fase de grau i postgrau, que cursen 
estudis de perfeccionament i que formen part de les 
principals agrupacions joves com la Jove Orquestra de 
la Generalitat Valenciana (JORVAL), la Jove Orquestra 
Nacional d’Espanya (JONDE), la Banda Federal de la 
Comunitat Valenciana, la Jove Orquestra i Cor de la 
Comunitat de Madrid (JORCAM), l’Orquestra Filharmònica 
de la Universitat de València (OFUV) i la Jove Orquestra 
Gustav Mahler, entre d’altres. Són col·laboradors habituals 
de les principals orquestres del país, com ara l’orquestra 
d’RTVE, l’Orquestra d’Extremadura, l’Orquestra de València 
i l’Orquestra del Principat d’Astúries.
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Victor Segura Raga, director artístico

Actualment és timbal solista de l’Orquestra d’Extremadura 
(OEX), codirector i professor del curs anual «València 
Percussion Academy» i membre de VPA Ensemble de 
percussió. Des de setembre de 2018 serà el cap del 
departament de Percussió de l’Escola Superior de Música 
d’Extremadura, al costat de Joan Soriano i Nuno Aroso.

Va guanyar el concurs Joves Intèrprets de l’entitat 
financera Ibercaja i ha fet recitals a Alzira, Saragossa, 
al Palau de la Música de València, Bunyol, Madrid, 
Montserrat (València), Festival SoXXI (Canals), al Festival 
Jove de Badajoz, concerts de cambra de l’OEX i en el VI 
Cicle de Música Actual de Badajoz. Ha estrenat obres de 
J. I. de la Peña, M. J. Fontán, S. Rojo, J. M. Campos, F. Lara... 
Cal destacar-ne el ballet Càstor i Pòl·lux, del compositor 
Santiago Lanchares, amb la pianista Beatriz González.

Drama Around
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Amb l’OEX ha tocat el concert per a percussió i orquestra 
Veni, veni Emmanuel, de J. MacMillan; el concert per a dos 
percussionistes i dos pianos de B. Bartok; i ha estrenat a 
Espanya, també amb la mateixa formació, Spices, Perfums, 
Toxins!, un concert per a dos percussionistes i orquestra 
d’A. Dorman. Com a músic d’orquestra ha sigut membre 
de la JONDE i col·labora des de molt jove amb gran part 
de les orquestres espanyoles: ONE, ORTVE, OS Madrid, 
OS Galícia, OSP Astúries, OBC, OS Navarra, OC Madrid, 
OF Gran Canària… Com a timbaler ha assistit la Bilbo OS, 
OS de Castella i Lleó, l’OBC i l’Òpera Estatal de Baviera, a 
Munic.

Sempre lligat a la música de cambra, ha sigut membre 
de Neopercusión, Spanish Percusion Group i Sonido 
Extremo. I ha actuat en els festivals més importants del 
panorama espanyol, com ara el Festival d’Alacant, la 
Quinzena Donostiarra, a Santander, Mallorca, Lisboa, 
Segòvia, el Festival Internacional de Teatre de Mèrida, 
a Ribargorça, en la Convenció Nacional de Mallorca, el 
Percufest, el Cicle de Música Actual de Badajoz, el Festival 
Ibèric de Música… i un llarg etcètera.

Ha sigut codirector i professor durant 5 anys de SPG Estudi, 
a Granada, i ha impartit cursos de perfeccionament a 
Alzira, Bunyol, Benigànim, la Universitat de Teatre i Música 
de Munic, Sevilla, Granada, Insound Mallets Academy, 
Albolote (Granada), Universitat d’Augsburg (Alemanya), 
OJEX, JORCAM, Manzanares, Musikene, Merza 2017, 
Villafranca de los Barros, Consuegra… Víctor Segura 
col·labora estretament amb Morgan Mallets i Zildjian 
España.

24 de juliol, 23.00 h
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Notes al programa

Egungun (2006-2007)
Escrita per a Kimbala Percussion Group i estrenada 
a València (2006), Egungun és una obra de sonoritat 
aterridora que ens arrossega a un exorcisme de 
luminescència convulsa. Els espectres sonors d’exquisida 
factura compositiva tracen els relleus expressius d’un ritu 
intens, multi i microsensorial.

Des de la seua arrelada implicació religiosa afrocubana, 
Aguirre revisita el complex itinerari estètic de clàssics 
contemporanis com E. Varesa, G. Ligeti, I. Xenakis o H. 
Lacheman, per a descobrir un nou espai compositiu, 
que absorbeix cada un dels elements o recursos 
sonors que troba al seu abast i reinventa la seua visió 
personal cosmològica i multicultural del món afrocubà, 
convertida per si mateix en estil compositiu de trajectòria 
excepcional.

Okho (1989)
Estrenada el 20 de octubre de 1989 a París, en el Festival 
de Tardor, pel trio Le Cercle (Willy Coquillat, Jean-Pierre 
Drouet i Gaston Sylvestre) a propòsit del bicentenari de 
la Revolució Francesa. Okho és una obra composta per a 
tres djembés, tambors ressonants de l’Àfrica occidental. 
Rítmicament, l’obra és un estudi en la repetició i els camins 
diferents de com la irregularitat pot ser presentada.

Construït a la manera mosaica en sis blocs, les seccions 
són distingides pel ritme i la textura rítmica. En l’obertura 
destaca un pols estable i diverses permutacions en les 
quals els intèrprets hi entren u darrere l’altre. Una textura 
menys concentrada rítmica és presentada en la primera 
part, després de molt de canvi, se cedeix el pas a un tercer 
element.

Drama Around
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Tríptico (2018)
Composta per Javier Martínez Campos l’any 2018, Tríptico 
és una obra en tres moviments per a tres percussionistes, 
encàrrec de Víctor Segura i dedicada a ell mateix i a 
VPA Ensemble. En concert, els moviments es poden 
interpretar en conjunt, com si es tractara d’una suite, o 
en peces soltes i independents unes de les altres. Els tres 
moviments serviran de preludi a les obres de Xenakis, ja 
que estan basats en les seues obres. La construcció del 
material intervàlic global està basat en el nom del mateix 
Xenakis: xE (mi), nA (la), kiS (mi b).

Persephassa (1969)
És el primer dels treballs innovadors i ambiciosos de 
Xenakis per al conjunt de percussió. El títol es refereix 
a la deessa Persèfone, la personificació de les forces 
tel·lúriques i de les transmutacions de la vida. La peça fou 
encarregada per al primer Festival de Shiraz (organitzat 
per l’emperadriu de l’Iran), que es va celebrar a l’històric 
desert de Persèpolis, un escenari impressionant i 
totalment apropiat per a una obra tan poderosa.

L’extrema dificultat estructural de l’obra i l’enorme físic 
que demanda el compositor a l’intèrpret impossibilita 
l’execució amb garanties reals de la peça. La versió única 
de Valencia Percussion Academy, a través de l’ús de les 
tecnologies disponibles actualment, busca transmetre 
tota l’energia musical i dramatisme que després 
l’escriptura. Per això, Valencia Percussion Academy ha fet 
una profunda selecció de materials, una curosa producció 
d’àudio, que no deixarà indiferent cap espectador del 
concert, que viurà, de segur, una experiència sònica 
impressionant i única.
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Drama Around és un concert visceral, estremidor, tràgic 
i sobrecollidor. Valencia Percussion Academy, a través 
d’una cuidada posada en escena, en un espectacle d’una 
intensa hora i quart en què les peces se succeeixen sense 
solució de continuïtat, dóna compte de les possibilitats 
sonores i dramàtiques de l’instrument, la veu, el gest... 
L’energia continguda, l’energia desbordada... Les textures 
més exquisides i les sonoritats més salvatges i retronants.

Per a aquest concert, Valencia Percussion Academy ha 
escollit obres d’Aguirre, Xenakis i Javier Martínez Campos. 
Obres allunyades en el temps entre si, però amb un nexe 
principal, el drama. Una experiència commovedora, 
poètica, carregada d’emoció, que remourà les 
consciències i els conceptes a priori dels assistents sobre 
els límits de l’art.

Drama Around
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Drama Around
Valencia Percussion Academy: Víctor Segura, Joan 
Soriano, Oscar Martí, Andreu Queralt, Miguel Ángel Real 
i Borja Donet
Electrònica i difusió sonora: Javi Mollà

PROGRAMA

Egungun, 12’              LOUIS AGUIRRE
Sextet de percussió i textos d’antics resos ioruba

*Tríptico, 5’       JAVIER MARTÍNEZ CAMPOS
Preludis núm. 1 i 2 per a trio de percussió

Okho, 13’           IANNIS XENAKIS
Trio de djembés i un tambor no occidental
 
*Tríptico, 3’       JAVIER MARTÍNEZ CAMPOS
Preludi núm. 3 per a trio de percussió

Persephassa, 25’           IANNIS XENAKIS
Sextet de percussió i tractament electrònic

*Estrena absoluta
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Viatjant amb el Vent

InVento

InVento és un grup gallec de música de cambra format 
per cinc músics professionals de Galícia, amb una sòlida 
formació, que van compartir experiències a l’Escola d’Alts 
Estudis Musicals (EAEM) de Galícia, l’Orquestra Jove 
de l’OSG (Orquestra Simfònica de Galícia) i l’Orquesta 
Gaos, i van culminar els seus estudis en diferents escoles 
europees. És en els faristols d’aquestes joves orquestres 
on forgen els seus forts vincles musicals i personals. 
Actualment, els seus membres compaginen l’activitat 
com a grup amb la docència i les col·laboracions regulars 
amb prestigioses orquestres simfòniques.
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Els inicis del grup se situen a final de 2013, a la ciutat de la 
Corunya. Des d’aleshores han fet nombroses actuacions, 
tant de repertori tradicional de la formació com de música 
contemporània. També han oferit espectacles didàctics 
i altres projectes propis. En els últims anys, InVento ha 
sonat en espais com el Palau de l’Òpera de la Corunya, 
l’Auditori de Galícia, el Teatre Principal de Pontevedra, 
el Liceu d’Ourense, la Catedral de Santa Maria de Tui, el 
Museu d’Art Contemporani de la Corunya, el paranimf de 
la Universitat de la Corunya, l’Hostal dels Reis Catòlics, el 
parlament de Galícia, etc.
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A final de 2014, van ser seleccionats com a finalistes del 
Concurs Josep Mirabent i Magrans, en què van actuar al 
Palau de Maricel de Sitges. L’any 2016 foren seleccionats 
per a actuar al Museu d’Amèrica de Madrid, dins del cicle 
MusaE de 2017. El seu interés per la música contemporània 
els condueix a estrenar el 2016 i 2017 obres de membres 
de l’Associació Gallega de Compositors, entitat amb la 
qual mantenen una estreta col·laboració. Pròximament, 
tenen previst estrenar una obra per a quintet solista i 
orquestra, encarregada per InVento i l’Orquesta Gaos al 
compositor Federico Mosquera.

Patricia González Moreira, flauta

Va començar els seus estudis musicals a la seua ciutat 
natal, i més tard al Conservatori Superior de Música de la 
Corunya. Va estudiar amb flautistes com César Concheiro, 
Laurent Blaiteau, Joan Ibáñez i Vincent Lucas. El 2010 
va cursar el postgrau d’interpretació al Conservatori de 
Saragossa amb Jaime Martín.

Va formar part de l’Orquestra Jove de Galícia, la Jove 
Orquestra de la Comunitat de Madrid, l’Orquestra 
Acadèmica de Madrid i de l’Escola d’Alts Estudis Musicals 
de Galícia. Ha col·laborat amb orquestres com l’Orquestra 
Simfònica de Radiotelevisió Espanyola, l’Orquestra de la 
Comunitat de Madrid, l’Orquestra Simfònica de Galícia, 
Oviedo Filarmonía i Real Filharmonía de Galícia.

El 2010 guanya el Concurs de Joves Intèrprets de la 
Jove Orquestra de la Comunitat de Madrid, la qual cosa 
li permet realitzar diversos concerts per Espanya com a 
solista amb aquesta orquestra. Actualment, forma part 
del quintet InVento i és professora al Colegio Obradoiro i 

Viatjant amb el Vent
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a l’Escola de Música de Cee.
Daniel Souto Neira, oboé

Nascut a la Corunya, la seua formació inicial transcorre al 
Conservatori Professional i Superior de Música de la seua 
ciutat natal amb Ismael Vaquero. Després de continuar 
els seus estudis a les classes de Fabien Thouand, al 
Conservatori della Svizzera Italiana, cursa el seu últim any 
de màster dins de la classe de Jean-Louis Capezzali, a la 
Universitat de Música de Lausana.

Bolcat en el panorama orquestral, la seua experiència inicia 
de la mà de l’Orquestra Jove de la Simfònica de Galícia, 
l’Escola d’Alts Estudis de Santiago de Compostel·la i la 
Jove Orquestra Nacional d’Holanda (NJO). Més endavant, 
continua la seua formació amb orquestres com la Real 
Filharmonía de Galícia, l’Orchestra dell’Accademia Teatro 
alla Scala, l’Orquestra Simfònica de Berna i l’Orquestra 
Simfònica de Biel-Solothurn, en les quals ha pogut 
treballar amb mestres de la categoria de Zubin Mehta i 
Mikhaïl Tatàrnikov, entre molts d’altres.

També és rellevant el seu interés en la música de cambra. 
S’ha exhibit en diverses formacions cambrístiques, amb 
especial protagonismes per a la formació de quintet de 
vent. En aquesta última, ha rebut consells dels músics 
François Benda, Felix Renggli, Andrea Oliva i Gabor 
Meszaros.

Emilio Alonso Espasandín, clarinet

Nascut a la Corunya, va iniciar la seua formació musical 
amb Jesús López i els va continuar amb José Vicente 
P. Planells al Conservatori Superior de la Corunya. 
Paral·lelament, va perfeccionar els seus estudis durant 

25 de juliol, 23.00 h
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diversos anys a l’Escola d’Alts Estudis Musicals de Galícia i 
l’Orquestra Jove de l’OSG amb Beatriz López i Juan Ferrer. 
Després, va cursar un màster a l’Escola Superior de Música 
i Arts Escèniques de Porto amb António Saiote, becat en 
dues ocasions per la Diputació de la Corunya.

En la seua carrera com a solista ha rebut nombrosos 
premis i distincions internacionals: Concurs Internacional 
Bal y Gay, Czech Clarinet Art (R. Txeca), Concurs de 
Joventuts Musicals de Belgrad (Sèrbia), Mans Futuro, 
Certamen José Valcárcel, Concurs Caixanova, etc. Així 
mateix, ha actuat acompanyat per la Reial Filharmonia de 
Galícia, l’Orquesta Gaos, Camerata Serbica, l’Orquestra de 
l’Escola d’Alts Estudis Musicals...

Com a músic d’orquestra desenvolupa una intensa 
carrera en l’última dècada. L’any 2013 va accedir a 
l’Orquestra de Cambra de Solistes Hulencourt (Bèlgica) 
i, posteriorment, a la Reial Filharmonia de Galícia com 
a clarinet coprincipal durant la temporada 2014-2015, i 
encara n’és convidat freqüentment. En aquest 2018 ha 
superat les audicions per a col·laborar amb l’Orquestra 
Simfònica de Radiotelevisió Espanyola i per a la Banda 
Municipal de la Corunya. A més, és requerit habitualment 
per les orquestres simfòniques de Galícia, Madrid i Vigo, 
a més de ser membre de l’Orquesta Gaos i la Banda 
Ferrolá de Música. Actualment, compagina la seua carrera 
interpretativa amb la docència, com a educador a la seua 
fundació en l’Orquestra Abanca ReSuena de la Simfònica 
de Galícia.

Alma Sarasola Pontón, trompa

Alma Sarasola Pontón va començar a estudiar trompa 
amb 8 anys al Conservatori Professional de Música de la 

Viatjant amb el Vent
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Corunya, la seua ciutat natal, amb el professor Juan Bernat. 
Va concloure els estudis a l’Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC) de la mà de Jose Vicente Castelló. A 
més, va combinar els estudis de trompa moderna amb 
l’aprenentatge de la trompa natural, amb la qual ha tocat 
en grups de música antiga.

Així mateix, una gran part de la seua formació com a músic 
la deu a la Jove Orquestra Simfònica de Galícia, a l’Escola 
d’Alts Estudis Musicals de Santiago de Compostel·la i 
a la Jove Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE), que li 
van donar l’oportunitat de treballar amb meravellosos 
professors com Jordi Ortega, David Bushnell i Mike Garza. 
També es deu a les seues col·laboracions amb l’Orquestra 
Simfònica de Galícia, l’Orquestra Simfònica de Castella i 
Lleó i la Reial Filharmonia  de Galícia.

El seu interés per la docència va començar el 2013 a 
l’Escola de Música de Narón. Posteriorment, a través de la 
JONDE va tindre l’oportunitat de viatjar a l’Uruguai per a 
impartir classe de trompa. En l’actualitat, és professora en 
el projecte social Abanca ReSuena a la Corunya, des del 
2014. És membre fundadora del quintet de vent InVento i 
del quartet de trompes CatroCores, amb els quals gaudeix 
de la seua passió per la música de cambra.

Óscar Galán Adega, fagot

La seua formació inicial transcorre als conservatoris 
professional i superior de la Corunya, amb els professors 
Emilio Ubach, Lluís Domínguez i Jesús Coello. Continua 
els seus estudis a Codarts (Rotterdam), de la mà de 
Bram van Sambeek i Pieter Nuyten. El 2015 estudia el 
Curs d’Especialització Orquestral a l’Escola d’Alts Estudis 
Musicals (EAEM), amb la Reial Filharmonia de Galícia, al 
costat del professor Juan Carlos Otero.

25 de juliol, 23.00 h
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Viatjant amb el vent

Notes al programa

InVento ofereix en aquesta ocasió un eclèctic programa 
compost tant per obres originals i representatives de 
la tradició de quintet de vent com adaptacions d’altres 
peces incorporades així al repertori. Suposa una travessia 
per diferents períodes de la Història de la Música, des del 
segle XVII fins als nostres dies. Així mateix, recorre diversos 
llocs i cultures del món a través de relats terrorífics i balls 
populars festius.

Obri el concert Humoreske, de l’austríac Alexander von 
Zemlinsky (1872-1942), composta el 1939, ja amb l’autor 
exiliat als Estats Units, que amb harmonies transparents i 
un caràcter lleuger serveix d’aperitiu i preparació per a la 
resta del recital.

A continuació, una adaptació a manera de suite sobre 
música de Claude Debussy (1862-1918), francés 
considerat el pare de l’impressionisme musical, una 
tendència que si es caracteritza per alguna cosa és per 
l’extrema importància del tractament del timbre, és a dir, 
el so propi de cada instrument o grup, a més d’un tempo 
més flexible i la utilització de modes addicionals als 
clàssics major i menor. Les tres peces que formen la suite 
són originals per a piano (les dues primeres pertanyen a 
Les Preludes i l’última a Children’s Corner), i la seua adaptació 
suposa un repte precisament pel nou tractament tímbric 
(cinc instruments diferents en comptes d’un), que suposa, 
d’alguna manera, una reinvenció de l’obra.

Tanca la primera part un imponent poema simfònic 
de Modest Mussorgski (1839-1881), compositor rus 
representant del nacionalisme romàntic i de l’anomenat 
Grup dels Cinc. Una nit a la Muntanya Pelada (A Night 
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On The Bare Mountain), per a orquestra, descriu un 
aterridor aquelarre de bruixes prop de Kíev que el propi 
autor descriu de pròpia mà amb frases que ajuden a 
comprendre l’acció:

Rumors subterranis de veus sobrenaturals;
aparició dels esperits de les tenebres i de Chernabog 
(Satanàs);
glorificació de Chernabog i missa negra;
aquelarre de bruixes;
a la llunyania sona la campana d’una església del poble 
que dispersa els esperits de les tenebres.
Alba.

L’obra està popularitzada especialment en la 
reoquestració de Rimski-Kórsakov i, en aquesta ocasió, la 
versió del quintet apropa aquesta tremenda història de la 
nit de bruixes al format de cambra, més proper en certa 
manera al públic.

Comencem la segona part amb la primera obra que va 
oferir en concert el grup, al voltant del 2014, les Danses 
antigues hongareses de Ferenc Farkas (1905-2000). Aquest 
autor hongarés dóna nova vida a materials folklòrics 
anònims de diferents fonts de mitjans del segle XVII. Es 
tracta de música molt simple però no per això menys 
bella, elaborada pel compositor amb harmonies i 
contrapunts que segons les seues pròpies paraules ens 
traslladen al Barroc primerenc a Hongria.

Sense moure’ns de país i d’època, sí que canviem per a 
sentir les Sis bagatel·les de György Ligeti (1923-2006), 
sens dubte un dels autors més rellevants de la música 
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contemporània i de les avantguardes del segle XX, autor 
d’obres que es poden qualificar de minimalistes així com 
d’altres treballs molt més experimentals i complexos. En 
aquest cas, es tracta d’una obra relativament primerenca 
(1953) que encara deixa entreveure influències de la 
música de Bartók, i en qualsevol cas una col·lecció de 
xicotetes peces que alternen moviments lents (el segon i 
el cinqué) amb altres lleugers i brillants, que donen com a 
resultat un conjunt molt agradable.

Conclou el concert amb un gran salt a l’altre costat de 
l’Atlàntic per a sentir la recent suite que el compositor 
i musicòleg brasiler Júlio Medaglia (Sao Paulo, 1938) 
dedica a ritmes de danses populars de principis del 
segle XX a l’Amèrica del Sud. Comença amb un expressiu 
tango, continua amb un malenconiós vals paulista i 
acaba amb un chorinho que consta de dues seccions 
molt contrastades en caràcter i velocitat i una divertida 
novetat en la instrumentació.

Viatjant amb el Vent
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InVento

PROGRAMA

I PART

Humoreske (1939) 5’ ALEXANDER VON ZEMLINSKY  
               (1872 – 1942)

Suite (adaptació de N. Hallam) 10’     CLAUDE DEBUSSY  
               (1862 – 1918)

Minstrels
La Fille aux cheveux de lin
Golliwogg’s cake-walk

II PART

Danses antigues hongareses                    FERENC FARKAS  
(1959) 10’
              (1905 – 2000)

Intrada
Lento
Danza delle Scapole
Chorea
Saltarello

Sis bagatel·les (1953) 12’         GYÖRGY LIGETI 
               (1923 – 2006)

Allegro con spirit
Rubato. Lamentoso
Allegro grazioso
Presto ruvido
Adagio. Mesto
Molto vivace. Capriccioso

Belle Époque a l’Amèrica del Sud        JÚLIO MEDAGLIA  
(2003) 10’            (1938)

El Porche Negro. Tango
Traumreise nach Attersee. Vals paulista
Requinta Maluca. Chorinho

25 de juliol, 23.00 h
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Veu i dona

Belén Roig, soprano

Soprano valenciana nascuda el 1991. Ha rebut 
recentment el premi extraordinari final de la carrera de 
cant al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo 
de València, on ha estudiat amb la catedràtica Ana 
Luisa Chova. També ha acabat enguany els seus estudis 
superiors de violí en aquest conservatori.

Ha sigut guanyadora del premi absolut i el premi atorgat 
pel públic en el Concurs Internacional de Cant Martín i 
Soler (València). Ha estat guardonada amb el segon premi 
en el Concurs Nacional de Joventuts Musicals d’Espanya, 
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amb el segon premi i premi a la millor interpretació de 
música espanyola del Certamen de Noves Veus Ciutat de 
Sevilla, i amb el segon premi en el Certamen Nacional de 
Lied i Cançó de Concert Fidela Campiña (Almeria).

Ha representat Orfeu (com a Eurídice), Dido i Enees (Dido), 
Les noces de Fígaro (Susanna/Barbarina), La flauta màgica 
(Pamina), L’elisir d’amore (Adina), Amelia al ballo (Amelia), 
l’estrena mundial d’El pintor (Fernande), Palimpsesto 
(cantant), El retaule de Maese Pedro (torsimany), Luisa 
Fernanda (duquessa Carolina) i Los gavilanes (Rosaura). En 
el repertori simfònic ha interpretat el Magnificat de J. S. 
Bach; el Rèquiem de W. A. Mozart; la Missa núm. 2 de F. 
Schubert; el Salm 42 de F. Mendelssohn; la suite Peer Gynt, 
d’E. Grieg; Das Klagende Lied (La cançó del lament), de 
G. Mahler; El sombrero de tres picos, de M. de Falla; i les 
Bachianas núm. 5, de Villa-Lobos.

Ha cantat amb l’Orquestra Simfònica Simón Bolívar de 
Veneçuela, l’Orquestra Simfònica Nacional de Guatemala, 
l’Orquestra Simfònica Municipal de Caracas, l’Orquestra 
Simfònica de Madrid, l’Orquestra de la Comunitat de 
Madrid, l’Orquestra Simfònica d’Euskadi, l’Orquestra 
de València, la Jove Orquestra Nacional d’Espanya, 
entre d’altres. I ha estat dirigida pels directors musicals 
i d’escena V. P. Pérez, M. Coves, C. Soler, A. Boadella, A. 
Bernard, Yi-chen Lin, G. Sagripanti, E. Vegas, A. Rugeles, J. 
Sanchís, P. Marqués, A. Pagliuca, F. V. Terribas, H. Marí, S. 
Sebastià, F. J. Martínez, R. Sánchez i R. Ramírez.

Ha sigut convidada com a artista emergent al Festival 
Jardins de Pedralbes, de Barcelona, amb una actuació 
prèvia a la del tenor Juan Diego Flórez. Ha actuat al 
Festival d’Estiu de San Lorenzo d’El Escorial; a la Quinzena 
Musical de Sant Sebastià; a la I Temporada Lírica Espanyola 
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de Caracas; al Festival Veranos de la Villa de Madrid, 
convidada per la Banda Simfònica de Madrid; al Festival 
de Música Espanyola de Cadis; al Festival Serenates, de 
València, i a la Setmana Internacional de Música de 
Cambra, de Montserrat.

Ha cantat com a solista al Teatre Nacional de Guatemala, 
al Teatre Municipal de Caracas, al Centre d’Acció Social 
per la Música de Caracas, a l’Auditori Nacional d’Espanya, 
a l’Auditori Kursaal de Sant Sebastià, als Teatres del Canal 
de Madrid, al Teatre de San Lorenzo d’El Escorial, al Teatre 
Principal de València, al Teatre Calderón de Valladolid i al 
Palau de la Música de València.

Entre els seus pròxims compromisos destaca el debut en 
el paper d’Oscar, en l’obra Un ballo in maschera, de G. Verdi, 
al Teatre Campoamor d’Oviedo, amb l’orquestra Oviedo 
Filarmonía. Així mateix, debutarà en el paper d’Antonelli, 
en El duo de l’Africana, de M.F Caballero, dirigida per Pablo 
Marqués (València). A més, participarà en el Lied Festival 
Victoria de los Ángeles, de Barcelona, i enregistrarà el seu 
primer disc, juntament amb la pianista Aida Velert.

Veu i dona
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Sandra Ferrández, mezzosoprano 

Naix a Crevillent (Alacant) i inicia els seus estudis musicals 
a una edat molt primerenca. Més tard, estudia cant amb 
Ana Luisa Chova, i obté les màximes qualificacions i 
el premi extraordinari de fi de carrera al Conservatori 
Superior de Música Joaquín Rodrigo, de València. 
Amplia la seua formació vocal a París i Lübeck amb Elena 
Obratzova, Viorica Cortez, Gundula Janowitz, Miguel 
Zanetti i Wolfram Rieger, entre d’altres.

Durant la seua trajectòria professional ha rebut 
nombrosos premis, entre els quals el primer premi de 
Joventuts Musicals d’Espanya, primer premi a la Millor 
Intèrpret de Sarsuela d’Abarán, primer premi en el Concurs 
d’Interpretació d’Alcoi. A més, ha estat guardonada amb 
el premi Òpera Actual al costat de Jaume Aragall.
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El seu debut operístic va ser amb Giulietta de Les contes 
d’Hoffmann, de J. Offenbach, i substituint Montserrat 
Caballé com a Margared en Le roi d’Ys, d’E. Lalo. Ha 
desenvolupat la seua carrera en teatres com el Palau 
dels Arts Reina Sofia, el Teatro Real de Madrid, el Liceu 
de Barcelona, el Teatro de la Maestranza de Sevilla, el 
Teatre Campoamor de Oviedo, l’Òpera de Lieja, el Teatro 
Comunale di Treviso, l’Òpera de Lima, etc. També cal 
destacar les seues actuacions com a Rosina en La vera 
costanza, de Haydn; com a Wellgunde en Das Rheingold 
(L’or del Rin) i Götterdämmerung (El crepuscle dels Déus), 
de Wagner; i com a Waltraute de Die Walküre (La valquíria), 
també de Wagner.

És, a més, una gran exponent de la sarsuela i ha estat 
molt aplaudida en títol com La verbena de la Paloma, al 
Teatre de la Zarzuela de Madrid; La Revoltosa, als Teatres 
del Canal de Madrid; Luisa Fernanda i La llegenda del bes, 
al Teatre Principal d’Alacant; La Corte de Faraón, de Vicente 
Lleó; Zarzuelas en la Villa, al Teatre Fernando Fernán 
Gómez de Madrid; com a Olga en Katiuska al Palau de les 
Arts, a València…

Destaquen les seues actuacions com a concertista a 
l’Auditori Nacional de Madrid, al Teatre Monumental 
de Madrid, a la sala de cambra del Palau de la Música 
de València, a l’Auditori Manuel de Falla de Granada, al 
Kennedy Center de Washington, en diversos recitals amb 
l’Orquestra Simón Bolívar a Caracas, amb la novena de 
Beethoven a l’Auditori Nacional de Madrid, i amb Missa 
tango, de Bacalov, a Osaka.
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Ha treballat amb mestres de prestigi internacional com 
Semion Bitxkov, Lorin Maazel, Pier Giorgio Morandi, 
Ottavio Dantone, Jesús López Cobos, Miguel Ángel 
Gómez Martínez, Ivor Bolton, Víctor Pablo Pérez, Massimo 
Zanetti, Guillermo García Calvo, Enrique García Asensio, 
Miguel Roa, Andrew Davis… I amb directors d’escena 
com Emilio Sagi, Gustavo Tambascio, Daniel Slater, 
Giancarlo del Monaco, Klaus-Michael Grüberr, Lluís 
Pascual, Alfonso Romero...

Quant al repertori contemporani, ha estrenat Dulcinea, 
de Maurici Sotelo, al Teatro Real de Madrid; Una voce in 
off, de Xavier Montsalvatge, al Teatre Principal de Palma; El 
gat amb botes al Teatre Monumental de Madrid i al Teatre 
Principal de Burgos; Maror, de Manuel Palau, al Palau dels 
Arts Reina Sofia de València, i María Moliner al Teatre de 
la Zarzuela.

Recentment ha debutat en María Moliner al Teatre de la 
Zarzuela; Missa tango, de Bacalov, a Osaka; com a Alisa, 
en Lucia, al Liceu de Barcelona; Carmen, de Bizet, a Lisboa 
amb l’Orquestra do Norte; amb la novena de Beethoven, 
a Palma; amb el Recital de música espanyola i sarsuela a 
Ourense; La villana, al Teatre de la Zarzuela; La malquerida, 
als Teatres del Canal de Madrid; Don Gil de Alcalá, a Oviedo; 
i El sombrero de tres picos, al Palau de les Arts Reina Sofia.

Alguns dels seus pròxims projectes, i altres de recents, 
són: Carmen, a Coïmbra; Maddalena de Rigoletto a Vigo 
i Màlaga; la novena de Beethoven a l’Auditori Nacional 
de Madrid; Beltrana de Francisquita al Teatre Romea de 
Múrcia, i Andrea Chenier al Liceu de Barcelona.
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Aida Velert, pianista  

Aida Velert (Barcelona, 1989) es forma a l’Acadèmia 
Marshall amb Carlota Garriga. Ha participat en importants 
cursos internacionals de piano impartits a Braine-l’Alleud 
(Brussel·les) i a l’Escola Normal de Música de París, amb els 
professors Nelson Delle-Vigne i Antonio Galera. Ha rebut 
classes magistrals de Marta Zabaleta i Luís Fernando 
Pérez. Rep consells de Phillipe Entremont, Ramon Coll i 
Alicia de Larrocha.

Desenvolupa una intensa labor cambrística, en la qual 
ha obtingut el primer premi del VII Concurs de Música 

Veu i dona
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de Cambra de Mislata (València, 2011), el II Concurs de 
Música de Cambra per a Joves Intèrprets de la Molt Il·lustre 
Acadèmia de la Música Valenciana (València, 2012), el 
VI Concurs de Càmera Vila de Cox (Alacant, 2013), el IV 
Concurs de Música de Cambra Ciutat d’Alzira (València, 
2013) i el IV Concurs Nacional de Música de Cambra de 
la Vall d’Uixó (Castelló, 2015), i el segon premi del XIII 
Concurs de Música de Cambra Ecoparc de Trasmiera 
(Cantàbria, 2015), gràcies al qual va ser convidada a actuar 
en el cicle «Marcs històrics» del 64é Festival Internacional 
de Santander.

Des de 2015 col·labora habitualment amb la soprano 
valenciana Belén Roig, amb la qual ha actuat en el 13é 
Festival de Música Espanyola de Cadis i amb qui està 
enregistrant el seu primer CD. Al maig de 2017 van 
ser premiades en el I Concurs de Cant Martín i Soler, a 
Polinyà (València), en el qual van obtindre el primer 
premi i el premi del públic. Recentment, han guanyat 
el segon premi en el IV Certamen de Lied i Cançó de 
Concert Fidela Campanya, a Albox (Almeria). Entre els 
seus pròxims projectes destaca el concert homenatge a 
Matilde Salvador, en el marc del centenari de la creació 
de la Reial Acadèmia de Belles Arts de València.

També és diplomada en Magisteri per la Universitat de 
València. Llicenciada en Piano pel Conservatori Superior 
de Música de València, amb Adolfo Bueso, i Màster 
d’Interpretació Solista pel Centre Superior d’Ensenyament 
Musical Katarina Gurska, de Madrid, sota la tutela de 
Luís Fernando Pérez. Ha sigut pianista titular de la Jove 
Orquestra de la Generalitat Valenciana i ha col·laborat 
amb l’Orfeó Universitari de València. Actualment és 
professora de Repertori amb Piano al Conservatori 
Superior de Música de Castelló.
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Veu i dona

Notes al programa

Veu i dona

Els compositors i llibretistes dels últims tres-cents anys 
ens deixen constància que els diferents estats anímics 
que envolten l’amor i les seues nombroses virtuts són 
immortals. Com immortals són els déus als quals s’acull el 
compositor alemany C. W. Glück per a plasmar el que per 
a ell era una de les històries d’amor més commovedores, 
belles i honestes de l’antiga Grècia. O mio dolce ardor 
és possiblement una de les declaracions d’amor més 
honestes escrites al llarg de la història de la música. Una 
manifestació que ens obri pas a descobrir els diferents 
estats anímics que envolten el món de les passions 
humanes, i que té la figura i idea de la dona com a força 
d’inspiració creadora. Declaració d’amor que juntament 
amb Del cabello más sutil, de F. Obradors, obrin cadascuna 
de les parts del concert i que ens mostren dues formes 
molt especials d’expressar el desig més espiritual per algú.

Els jocs de seducció tan naturals com innats en la 
naturalesa es veuen plasmats en les diferents obres de 
compositors com Puccini, amb el vals de Musetta, o fins 
i tot mitjançant l’obra del compositor cubà G. Roig en 
la coneguda Salida de Cecilia Valdés. Una seducció que 
plasma de forma explícita G. Bizet en la famosa Havanera 
inspirada en la peça per a guitarra del compositor alabés 
Sebastián Iradier, El arreglito, i que Bizet va transformar en 
una de les obres de més càrrega sensual que coneixem 
hui en dia. Mitjançant Je dis que rien ne m’épouvante es 
presenta l’alter ego de Carmen, l’altre paper femení de 
l’òpera, que és, probablement, l’equilibri entre les dues 



41

dones de Carmen. La desvergonya i la picardia apareixen 
en peces tan nostres com Tango de La Menegilda i El vito, 
sense oblidar la contrapartida més elegant, La maja y el 
ruiseñor. És una de les joies de la nostra escriptura i de 
la qual es van enamorar ciutats com Nova York i París. 
Finalment, el desengany pel que podia haver sigut i no va 
ser apareix en la romança ¿Qué te importa que no venga? 
del mestre Serrano.

Es tracta d’un programa de concert que mostra el 
recorregut al llarg de tres-cents anys de sentiments que 
mai moriran. La desolació d’un amor perdut com és el 
plany Che farò senza Euridice o la manipulació portada 
a l’extrem en el personatge de la princesa de Bouillon. 
Desolació, angoixa i temor no són aliens a l’amor, com 
tampoc ho són la passió, la il·lusió i l’esperança. Veu i dona.

Teresa Albero

26 de juliol, 23.00 h
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Veu i dona

Veu i dona
Belén Roig, soprano
Sandra Ferrández, mezzosoprano
Aida Velert, pianista

PROGRAMA
I PART

O del mio dolce ardor          C. W. GLUCK (1714 – 1787)

Ària de Paris en l’òpera Paris i Elena

Che farò senza Euridice

Ària d’Orfeu en l’òpera Orfeu i Eurídice

Quando men vo            G. PUCCINI (1858 – 1924)

Ària de Musetta en l’òpera La Bohème

Acerba voluttà                F. CILEA (1866 – 1950)

Ària de la princesa de Bouillon en l’òpera Adriana Lecouvreur

Barcarola     J. OFFENBACH (1819 – 1880)

Duet de Giulietta i Niklause en l’òpera Les contes d’Hoffmann

Je dis que rien ne m’épouvante       G. BIZET (1838 – 1875)

Ària de Micaela en l’òpera Carmen

Havanera
Ària de Carmen en l’òpera Carmen

Duet de les flores          L. DELIBES (1836 – 1891
Duet de Lakmé i Mallika en l’òpera Lakmé  
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II PART

Del cabello más sutil          F. OBRADORS (1897 - 1945)

El vito

Tango de La Menegilda                F. CHUECA (1846- 1908)  
             I  J. VALVERDE (1846 –1910)

Romança de La Menegilda en la revista musical La Gran Vía 
 

La Maja y el Ruiseñor           E. GRANADOS (1867-1916)
Ària de Rosario en l’òpera Goyescas

Todas las mañanitas             M. PENELLA (1880- 1939)
Duet de Niña Estrella i Maya en l’òpera Don Gil de Alcalá

¿Qué te importa que no venga?J.    SERRANO (1873- 1941)
Romança de Rosa en el sainet Los Claveles 

Salida de Cecilia Valdés                   G. ROIG (1890 - 1970)
Romança de Cecilia en la sarsuela cubana Cecilia Valdés

Niñas que a vender flores           F. A. BARBIERI (1823 - 1894)
Duet de Catalina i Diana en la sarsuela Los Diamantes de la 
Corona

26 de juliol, 23.00 h
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Clàssics a la plaça

Clàssics a la plaça

Violins: 
Vicent Balaguer, concertino director
Xavier Tortosa
Josep Esteve
Raquel Campos 
Jesús Jiménez
Fernando Pascual
Pau Ruiz 
Ángel Campos

Violes: 
Ariadna Boiso
Alba Moratilla 
Estevan de Almeida

Cellos: 
Dimas Moreno, presentació
David Forés 
Jorge Fanjul 

Contrabaix: 
Julio Pastor
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Vicent Balaguer, violí, concertino director

Natural de Benaguasil, Vicent Balaguer es va formar 
als conservatoris de València i Barcelona amb Joan 
Llinares i Agustín León Ara. Vicent acumula una vasta 
experiència orquestral. Ha sigut concertino convidat 
en diverses orquestres espanyoles, com l’Orquestra 
Nacional d’Espanya, l’Orquestra de la Comunitat de 
Madrid, l’Orquestra Simfònica de Navarra, per esmentar-
ne algunes. També ha treballat com a director a Navarra, 
a Elx i en les orquestres dels conservatoris de València i 
de les Illes Balears.

Actualment és director de la Unió Musical de Benaguasil i 
de l’Orquestra del Festival de Santanyí. Vicent compagina 
aquest treball amb la seua faceta de docent. Ha sigut 
professor als conservatoris superiors de València, Castelló, 
Saragossa i Illes Balears, i ha impartit classes magistrals 
a Polònia i Bulgària. Ara és professor al Conservatori 
Professional de Música de Torrent.
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Dimas Moreno, violoncel, presentació 

Natural de Montserrat, es forma com a violoncel·lista 
al conservatori de València i la Universitat de les Arts 
(Hogeschool voor de Kunsten) d’Utrecht, a Holanda. 
Entre els seus mestres més influents destaquen Elías 
Arizcuren Jr., Jeroen den Herder, Lenian Benjamins i Ángel 
Luis Quintana. Guardonat amb diversos premis nacionals, 
ha sigut solista de l’Orquestra Filharmònica de Madrid 
i col·laborador de la Reial Filharmonia de Galícia i de 
l’Orquestra Filharmònica de Las Palmas. Membre del trio 
Gregal Ensemble i membre fundador de Valencia Original 
Art, orquestra especialitzada en el repertori clàssic i 
romàntic amb instruments d’època.

Actualment ocupa la càtedra de violoncel del 
Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de 
València i imparteix regularment classes magistrals arreu 
d’Europa.  
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Raquel Campos, violí, direcció artística

Raquel comença a tocar el violí sota la tutela de Concha 
Morató i Victoria Lorente, a València. El 2012, després 
d’obtindre el títol al Conservatori Superior de Música 
Joaquín Rodrigo amb M. Carmen Antequera, es trasllada 
a Groningen (els Països Baixos) per a continuar la seua 
formació amb Veselina Manikova. Recentment ha acabat 
el màster al Reial Conservatori de La Haia (NL). Ha rebut 
consell d’Stefan Picard, Moshe Hammer, Jesse Levine, 
Roland Daugareil i Rachel Podger, entre d’altres.  

Ha col·laborat darrerament amb orquestres professionals 
com l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, on va 
treballar amb Henrik Nánási i Roberto Abbado; amb 
l’Orquestra de València i amb l’Orquestra del Nord 
d’Holanda (Noord Nederlands Orkest), a Groningen. Ha 
treballat sota la direcció de Guérguiev, Heras-Casado, 
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C. Zacharias, Lawrence Foster, Günter Pichler… I ha 
compartit escenari amb grans solistes com Plácido 
Domingo o Gilles Apap.

Notes al programa 

Edvard Grieg (1843-1907)

Considerat un dels compositors més importants del 
període romàntic, Edvard Grieg va aconseguir crear un 
estil propi molt característic incorporant a la seua música 
multitud de temes i cançons populars noruegues.

Aquesta suite va ser escrita el 1884 per a commemorar el 
200 aniversari de Ludvig Holberg, dramaturg i historiador 
considerat el pare de la Il·lustració danesa i noruega.

Grieg va triar les danses de la suite barroca francesa com 
a base, però la seua personalitat musical està present en 
tots els seus moviments: no hi ha dubte que es tracta 
d’un Grieg infiltrat a la cort de Lluís XIV.

Gustav Holst (1874-1934)

El 1912 Gustav Holst va escriure la seua famosa St. Paul’s 
Suite per a l’orquestra del col·legi femení del mateix nom 
a Londres, del qual era professor de música. Inicialment 
també incorporava instruments de vent, però finalment 
es va publicar la versió que hui coneixem, només per a 
cordes. Hi podem trobar tot tipus d’elements, des de les 
melodies populars angleses Greensleeves i Dargason fins a 
una cançó àrab, inspiració d’un viatge de Holst a Algèria.

Clàssics a la plaça
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Piotr Ilitx Txaikovski (1840-1893)

Autor de nombroses obres mundialment famoses 
com El llac dels cignes, La Bella Dorment i El Trencanous, 
Txaikovski és considerat, per molts, el compositor rus 
més important de tots els temps. Afortunadament, va 
rebre un gran suport econòmic de l’empresària russa 
Nadejda von Meck, amb la qual va mantenir una estreta 
i peculiar relació exclusivament per carta durant catorze 
anys. En una d’aquestes cartes, el compositor escriu sobre 
aquesta obra: «Estic composant inspirat per la llibertat de 
pensar, amb un impuls innat». Una volta acabada l’obra, 
Txaikovski, molt satisfet del seu treball, contactava el seu 
editor: «adore aquesta serenata i espere amb fervor que 
puga veure la llum prompte». Escrita el 1880, la serenata 
per a cordes és considerada una obra mestra del repertori 
per a orquestra de corda.

Selecció de danses: V. Herbert / H. Parry

El director i violoncel·lista Victor Herbert (1859-1924) 
va composar en molts estils diferents, però potser és 
més reconegut hui per les seues melodies elegants i 
captivadores. Amb un llenguatge molt colorista i ple de 
detalls, Herbert aconsegueix transportar-nos a un món 
de fantasia i elegància.

Hubert Parry (1848-1918) va ser un compositor, professor 
i musicòleg anglés de gran renom. Aquesta suite, escrita 
el 1914, no es basa en melodies populars. Inspirant-se en 
la suite barroca, Parry va intentar crear instantànies de la 
vida rural anglesa, com bodegons musicals.

27 de juliol, 23.00 h
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Clàssics a la plaça

Astor Piazzolla (1921 – 1992)

Bandoneonista i compositor argentí, Piazzolla és 
mundialment conegut per haver revolucionat la manera 
de fer tango a Buenos Aires i a la resta del món. Al principi 
de la seua carrera va ser etiquetat al seu país natal com 
a «un boig d’idees estranyes i modernismes sense cap 
sentit», rebutjat pels tradicionalistes i puristes.

Definida per ell mateix com «una música de cambra 
popular que naix del tango», la seua obra tan característica 
combina diferents elements i formes del jazz amb les del 
tango: incorpora la guitarra elèctrica i la bateria, utilitza 
altres formes harmòniques, melòdiques i rítmiques... 
Aquest Libertango, escrit el 1974, simbolitza perfectament 
aquesta ramificació estilística. És una música escrita no 
sols per a ballar, sinó per a escoltar atentament.
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Clàssics a la plaça

Violins: Vicent Balaguer, Xavier Tortosa, Josep Esteve, Raquel 
Campos, Jesús Jiménez, Fernando Pascual, Pau Ruiz i Ángel Campos
Violes: Ariadna Boiso, Alba Moratilla i Estevan de Almeida
Violoncels: Dimas Moreno, David Forés i Jorge Fanjul 
Contrabaix: Julio Pastor

I PART 

Holberg’s Suite 
                 E. GRIEG

Allegro vivace
Andante
Gavotte
Aria
Rigaudon

St. Paul’s Suite 
             G. HOLST

Giga vivace
Ostinato
Intermezzo
Finale, Dargasson

II PART 

Serenata per a cordes en do major               P. I. TXAIKOVSKI

Pezzo in forma de sonatina

Sel·lecció de danses                           V. HERBERT i C. H. PARRY 

Polonaise*
En estil de minuet**
Canzonetta*
Frolic** 

*Serenade Op.12 de V. HERBERT

** An English Suite de C. H. PARRY                
           
Libertango                    A. PIAZZOLLA
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Simfonisme de cambra

Ensemble Joaquín Rodrigo 
Jose María Ferrero de la Asunción, oboé
Rubén Sánchez Navarro, oboé
Sergi Rodrigo Delgado, clarinet
Joan Tormo García,  clarinet
Héctor Soler Lluch, fagot
Maria Tordera Bosch, fagot
Alfredo Fenollosa Benavent, trompa
Carles Lizondo Ferrer, trompa
Amparo Salmerón Alemany, trompa
Héctor Morellà Bosch, violoncel
José Adolfo Alemany Alemany, contrabaix
Joan Salvador Cerveró, timbals
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La majoria dels components de l’ensemble estudien junts 
al Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de 
València, centre del qual prenen el nom a tall d’homenatge 
al lloc on es van conéixer. Així mateix, alguns dels seus 
components s’han format als conservatoris superiors de 
la Corunya, Castelló i Madrid, així com a l’Escola Superior 
de Música Reina Sofia de Madrid. Posteriorment, amplien 
els seus coneixements amb estudis de postgrau en 
centres a Amsterdam, Graz, Maastricht i Mannheim. 
 
Molts d’ells van compartir nombroses trobades en joves 
orquestres com la Jove Orquestra Nacional d’Espanya, 
la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, la Jove 
Orquestra Simfònica de Castelló o les orquestres 
filharmòniques de la Universitat de València i d’Alacant. 
A més a més, membres de l’ensemble han format part 
d’agrupacions internacionals com la Jove Orquestra 
Nacional dels Països Baixos, la Jove Orquestra i Banda Jove 
de la Unió Europea i la Jove Orquestra Gustav Mahler. 
 
Ja en el món professional, els músics de l’Ensemble 
Joaquín Rodrigo formen part, col·laboren regularment o 
han participat amb orquestres com l’Orquestra Nacional 
d’Espanya, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, 
l’Orquestra de València, l’Orquestra del Gran Teatre del 
Liceu, l’Orquestra Simfònica Sinaloa de las Artes (Mèxic), 
l’Orquestra de Cambra d’Europa (COE), l’Orquestra 
Filharmònica de l’Estat de Renània-Palatinat (Alemanya), 
l’Orquestra Filharmònica Holandesa (Països Baixos), 
l’Orquestra de l’Òpera de Llemotges (França), l’Orquestra 
Simfònica Nacional de la RAI (Itàlia), les orquestres 
simfòniques de Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Múrcia, 
Regne d’Aragó, Vallés… I també en les bandes municipals 
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Sinfonisme de cambra

de la Corunya, Barcelona, Madrid o el Grup Instrumental 
de València. En la llavor docent, alguns components del 
grup són també professors als conservatoris professionals 
de música d’Eivissa i de Menorca. 
 
Durant les seues participacions amb les agrupacions 
anteriors han estat dirigits per directors com David 
Afkham, Sergio Alapont, Jordi Bernàcer, Fabio Biondi, 
Giampaolo Bisanti, Ivor Bolton, Marcel van Bree, Salvador 
Brotons, Rafael Frühbeck de Burgos, Peter Burwick, 
Semion Bitxkov, Jan Cober, Manuel Galduf, Enrique 
García Asensio, Guillermo García Calvo, Rubén Gimeno, 
Eliahu  Inbal, Lutz Köhler, Jesús López Cobos, Andrea 
Loss, Steven Mead, Juanjo Mena, Ludovic Morlot, Henrik 
Nánási, Juan José Ocón, Enrico Onofri, Víctor Pablo, Rafael 
Pascual Vilaplana, George Pehlivanian, Vasily Petrenko, 
Bart Picqueur, Marc Piollet, Josep Pons, Ivan Repusitx, 
James Ross, Pablo Rus, Rafael Sanz Espert, Bram Sniekers, 
Cristóbal Soler, Ramón Tebar, Yaron Traub, Andrés Valero 
Castells, Antoni Wit… I han actuat a les principals sales de 
concerts de l’Estat espanyol i de països com Alemanya, 
Àustria, França, Itàlia, Països Baixos, Portugal, Romania, 
Suïssa, els Estats Units, Argentina, Bolívia, República 
Dominicana, Guatemala, Hondures, Mèxic, Algèria, 
Marroc, Emirats Àrabs Units, Corea del Sud i el Japó. 
 
Finalment, cal destacar els nombrosos guardons 
aconseguits pels músics de l’Ensemble Joaquín Rodrigo, 
tant individuals com col·lectius, amb premis en diferents 
concursos instrumentals, premis finals de carrera, premis 
EUTERPE i premis en els concursos de música de cambra 
d’Alzira, Quartell, València i Vinaròs. 
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Notes al programa 
 
Encisador és un dels molts adjectius que podria definir 
aquest programa. Únics són els compositors que el 
formen; genials, les obres que sentirem; entregat, 
l’ensemble que les interpretarà, i màgica, l’atmosfera de 
la plaça durant els concerts nocturns que acull cada any. 
 
La primera part del concert d’aquesta nit ens cita amb 
la fabulosa Simfonia núm. 7 de Ludwig van Beethoven, 
composta l’any 1812 en una versió per a ensemble 
publicada, a Viena, el 1816. Llavors era molt habitual 
que els mateixos compositors adaptaren les seues obres 
orquestrals per a una agrupació menor, molt sovint l’octet 
de vent. Aquesta formació era coneguda com a harmonie 
—nom que encara hui designa molts conjunts de vent— 
i era ideal per a poder traure les grans obres de les sales 
de concert a l’exterior, bé als jardins dels palaus reials o bé 
a les places de les ciutats, de manera que arribaren a una 
major quantitat de públic. La formació que la interpretarà 
a la plaça de Montserrat és aquest clàssic octet de vent al 
qual s’afegeix contrabaix i timbal per a reforçar el caràcter 
simfònic orquestral de la peça. 
 
Després d’una expectant introducció basada en un 
motiu de quatre notes i una escala ascendent, el vivace 
inicial es desenvolupa en forma de sonata a partir d’un 
motiu rítmic que genera un caràcter de dansa en tot el 
moviment. Aquesta sensació de dansa serà una constant 
durant tota l’obra i continua en el famós allegretto gràcies 
a un hipnòtic obstinat de notes llarga-breu-breu-llarga, 
que hagué de ser repetit el dia de l’estrena a causa de 
l’èxit que va tenir. La dansa segueix amb un presto de 
ritme ternari que combina una part molt moguda amb 
una altra de més lírica i calmada a tall de trio. Finalment, 
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la simfonia acaba amb un vertiginós moviment que porta 
el ball fins a l’extenuació en un exigent i frenètic darrer 
moviment. 
 
Beethoven va compondre aquesta meravella a la ciutat 
balneari de Teplice, aleshores Bohèmia, a la República 
Txeca d’ara, una regió d’on emergien els millors músics de 
vent de l’Europa de l’època. Aquesta resulta una bonica 
coincidència que ens connecta no sols amb la formació 
que interpreta la primera obra del programa, sinó també 
amb el compositor que tenim a la segona part, el txec 
Antonín Dvorák. 
 
En la seua majestuosa Serenata per a vents, violoncel i 
contrabaix, composta el 1878 —mesos abans de les 
populars Danses Eslaves—, l’estil nacionalista eslau, propi 
de la música de Dvorák, està present en tota la peça. 
Després d’un primer moviment solemne, el caràcter 
de dansa torna de nou amb el segon temps en forma 
de minuet. El bellíssim tercer moviment representa 
un autèntic romanç entre els diferents instruments de 
l’ensemble, que crea un ambient de calma i tendresa 
previ al finale amb què conclou l’obra després de citar el 
tema de l’inici.  
 
Dos compositors molt diferents per a descobrir dues 
obres mestres de la literatura musical, un ensemble unit 
per l’amistat i els vincles amb Montserrat i una plaça 
única per a gaudir de bona música davall del cel d’una 
nit d’estiu. Un concert encisador que no us podeu perdre. 
Que el gaudiu com nosaltres. 
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Simfonisme de cambra
Ensemble Joaquín Rodrigo

PROGRAMA

 
I PART

Simfonia núm. 7, opus 92           L. VAN BEETHOVEN (1770 -1827)
Versió per a ensemble de 1816, 30’

 Poco Sostenuto- Vivace
 Allegretto
 Presto
 Allegro con brio

II PART

Serenata per a vents, 
violoncel i contrabaix                                                  A. DVORÁK (1841-1904)
Opus 44 (1878), 27’

 Moderato, quasi marcia
 Minuetto: Tempo di minuetto – Presto
 Andante con moto
 Finale: Allegro molto
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