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COMPOSITORES VALENCIANES
Raquel Lacruz Martínez
Resum
En aquest article es reflexiona sobre el paper de la dona en la música i sobretot el paper
de la dona en la composició a la Comunitat Valenciana. S´ha realitzat un primer i únic
llistat de compositores valencianes, són dones que s´han localitzat en diferents arxius i
que estan compreses entre els segles XIX i XX. Hi ha molt poques però, per aquesta
mateixa raó, pensem que és important
im
nomenar-les i catalogar-les.
les. Pràcticament tota
l'activitat artística valenciana en la qual la
dona a poc a poc va incorporant-se
incorporant
a principis del segle XX es va veure truncada per
la Guerra Civil espanyola i les dones que
van aconseguir sobreposar--se a aqueix ambient tradicional i masclista de postguerra,
mereixen
reixen tot el nostre reconeixement…
Paraules clau: dones; música; valenciavalenci
nes; compositores.

Resumen
El artículo es una reflexión sobre el papel
de la mujer en la música y sobre todo el
papel de las mujeres compositoras en la
Comunidad Valenciana. Se ha realizado
un primer y único listado de compositoras
valencianas, son mujeres que se han localizado en diferentes archivos y que están comco
prendidas entre los siglos XIX y XX. Hay muy pocas pero, por esta misma razón, penpe
samos que es importante nombrarlas y catalogarlas. Prácticamente toda la actividad
artística valenciana en la cual la mujer poco a poco fue incorporándose a principios del
siglo XX se vió truncada por la Guerra Civil española y las mujeres que consiguieron
sobreponerse a ese ambiente tradicional y machista de posguerra, merecen todo nuestro
reconocimiento…
Palabras clave: mujeres; música; valencianas; compositoras.

Les dones en la composició
La composició femenina, igual que tot el que està relacionat amb la vida o les arts i les
dones ha estat minvada, minimitzada i devaluada per una mirada distorsionada de vegaveg
des, misògina i masclista dels historiadors, ja que encara que en el cas de la composició
hi ha poques figures femenines,
femenine no és el mateix poques que cap.
Aquest article forma part d'un projecte de recuperació de figures femenines valencianes
que es van dedicar a la composició i que, per diversos factors, són desconegudes. Amb
aquest gest pretenem alliberar-les
alliberar
de l’anonimatt en què han estat sumides durant anys.
anys
En iniciar la redacció d’aquest article no vaig pensar que trobaria al nostre passat històhist
ric, dones valencianes que s'hagueren dedicat a la composició, ja que hi ha molt poc
escrit sobre compositores valencianes. Si exceptuem d’una altra banda, el cas de les
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reconegudes Matilde Salvador i Ángeles López Artiga i d´un altra els treballs que sobre
compositores ha realitzat l’investigador Miguel Ángel Picó Pascual, no hem trobat molt
sobre la composició femenina valenciana.
valencia
No és intenció d’aquest escrit fer una reivindicació feminista, però sí que és de veres
que era en cert sentit desconcertant, per a mi, llegir llibres fonamentals de música en
què la referència a la composició femenina era nul·la. Tal és el cas de la Guia de la
música de cámara de François-René
François René Tranchefort que exclou de manera explícita a comco
positores hui tan rellevants com Elisabeth Jacques de la Guerre, Jeanne Louise Farrenc
(la seua obra cambrística no té menys qualitat que la de Mendelssohn), Clara Wieck
Schumann (la seua Romança per a violí núm. 1 opus 22 és d'una expressivitat i emotiviemotiv
tat intensíssimes, a l'altura de les grans obres del Romanticisme), Mel Bonis, Jeanine
Rueff ( l'ària del seu Quatour de saxophones és d'un accentuat lirisme íntim
ínti i captivador) o Sofia Gubaidulina, entre moltes altres.

Figura 1: Clara Schuman per Ernst Burger

Afortunadament, els investigadors, en canvi, sí que han plasmat el paper importantíssim
que les dones han exercit en el camp de la interpretació al llarg de la història de la músimús
ca, sobretot en el que es refereix al cant i a instruments com l'arpa i el clavecí.
Tampoc s'ha posat en dubte la vitalíssima actuació de la dona en la docència (camp unit
indubtablement
dubtablement al de la composició encara que a nivells molt elementals). Justament,
València va ser una de les primeres ciutats espanyoles que va instaurar escoles de músimús
ca per a xiquetes en què el professorat era femení. (López-Chavarri
(López Chavarri Andújar, 1978:71).
A més a més, certes dones han tingut una labor rellevant (a pesar que molts historiadors
no ho hagen contemplat) en la composició. Pel que fa a aquest tema, he arribat a comco
provar mitjançant les meues lectures que la història té grans contradiccions. Les dones
sempre han tingut una representació activa dins del món de la música. Instruments com
el llaüt, el clave, l'arpa, el piano, instruments polifònics que s'utilitzen per a l'acompanl'acompa
yament i per a la composició, eren considerats, com ja he dit abans, molt
mol femenins. Com
és possible que algunes de les grans figures, tant de la interpretació com de la composicompos
ció, no foren també femenines? Com és possible que elles, les docents, les que conscon
tantment havien d'arreglar i compondre peces senzilles per als seus alumnes, no foren
bones creadores? La indiferència històrica ha creat, entre altres coses, un desconeixedesconeix
ment tal, que ens ha fet assumir que les dones en l'art només han sigut muses o xicotetes
intèrprets. Per això, a partir del segle XX i fins a l’actualitat,
l’actualitat, s'han obert interessants i
renovades línies d'investigació amb l'únic propòsit de recuperar aquestes artistes ignoraignor
des, silenciades i per tant oblidades (Furore
(
Edition,, editorial germana que es dedica
exclusivament a la publicació de música de dones).
dones
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Figura 2: Claustre del Conservatori de València al finalitzar el curs 19431943-44, amb els mestres Izquierdo, Magenti, Juan Alós, José Roca, Enrique Domínguez, etc. (López-Chavarri
(López
Andújar, 1978: 12).

Aquesta foto és un clar exponent del que ha ocorregut amb les dones i la música a través
de la història. El peu de foto és l´original,
l´original, tots i totes són professors docents del ConserConse
vatori de València, però les dones són “l'etc.”, les grans ignorades (Conchita
(Conch Michó,
Emilia Muñoz, Carmen Andújar, Mª del Carmen Calomarde…).
Calomarde…)
Moltes persones comenten que el tema de la composició vinculat estrictament amb el
gènere femení no els pareix interessant. Diuen que als compositors cal valorar-los
valorar
per
la seua obra, independentment
pendentment de quin siga el sexe de l'autor. Aquesta opinió també la
compartiríem ara, en ple segle XXI ja que les fronteres entre masculí i femení son cada
día més difuses, però no pensaríem el mateix si haguérem nascut a principis del segle
XX. No podem
dem aplicar o traslladar un criteri igualitari de valoració basat en l'estricta
qualitat a qualsevol època anterior. Hi ha ara molts investigadors que s'esforcen a rescaresc
tar de l'oblit a compositores que per la seua creació haurien de ser recordades i que pel
p
seu sexe són oblidades. Hem repassat molts catàlegs i en major proporció hi ha molts
compositors també desconeguts, però en aquest article vull incidir en el fet que eixes
dones han existit. Hui en dia una dona pot ser compositora, però intentar ser dona
do compositora a València quasi fins el segle XX, era una mena de contingència o gesta que
mereix ser esmentat.
El fet de concebre que les dones interpretaren però no compongueren ve donat per les
característiques tradicionals historicosocials vinculades a cada sexe. La creació de la
música ha sigut tradicionalment considerada un acte racional (la capacitat considerada
durant segles masculina); però també sensorial (capacitat considerada durant segles fef
menina). La música és un art que va directe als sentits.
sentits. La creació d'aquesta ve a través
de la raó, açò ens fa comprendre millor l'exclusió històrica que les dones han patit en el
camp de la composició. Durant molt de temps, s'ha parlat que la part dreta del cervell
era l'emocional o la sentimental, el costat
costat creatiu; i l'esquerre, el racional o lògic. Però,
de fet, els estudis més moderns en neurologia demostren que el costat dret del cervell és
el responsable de processar les noves idees, que quan ja estan memoritzades i es converconve
tixen en familiars, passen al costat esquerre. Eixa és la raó per què un músic professioprofessi
nal escolte amb el costat esquerre del cervell i un neòfit amb el dret (Dispenza, 2008:
289). Històricament, se'ns ha fet creure que les dones, per qüestions físiques i neurolòneurol
giques, no estaven capacitades per a crear i és per açò que són molts els llibres de conco
sulta replets de compositors considerats “menors” però on no apareixen de cap manera
les dones. Elles, no han arribat a ser ni tan sols compositores menors? Se'ls ha exclòs
tan sols per la seua condició? Els hòmens també han patit discriminacions a l'univers de
la música: el cas més irrebatible és que durant molts anys se'ls ha prohibit una educació
vocal determinada per considerar-la
considerar la femenina. Són moltes les discriminacions patides
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per tots al llarg de la història: el classisme ha impedit a tots els sexes l'accés a l'estudi de
la música, el racisme ha prohibit i l'homofòbia ha exclòs. Les al·lusions podrien ser ini
terminables…

Figura 3 y 4: Relleus del tron Ludovisi, c. 460-450
460 450 a. C. L'esposa de l'esquerra representa les
funcions honorables de la dona, la flautista de la dreta simbolitza les funcions no honorables
(solien exercir la prostitució).

Les compositores a Espanya
Fins als nostres dies arriben les informacions i gravacions
gravacions que no fan sinó alimentar el
desconeixement de les dones en la música. El famosíssim còdex de Las Huelgas (Bur(Bu
gos), la joia bibliogràfica musical més antiga del nostre país, no va ser concebut per a
ser interpretat per hòmens (en les gravacions més habituals) sinó per a ser cantat a
l’esmentat monestir per dones (Picó Pascual, 2006: 65). Aquests monestirs tenien una
organització musical semblant, però més reduïda que els monestirs masculins, alguns
solien tenir també mestra de capella, organista, instrumentistes i cor. Amb tot, comencome
cem a tindre algunes dades sobre fites fonamentals de la història de la composició fef
menina.

Figura 5: Concerto en casa Lazzari. Girolamo Martinelli, Carpi. Museu Cívic.

Presumiblement, la primera compositora espanyola trobada en els llibres consultats és
Cecilia Rosales, nascuda a Orense durant el segle XV (Saldoni, B. Diccionario biobi
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gráfico-bibliográfico
bibliográfico de efemérides de músicos españoles.
españoles. Tomo IV, 1881). La BiblioBibli
teca dee París conserva manuscrits d'ella que, a més, era poetessa.
La primera obra editada per una dona possiblement siga el “Conditor
“Conditor alme”,
alme himne
d'advent a tres veus que data del 1557. Va ser compost per la monja Gràcia Baptista
(Machado, 1995: 21).
La primera mestra de capella localitzada que va escriure composicions musicals és AnA
tonia Canals i Benavarri, monja del monestir català de Vallbona de les Monges, a l’any
1755 (Picó, 2006: 63).

Compositores valencianes
Al voltant dels anys 1970-1980
1980 (i no abans!) les xiquetes valencianes ens incorporàvem
a poc a poc al món de les Bandes de Música. Teníem la sensació de ser les primeres
dones músiques de la història. Açò, referit a la naturalesa de les bandes en concret, era
cert però, evidentment, no ho era referit a l'espai de la música en general; no obstant
això, era el símptoma d'un canvi radical: la incorporació generalitzada (si no massiva)
de les dones de qualsevol extracció social a l'educació musical i a la professionalització
musical. Probablement,, la primera dona professora de piano d'una institució pública
espanyola haja sigut una valenciana, Consuelo Rey, que va organitzar i va dirigir la
primera escola de música per a xiquetes pobres en 1869. Més tard, es varen crear unes
altres escoles també dirigides
irigides per dones: Desamparados Moya, Vicenta Zarzoso, María
Solanich o Encarnación Abellán (López-Chavarri, 1979:71).
Una particularitat molt especial que he trobat en realitzar aquesta investigació és que
quasi totes les compositores localitzades van realitzar
realitzar estudis en el Conservatori de
València. Aquest Conservatori, fundat en 1879, tenia les seues classes de Cant i Piano
repletes d'alumnes (generalment filles de famílies acomodades). L'assumpte podria forfo
mar part d'un treball d'investigació profund que,
que, naturalment, queda fora de les pretenprete
sions d'aquest article. Com ja exposa Eduardo López-Chavarri
López Chavarri Andújar al seu llibre 100
anys de música valenciana (pàg. 152-154),
154), intentar trobar un nexe comú entre els autors
valencians és tasca àrdua i, en el cas de
de les dones compositores, tal vegada molt més.
No és intenció d'aquest sondeig examinar l'analogia entre l'una i l'altra obra escrita per
dones o entre l'una i l'altra compositora. S'exposen a continuació un primer llistat de
compositores valencianes que han
h pogut localitzar-se
se i que comprenen uns anys, entre
els segles XIX i XX. Esmentarem, a més, el cas d'una esclava laudista del segle XIII
anomenada Hind. En aquella època, no hi havia quasi música escrita, per la qual cosa
sobreentenem que l'intèrpret d´alguna manera n’és també creador.
Encara que aquests apunts tenen un objecte molt més limitat que establir una relació
definitiva de les compositores valencianes, ens ha paregut necessari incloure tota una
sèrie de dades que hem anat trobant i que en justifiquen
justifiquen la presència Per a possibles fuf
turs estudis d'investigació servirien com un punt de partida per a reflexionar. Som conscon
cients del seu caràcter parcial i poc connex. Cal aclarir, a més, que hi ha moltes compocomp
sitores actuals que no hem inclòs per la seua contemporaneïtat, (joves estudiants de
composició eixides dels Conservatoris Superior valencians com Mª Angeles Gómez,
Amparo Edó, Raquel Sánchez Martínez o Sara Galiana) i algunes probablement de dad
tació molt més antiga, de les quals no hem aconseguit
aconseguit trobar cap documentació.
A continuació anomenem, per ordre cronològic, les compositores valencianes que hem
anat localitzant entre totes les extenses fonts consultades en biblioteques i arxius.
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1. Hind, esclava laudista del segle XII. (Adam, 2003:422).
2003:422)
2. Francisca Pitarch. Monja organista del convent de Sagunt des de 1829. (Ruíz de
Lihory, 1903:369).
3 Ambrosia Pitarch. Monja del convent d’Agustinas de San Mateo (Castelló), al voltant
de 1800.
4. María Luisa Pitarch. Monja del convent de Nuestra Señora
Señora de la Puridad de Valencia,
des de 1833.
5. Emilia Martí Vilaplana (1851-1915).
(1851 1915). Religioses Agustinas del Santo Sepulcro
d’Alcoi (Valor, 1961: 198).
6. Desamparados Chavarría Pérez. Ingressà al conservatori de València a l´any 1866,
alumna de Roberto Segura i Salvador Giner. Composà una melodia per a baríton, piano
i harmonium, un motet per a tenor i orquestra, una missa de Glòria per a gran orquestra
escrita al 1900, un nocturno per orquestra titulat Plácida noche (1898), una suite oro
questral Mar latino,, un quintet de corda… (Ruíz, 1903: 308).
7. Antonia González Simpson (Alacant, 1866). Va ser alumna de l´Escuela Nacional
de Música; obtingé el primer premi d´harmonia al 1879.
8. Ermerinda Ferrari Gonzálvez (Elx 1887-195).
1887
9. Lola Vitoria Tarruella (Villena 1880-1952).
1880 1952). (Diccionario de la Musica valenciana
2006: 589).
10. Antonia González Simpson (Alicante 1886). (Diccionario de la música valenciana
2006: 461).
11. María Carbonell
onell García (Alcoi, 1889-1962).
1889
Subpriora al Monasterio del Santo SeS
pulcro de las Agustinas Descalzas reformadas de Alcoi. (El Levante musical).
12. Teresa Matarredona Aznar (Alcoi, 1904-2007).
1904
(Valor, 1961: 200).
13. Mª Dolores Soriano Raga.(València, segle XX).
14. Elisa Temprano. Alumna de Salvador Giner. Composà una missa de Glòria, una
Salve per a veus i orquestra, un Trisagio a tres veus i orquestra… (Ruiz
(
de Lihory,
1903).
15. María Teresa Andrés Blasco (València, 1910-1992).
1910
16. Ethelvina-Ofelia Raga Selma (Catarroja, 1911 – Madrid, 2005).
17. Pilar Mompó Aracil (Alcoi 1916). (Diccionario de la mùsica valenciana, 2006:117)
18. Matilde Salvador Segarra (Castelló, 1918 - València, 2007).
19. María Teresa Oller Benlloch (València, 1920).
20. María Luisa Campos Cutayar (Alacant, 1924-1975).(Adam,
1924 1975).(Adam, 2003:216)
21. Dolores Sendra Bordes (Alacant, 1927). (Diccionario de la música valenciana 2006:
436)
22. Consuelo Colomer Francés (Alcoy, 1930). (Adam 2003: 258 /Valor Calatayud,
1961: 131).
23. Adela de la Fuente Adánez (Cheste, 1937)
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24. María de los Angeles López Artiga (Massamagrell, 1939). Es pot consultar el
fantàstic treball que d´ella ha fet José Madrid Giordano.
25. Monserrat Bellés Dagarminaga (Vinaròs 1942-1998).
1942
26. Ana María Crack (Alacant, 1943).
19
27. María de los Angeles Sánchez Benimeli (València, 1943-2014).
1943 2014). (Diccionario de la
música valenciana, 2006: 394)
28. Encarna Beltrán Huertas-López
Huertas
(Madrid, 1948).
29. Lidia Valero (Alcoi, 1954 -2000).
30. Angelina Abad Vilaplana (1959).
31. María Consuelo Giner Tormo (Alacant, 1957).
32. María Ángeles Belda (Alcoi, 1961).
33. Carmen Verdú Esparza (Alcoi,1962). Valor Calatayud, 1961: 291).
34. Silvia Gomez-Maestro
Maestro (Alcoi, 1976).
35. María Teresa Ballester Gamón (València, 1972).
Una altra compositora
ora establida a València i molt prolífica i premiada, és l´argentina
Claudia Montero.
Hem d'assenyalar que una de les dificultats trobades per a redactar aquest llistat ha sis
gut l'existència d'errors quant al gènere de les persones incloses. Hem detectat dos casos
molt evidents. El primer cas es el d’una de les autores mencionades per López Chavarri
en la pàgina 157 del seu llibre 100 años de música valenciana 1878-1978
1978 és Juana Úbeda, organista del col·legi del Corpus Christi. Consultats els arxius d'aquest
d'aque Col·legi,
hem comprovat que es tracta d'un error, perquè sent esta una congregació masculina,
tots els compositors, organistes i mestres de capella que la componien eren hòmens, per
tant el nom del compositor en qüestió és Juan Úbeda. El segon cas el trovem
tr
als Fons
Musicals de la regió valenciana I (Catedral Metropolitana de València) de José CliCl
ment, a la pàgina 150, apareix un nom que pot portar a la confusió: María José Erb. En
realitat es tracta del músic francés Marie-Joseph
Marie
Erb (1858-1944)
1944) del qual,
qua tots els anys
el dia del Corpus a la vesprada, se n’interpreten les Completes (un himne i tres salms) a
l'església del Col·legi del Patriarca.
A la relació d'autores que hem esmentat abans, crida l'atenció que moltes d'elles han
nascut a Alcoi. Aquesta ciutat, pionera en la indústria del tèxtil i del paper a tota EspanEspa
ya, i amb situació geogràfica de pas (entre Xàtiva i Alacant), ha dinamitzat la cultura
més vigorosament que altres poblacions. Emilia Martí, Pilar Mompó, María Carbonell,
Teresa Matarredona
ona i Consuelo Colomer són totes alcoianes. I també ho són les compocomp
sitores més actuals: Carmen Verdú, Silvia Gómez, Mª Ángeles Belda i Lidia Valero
(encara que l´última va morir l'any 2000). Moltes d'elles formen part de l'Escola de
Composició i Creació d'Alcoi,
'Alcoi, ECCA, que dirigeix Javier Darias.
Encara que no és propòsit d'aquest treball, hem afegit uns breus comentaris que, a mam
nera de resum, faciliten la idea de l'espai que la dona compositora ocupa als nostres
catàlegs. Aquesta relació d'arxius ens fa pensar que encara que les dones no són moltes,
la seua presència és significativa. L'estudi ens permetria fer-nos
fer nos una idea del paper que
elles van exercir socialment i culturalment en la història d'Espanya; l'ensenyança musimus
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cal en les diferents classes socials,
socials, la imitació a la burgesia europea amb l'ensenyança
del piano com imprescindible en l'educació de les dones, les diferències entre comunicomun
tats. Les dones de la capital, Madrid, o les de Catalunya i el País Basc van ser les pripr
meres a sumar-se a les reivindicacions
eivindicacions feministes i van exigir cada vegada més la seua
presència en la vida política, social i cultural.
Dels catàlegs i biblioteces revisades destacaríem les puntualitzacions següents:
• Sociedad General de Autores y Editores (España). Archivo Histórico de la UniUn
ón Musical Española (molt
(molt interessants aquestos catàlegs dels fons de l’SGAE.
Falten per publicar--se els volums IV (Zarzuela en Madrid) i V (Valéncia
(
i Barcelona).
). Sorprén comprovar l'ingent nombre de dones editades, més de 80, quasi
totes
es anteriors a la Guerra Civil espanyola. Per descomptat, les seues principals
obres són de caràcter patriòtic (marxes militars) i també música per a saló. Açò
ens indica que a l'Espanya de principis del segle XX les dones es van incorporar
amb força al món
ón intel·lectual i cultural però és de tots conegut que eixe movimov
ment, com a tants altres, es va veure truncat per la Guerra Civil. Abunden, a
més, les autores hispanoamericanes, principalment de Cuba i Perú, tal vegada
conseqüència de les seues respectives
respectives relacions històriques amb Espanya. Hi ha
a més música de compositores franceses i italianes, entre altres.
• Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes.
Reyes. En aquesta Biblioteca es
conserven les referències de més de trenta compositores, majoritàriament
majoritàriame d'origen català. Es troben, a més, un bon nombre de cançoners i abundant metodolometodol
gia didàctica (Matilde Salvador, María de los Ángeles Sánchez Benimeli o MaM
ría de los Ángeles López Artiga, entre altres).
Música y Teatro contemporácontempor
• Fundación Juan March. Biblioteca española de Música
neo. Amb més de seixanta compositores, hi ha moltes cançons de Matilde SalSa
vador, diverses obres per a guitarra de María de los Ángeles Sánchez Benimeli,
de Consuelo Colomer Francés i de Lidia Valero, de María Teresa Andrés BlasBla
co, María
aría de los Ángeles López Artiga, María Luisa Campos Cuyatar, María
Angeles Belda Pérez, María Teresa Oller Benlloch i María Consuelo Giner
Tormo. Considerem valuosíssima la labor d'aquesta fundació pel seu paper rer
copilatori de música contemporània espanyola,
espanyola, on a més trobem la dona creadocread
ra cada vegada més present.
• Compositores
ompositores valencianes a L´hemeroteca de la Biblioteca Municipal Central de
València.
En aquesta hemeroteca s’han recopilat les composicions d´autors i autores valencians
però hi ha només cinc dones compositores de qui fem una xicoteta ressenya (n’excloem
a Mª del Carmen Bernad Lafuente que també està a la biblioteca pero estaria dins dels
estudis de compositores catalanes). Totes aquestes compositores pertanyen al període de
postguerra espanyola.
anyola. Totes van viure la mateixa època, suposem que serien xiquetes de
famílies benestants (algunes probablement, fins i tot, filles de militars), amb estudis
musicals pertanyents a un tipus de context sociocultural en què estaven presents aquests
temes. La corresponent al·lusió d'ells en la música que componien era, per tant, del tot
lògica. Ens crida l'atenció la presència de cançons amb títols patriòtics i l’esment conticont
nu de les Antilles. Moltes
ltes d´aquestes cançons són frontereres entre la música culta i la
popular.
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María Dolores Soriano Raga va ser durant més de 50 anys professora municipal de
música de l'Ajuntament de València. És autora del primer himne al València Club de
Futbol (1924). La major part de la seua producció es desenvolupa a l'època franquista,
fr
per la qual cosa al seu haver compta amb multitud de marxes militars d'exaltació, músimús
ca patriòtica, himnes religiosos, cançons espanyoles i pasdobles, entre altres. Va ser
fundadora, junt amb José Roca, del cor infantil “Juan Bautista Comes”.

Figura 6: Mª Dolores Soriano Raga

Tal vegada siga la compositora més antiga de què hi ha constància als arxius de la BanBa
da Municipal de València i la que més obres d'autoria té a l’esmentat
l’esmentat arxiu: Así canta
Valencia, Olerizo, Llamas de arte,
arte etc. Conjuntament amb l'obra Ferraro,
Ferraro de Mª Ángeles López Artiga, i la Marxa del rei barbut,
barbut, de Matilde Salvador, formen el gros de
compositores valencianes de què disposa l’arxiu.
Mª Teresa Andrés Blasco. València, 1910-1992.
1910 1992. (Tant a l´arxiu de la biblioteca com al
llibre Las mujeres en la música de Patricia Adkins, suprimeixen el nom de Teresa).
Compositora pianista i docent. Alumna d'harmonia de Pedro Sosa. En les seues compocomp
sicions abunden valsos,, xotis, boleros, etc. Es tracta, en general, de música de ball de
l'època (Diccionario
Diccionario de la música valenciana. 2006: 50:). Segons pareix, tot l'àmbit
compositiu d'aquesta autora està molt canalitzat a les revetles populars, amb instrumeninstrume
tacions mixtes de corda i vent molt habituals en l'època. És el cas de les conegudes oro
questrines.

Figura 7: Mª Teresa Andrés Blasco
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Matilde Salvador Segarra (Castelló, 1918 – València, 2007). Cas únic d'artista valenciavalenci
na (perquè a més de compositora era també pintora
pintora i poeta) que ha tingut rellevància i
ha sigut respectada com a tal. Les seues cançons són exquisides, d'una bellesa trista que
ens recorda els millors lieder de Strauss. Va ser la primera dona que va estrenar una
obra al Liceu de Barcelona, Vinatea.

Figura 8: Matilde Salvador Segarra

Com no és intenció d'aquest treball l'estudi d'aquesta notable figura, relacione a conticont
nuació diverses de les investigacions que poden consultar-se
con
se sobre la seua extensa obra:
•
•
•

Matilde Salvador, Una dona compromesa amb el seu poble, amb el seu país.
València, UGTPV, 2001. Obra disponible en l'Institut Valencià de la Música.
Matilde Salvador. Converses amb una compositora apassionada,
apassionada de Rosa Solbes. Tàndem Edicions. 2007.
Salvador Segui, Catàleg d'obres de Matilde Salvador.
Salvador. Fundació Autor, Madrid,
2000. També disponible en l'Institut Valencià de la Música.

María Teresa Oller Benlloch. València, 1926. (Segons el llibre de Patricia Adkins
Adkin Las
mujeres en la música,, l´any de naixement és el 1923). Va ser deixebla predilecta del
mestre Palau. Professora d'harmonia del Conservatori de música de València, compilacompil
dora folklorista (juntament amb Salvador Seguí edità els cançoners de València i CasC
telló), transcriptora i compositora. Suggerim l'article que sobre ella va escriure Miguel
Ángel Picó Pascual en la Revista de folklore núm. 22 titulat Mª Teresa Oller Benlloch,
una vida d'entrega a l'estudi del folklore musical valencià. Dades sobre ella
ell apareixen a
més en el ja esmentat Diccionari de la Música Valenciana.

Figura 9: María Teresa Oller Benlloch
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Una altra compositora a destacar per la seua nombrosa obra és Ethelvina Ofelia Raga
Selma, el gros de la seua obra està dipositat a CulturaArts Música , ací resumin un poc
la seua trajectòria.
Ethelvina va nàixer l'any 1911 a Catarroja i va morir en una residència madrilenya l'any
2005. Va estudiar direcció d'orquestra i folklore amb Manuel Palau, harmonia amb PeP
dro Sosa i història de la música amb Eduardo López Chavarri. Els seus estudis musicals
els compaginava tocant el piano per a acompanyar pel·lícules de cine mut en cines de
Catarroja i València. També era organista i directora de cors de diverses parròquies i
col·legis religiosos,, i va compondre molts motets per a les seues misses i festivitats.
En 1957, gràcies a una beca de la Diputació, va dirigir la banda de València, fet extraextr
ordinari, perquè ha sigut la primera i fins ara l'única dona que ho ha fet? (la banda Municipal de Valencia
lencia interpretà obres d´Ethelvina Raga sota la seua direcció però l´arxiu
d´aquesta entitat no conserva les composicions).

Figura 10: Ethelvina-Ofelia
E
Raga Selma

Va conrear diversos gèneres musicals, té escrita molta música escènica: música per a
ballet, sarsueles, música per a pel·lícules i també gran quantitat de música instrumental
per a orquestra, banda o grups mixtos, música coral (sobretot religiosa i popular). El
gros de la seua obra, en canvi, el formen les cançons: cançó clàssica, cançó espanyola,
lied,, vals i també cançó lleugera: cha cha cha,, xarleston, fox, mambo, bolero, tango, etc.
Aquest repertori era l'habitual en les composicions escrites per dones.
Sobre
obre les característiques compositives d'aquesta autora, diríem que el llenguatge musimus
cal que empra en les seues obres simfòniques és modern, està ple de dissonàncies, es
basa moltes vegades en sèries d'harmònics i no en escales tonals o modals, utilitza els
e
sons indeterminats, els cromatismes, els efectes, etc; no obstant això, la seua música
religiosa, les seues cançons i la seua música per a banda, estan escrites amb un llenguatllengua
ge més senzill, utilitza una harmonia tradicional i incorpora les melodies populars
po
valencianes de La xàquera vella, les albaes, l´ U i dos del cant d´estil valencià…
Destacaríem del seu repertori el lirisme i gràcia de les seues cançons, les sarsueles escriescr
tes en valencià Deu mil duros i Jo sóc ton pare, el quintet de vent Auques Vicentines, el
concert per a òrgan La nova Babel,
Babel la suite-ballet Bajo el cielo andaluz i l'acte sacrasacr
mental El santo grial.
La seua música fon el religiós i el folklòric; el misticisme dels seus anys acompanyant,
vivint i component en convents i col·legis
col·legis religiosos, i el popular, tan de moda a l'època,
inculcat pels seus professors Palau, Turina i Sosa.
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Conclusions
Molts pensen que si la major part del repertori d`aquestes compositores no es va editar
en el seu moment i no va romandre, és per que
que no tenia qualitat suficient. Per experiènexperiè
cia pròpia podem afirmar que treballem de vegades amb obres de menor nivell molt ben
editades, la qual cosa facilita notablement la seua interpretació independentment de
quin siga el seu valor musical. Igualment succeïx amb les gravacions: només si es té
l'opció d'escoltar una obra, es podrà tindre criteri suficient com per a triar-la
triar o avaluarla; si no podem escoltar-la,
la, estarem limitats en les nostres eleccions. Hi ha en el mercat
discogràfic integrals completes
completes de grans músics, sabem que no tota la seua producció és
de primera línia (encara que sí ho siguen els seus autors); en canvi, si es té l'oportunitat
d'escoltar-la,
la, es té l'oportunitat de valorar-la.
valorar la. Realitzant este treball, he trobat diversos
materials de compositores i en diverses ocasions l'estat en què es troben (manuscrits
inintel·ligibles, materials incomplets o danyats, etc.) ens desanimen i ens inciten a
abandonar eixe projecte. Però caldrà insistir si volem conformar un corpus definitiu de
l'obra
ra de molts compositors i compositores fins hui desconeguts.
Hi ha hagut un desfasament immens entre intèrprets i musicòlegs. Uns per desconeixedesconeix
ment historicomusical, i altres per desconeixements harmònics, contrapuntístics i de
pràctica instrumental en general.
eneral. Tot això no ha beneficiat en absolut la recuperació del
nostre patrimoni històric i musical.
La nostra intenció és fer també un document sonor de algunes de les obres d’aquestes
autores.
La part més important d’aquesta investigació està per fer ja
ja que la música ha de sonar,
els treballs d’investigació heretats de les Universitats tradicionals incideixen molt en la
part teòrica dels compositors i compositores però realment tota aquesta teoria si no va
acompanyada de música, perd gran part de la seu
se raó de ser.
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