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LA MÚSICA D'ETHELVINA-OFELIA RAGA SELMA
Raquel Lacruz Martínez

Resum
En aquest article es dóna a conéixer la figura de la compositora i
escriptora catarrogina Ethelvina-Ofelia Raga Selma (1911-2005),
una dona lluitadora que contra corrent intentà fer-se un lloc en
una professió quasi impossible per a ella, la composició. La seua
vida reflecteix clarament la duresa i les penúries que les dones de
la postguerra tenien per poder ser creatives i independents fora
dels cànons establerts. Ethelvina fou la primera dona que dirigí la
Banda Municipal de València, és autora de centenars de cançons,
sarsueles, música de ball, etc. Aprofitem aquest article per a aprofundir en la seua vida i analitzar-ne breument l’extensa obra musical.
Paraules clau: Ethevina; Raga; compositora; música, València.

Resumen
En este artículo se da a conocer la figura de la compositora y escritora catarrojense Ethelvina-Ofelia Raga Selma (1911-2005), una mujer luchadora que contracorriente intentó
hacerse un hueco en una profesión casi imposible para ella, la composición. Su vida refleja
claramente la dureza y las penurias que las mujeres de posguerra tenían para poder ser
independientes y creativas fuera de los cánones establecidos. Ethelvina fue la primera mujer en dirigir la Banda Municipal de València, es autora de centenares de canciones, zarzuelas, música de baile, etc. Aprovechamos este artículo para profundizar en su vida y
analizar brevemente su extensa obra musical.
Palabras clave: Ethelvina; Raga; compositora; música, València.

Abstract
This article presents the figure of Ethelvina-Ofelia Raga Selma (1911-2005), a composer
and writer from the Valencian town of Catarroja. A courageous woman, she fought to find
her own place in the extremely difficult world of composition. Her life exemplifies the
hardships that post-war women had to face in order to be independent and creative
beyond the prevailing norms. Ethelvina was the first woman to conduct the Municipal
Band of Valencia and composed hundreds of songs, zarzuelas, dance music, etc. This article goes deeper into her life and prolific musical work.
Keywords: Ethelvina; Raga; compositor; music; València.
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Introducció
Volem aprofitar els impulsos que en l’actualitat tenen els treballs sobre les dones i escriure
sobre aquesta compositora que sense tenir la valoració d’altres coetànies com Matilde Salvador o Mª Ángeles López Artiga, pensem que és - amb Mª Dolores Soriano Raga- un personatge rellevant dins del món de la composició valenciana.
Els artistes musicals tenen fama de no valorar els antics autors, aquest fet, ens va fer recórrer les principals biblioteques i arxius valencians buscant compositors per a interpretar.
Començàrem per la Biblioteca del Conservatori Superior de Música de València, després
per la Biblioteca Municipal Central (Biblioteca Musical de Compositors valencians), continuàrem per altres arxius fins a arribar a la Biblioteca de CulturArts (antic Institut Valencià
de la Música). Per aquells dies, afortunadament, s'acabava d'efectuar una donació d'una
compositora: més de 12 arxivadors replets de música instrumental sense catalogar. En
aquest precís moment se’ns van dissipar els dubtes sobre el compositor a triar i començàrem aquest treball, primerament recopilant les partitures manuscrites i editades, seguidament buscant informació general sobre la vida de la nostra autora, i després fent-ne una
anàlisi estilística de l’obra.
Les poques dades que són públiques entorn de la biografia d'Ofelia-Ethelvina Raga Selma
procedeixen, majoritàriament, del Diccionari de la Música Valenciana i dels papers trobats a
la Biblioteca de CulturArts. Hem recorregut a altres fonts que ens permeten reconstruir
part de la biografia més personal. Entre les fonts esmentades estan les dades recopilades
de les entrevistes i converses amb les seues nebodes nétes, Victòria1 i Asunción, i algunes
cartes trobades entre els fons documentals.

Context històric
La data de naixement d'Ethelvina Raga és el 30 d'Abril de 1911. Ens trobem en una Espanya prebèllica, on hi ha dos bàndols molt distanciats, un extremadament conservador a
qui dóna suport l'Església, i un altre liberal, republicà. Quant a l'aspecte geogràfic, l'actual
Comunitat Valenciana era en 1914, any del començament de la I Guerra Mundial, el territori peninsular de major relació econòmica amb Europa, per tant va estar entre les primeres a percebre els efectes de la contesa (Historia del pueblo valenciano, 1988:785).
La neutralitat d'Espanya a la I Guerra Mundial li proporciona una oportunitat, només
momentàniament aprofitada, de potenciar-ne l’economia, ja que és l'encarregada de proveir als països veïns en guerra, la qual cosa coincideix amb una etapa de grans conflictes
socials. Els liberals valencians, liderats per Vicente Blasco Ibáñez amb el Partit d'Unió Republicana Autonomista, van aconseguir una notable implantació, les principals premisses
eren: la República, la importància de la vida municipal i del procés científic, i l'anticlericalisme (1920).
El cinquanta per cent de la població de València era analfabeta (en el cas de les dones
aquest percentatge era major), a Catarroja, població on va nàixer la nostra autora, hi havia
en canvi un 84 per cent d'homes analfabets i un 75 de dones (Historia del Pueblo Valenciano,

1 Victoria Daroqui ha sigut l´alma mater d’aquest article, l’encarregada de salvaguardar els materials
d’Ethelvina.
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1988:785). Ethelvina era, però, unes d'aquelles escasses persones que havien pogut tenir
accés als estudis.
La meitat de la població activa valenciana es dedicava a l'agricultura. La dècada dels anys
20 és principalment vinícola però a partir dels anys 30 passa a ser tarongera. Després del
colp d'Estat de 1923, la dictadura de Primo de Rivera i la proclamació de la II República en
1930, caldrà esperar a 1933 perquè les dones voten per primera vegada a Espanya, i donen
sentit realment a la tòpica denominació de “sufragi universal”.
En 1936, el colp militar i la posterior dictadura del general Franco suposarà un llarg i dur
retrocés en les aspiracions d'emancipació de la dona i de la cultura en tots els ordres. Unes
aspiracions a què el règim oferia una controlada i limitadíssima articulació a través de les
institucions socials i benèfiques. En el pla de l'activitat musical, tenen especial importància
dins de l’esmenta’t context, els Coros y danzas de la sección femenina de la Falange de les
J.O.N.S., encarregats de controlar els locals socials, culturals i educatius en els quals Ethelvina treballava gratuïtament i representava les seues obres. En 1949 Ethelvina es va desplaçar a Manzanera, a Terol, per a dirigir la banda que allí s'havia fundat, però la presència de maquis en la zona feia l'estada dels habitants perillosa i per això Ethelvina va tornar
a Catarroja.
En 1958, Espanya encara era un país amb molta pobresa, els músics treballaven en llocs
oficials però els sous eren molt precaris. Ethelvina es va presentar a unes oposicions a la
càtedra de solfeig en l'acabat de crear Conservatori d'Ourense però va desistir en comprovar que el salari de 2.000 pessetes no era ni de bon tros suficient per a pagar la pensió. Esta
terrible i inquietant situació dels anys 60, sumada a l'escenari polític i la falta de llibertats,
va portar a molts espanyols a prendre la decisió d'anar-se’n del país i emigrar a Suïssa.
En 1977, es va instaurar la democràcia i amb ella van venir molts canvis socials, canvis que
no van sorprendre Ethelvina, perquè amb 66 anys ja havia viscut i conegut la democràcia
gràcies a l’estada a Suïssa.
2

Dades biogràfiques de la compositora : currículum musical
Ethelvina-Ofelia Raga Selma va nàixer a Catarroja, València, el 30 d'abril de 1911. Durant
els primers anys de vida va recórrer diferents poblacions valencianes junt amb la seua
germana Amparo, la seua primera instructora. A l’edat de nou anys es va establir definitivament a Catarroja i allí va començar els estudis musicals. Va estudiar Solfeig i Harmonia
amb el seu benvolgut professor Pedro Sosa a qui posteriorment va dedicar l'obra Homenaje
al maestro Sosa. In Pacen, obra interpretada als Jardins del Real en un concert extraordinari
de la Banda Municipal de València el diumenge 19 de maig de 1957 i que Ethelvina va dirigir. Va estudiar Violí amb José Manuel Izquierdo i Benjamín Lapiedra, piano amb Ramón Martínez, Història de la Música amb Eduardo López-Chavarri, direcció d'Orquestra i
Folklore amb el compositor Manuel Palau, Declamació amb Francisco Palanca i José Comes i Història de l'Art Dramàtic, amb Bernardo Morales. En 1925 va obtenir els títols de
Violí, Piano i Composició al Conservatori de Música de València. En 1962 va realitzar a

2 Com hem dit anteriorment part d’aquesta informació està treta de la resenya de Germán Ruiz Ruiz en el
Diccionario de la Música Valenciana.
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més estudis de perfeccionament al Conservatori de la Chaux de Fons (Suïssa), Direcció
d'Orquestra amb Volver Wangenheim i Orgue amb André Luy.
Com els músics i compositors de l’ època, va haver de compaginar la dedicació a la composició amb treballs que li foren remunerats. Va ser pianista dels cines Serrano de Catarroja, dels cines Alcocer i Torrefiel de València, acompanyant les pellícules de cine mut (en
els fons d'Ethelvina llegats a CulturArts hi ha apunts d'aquestes composicions). Tot açò
quan a penes tenia entre tretze i díhuit anys. Amb dèsset anys, en 1928, va debutar com a
directora de l'orquestrina “Mare Nostrum” de Catarroja. Va exercir aquestes funcions durant cinc anys. Va ser membre fundador i directora de l'Orquestrina de la Derecha Regional
d'Agres (Alacant) de 1933 a 1935, també en aquesta població va dirigir la Schola Cantorum.
Va ser directora de capella, cor o organista d'un gran nombre de capelles i esglésies: parròquia de Sant Miquel Arcàngel de Catarroja; capella del collegi San José de Tàrrega
(Lleida); Capella de collegi de Massanassa a València; cor de l'escola obrera de Catarroja;
capella del collegi de San José de la Montaña de Catarroja; organista de les Hijas de María
de l'Església de la Companyia de Jesús de València; organista de las Siervas de la Pasión;
organista de las Damas Apostòlicas de València i de la Schola Cantors de Benaguasil, també a València. No és gens estrany que una gran part de l'obra d'Ethelvina siga religiosa, ja
que aquesta va ser la seua professió durant molt de temps. Va fundar i va dirigir el cor de
El Rat Penat en 1949, i també va dirigir els cors Aurora Bautista i Mare Nostrum de la
Hermandad Católica Ferroviària de València, la banda de Manzanera (Terol), etc. En la
seua faceta de directora de rondalles va passar per Lo Rat Penat, i el Frente de Juventudes
de Catarroja. En 1952 va fundar la revista Resurgir a Catarroja i Pentagrama.
En 1957, gràcies a una beca de la Diputació, va dirigir la Banda Municipal de València3 i
va interpretar moltes de les seues obres. Posteriorment va viure al voltant de deu anys a
Suïssa, allí va ser corresponsal de 7 fechas, revista alemanya dedicada exclusivament als
emigrants. Després es va traslladar a viure a Madrid on va donar classes particulars de
Música i va arribar a ser també redactora de la revista especialitzada en música Ritmo.

Figura 1 Ethelvina escrivint.

3 Ha sigut la primera dona a dirigir aquesta agrupació però en el seu arxiu no consten les partitures.
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Biografia més personal
Ofelia-Ethelvina Raga Selma, dona d'aspecte mongívol i auster, vestida amb camises de
coll alt i cabell curt i canós retirat cap arrere, era filla d'uns sabaters de Catarroja. Els seus
pares es van esforçar moltíssim per a situar els seus sis fills (Amparo, Ofelia, Teresa, Ismael, José María i Asunción) i sobretot perquè les seues filles estudiaren una carrera. Ethelvina es va iniciar en el món de la música seguint els passos de la seua germana Asunción, la
qual pareixia tindre grans dots per a la composició, però tristament va morir quan encara
era molt jove. Sota la tutela de la seua germana Amparo, mestra, ja de ben xicoteta va recórrer moltes poblacions valencianes. En 1933 preparant-se unes oposicions per a una beca
de composició a París, va residir amb les monges de la Misericòrdia de València i va quedar tan impressionada per la forma de vida d'aquestes que va desitjar imitar-les i va ingressar en 1936 en el noviciat de Vich. Des d'allí va ser enviada a Tàrrega (Lleida), però
quan va trobar impediments per a fundar un cor d'obrers, va tornar a Catarroja on seguiria
com a organista de les Damas apostólicas del Sagrado Corazón de València i d'altres parròquies.
Es va traslladar a Madrid amb la illusió que es filmara algun dels seus guions cinematogràfics, una altra de les seues facetes creatives. Mentrestant, donava classes particulars de
música, tocava el piano en acadèmies de ball espanyol i feia orquestracions per als artistes.
L'excés de treball va fer que es lesionara el dit índex i cor de la mà dreta. Es tractava de la
malaltia nomenada “mal de l'escrivà”. Les penúries econòmiques a Madrid li fan prendre
la decisió de provar sort a Suïssa amb la seua companya Milagros Hidalgo, qui tenia allí el
seu fill. Ambdós es van establir en eixe país i Ethelvina es va dedicar a treballar en una
fàbrica de vidres de rellotge i després en una altra de cordes. Continuava a més donant
classes de música. Amb la calor i les vibracions de les màquines va recuperar la mobilitat
dels dits. Ja recuperada, es va matricular en el Conservatori de La Chaux de Fonds on va
obtenir el títol d'Orgue.
Tornava tots els estius a Espanya (Peníscola, Cullera i Madrid eren els seus llocs més freqüents).
Ethelvina era una intellectual erudita. Té escrit sense editar un Tratado de instrumentación
para banda, en aquest llibre descobrim a una persona de formació completíssima, que va
abordar aspectes diversos de la música, des del més tècnic i instrumental fins al més complex. Este és un tractat d'educació, de filosofia, d'estètica, d'història, de consulta (inclou un
diccionari musical dels idiomes italià, francés, alemany, anglés i rus).
Estem davant de la presència d'un ser controvertit. En podríem sotmetre a debat moltes de
les concepcions i fonaments, però des de la nostra perspectiva actual no són sinó derivacions de les eventualitats sociohistòriques que va viure. La necessitat de fer-se valdre en una
professió principalment masculina, la composició, seria vista hui com quelcom molt avançat per a la seua època; no obstant això, el seu profund sentiment religiós la va fer ser molt
tradicional. Alguns diuen haver-la vist alçant la bandera republicana abans de la Guerra
Civil espanyola però després va ingressar en un convent on va estar al voltant de quatre
anys. Va ser també companya de Carles Salvador en l'època de Lo Rat Penat encara que al
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final dels seus dies, es va erigir en fervent separatista en la polèmica de la llengua valen4
cià-català i va ser simpatitzant del partit conservador .
La seua família la considerava una artista bohèmia i ambigua. Als cinquanta anys anava
amb bermudes, roba summament atrevida per a l'època, mentre passejava junt amb Milagros Hidalgo per les platges de Cullera.
Lúcida fins ben entrada la vellesa, en 1995, amb 84 anys, escrivia cartes a polítics, als Reis,
a alcaldes; els donava la seua particular visió i percepció de les coses o exigia locals per a
poder continuar fundant cors d'adults i persones majors.
La recorden com una persona alegre, a qui li agradaven molt els debats, les tertúlies i les
discussions. Es conta que gaudia molt en llibreries de vell i que el bon menjar estava entre
les addiccions més importants.
Ethelvina Raga va morir l'any 2005 en una residència per a ancians a Madrid. Va morir
esperant que l'Orquestra de RTVE o l'Orquestra Nacional d'Espanya interpretaren alguna
de les seues obres.
Premis
Premis musicals. Premis literaris. Faceta literària i periodística.
En 1928 va obtenir el segon premi Fi de Carrera de Piano. Va obtenir també diversos premis dels Jocs Florals organitzats per Lo Rat Penat: En 1952 el primer premi per a composicions corals. En 1953, el 1r premi amb la Cançó La Trilla. En 1957, el 1r premi amb El paño
moruno. En 1958, el 3r premi amb l'obra La meditació de Sant Agustí.
Ethelvina també era una escriptora prolífica. Té al seu haver obres de teatre, onze contes o
narracions curtes, tres llibres de poesia en castellà5 i valencià i, també, nombrosos guions
radiofònics i cinematogràfics. Els títols de les obres ens pareixerien hui un poc puritans i
redits, però ha de prendre's en consideració el fet que això respon a les exigències de les
convocatòries dels concursos de l'època. Tota l’obra literària està impregnada d'un gran
misticisme i, com no podia ser de cap altra manera, de referents musicals. Molts d'estos
textos es troben als arxius de la biblioteca de CulturArts però l'anàlisi formaria part d'un
altre extens estudi filològic.
Entre els guardons literaris que va rebre ens consten diversos premis de literatura i poesia
dels Jocs Florals organitzats per Lo Rat Penat. Li va ser concedit el títol d'Honorable Escriptor en els Jocs de 1957, 1r premi Amigos de la poesía per El alma de la ciudad (València
1950), premi de poesia per Poeta sublime (1955), 2º. Certamen de poesia del Club de Arte de
Madrid en 1991, entre altres.
Va fundar i va dirigir la revista Resurgir i Catarroja6. El seu esperit inquiet la va fer ser un
personatge molt actiu pel que fa a la cultura en el seu poble, al qual va dedicar diverses
composicions musicals (Boleres de Catarroja, Catooria), i publicacions (la revista Seminario
4 A la carpeta 13 de la biblioteca de CulturArts hi ha una carta dirigida al polític Fraga Iribarne on ofereix
una visió molt particular dels diferents nacionalismes a Espanya.
5 Algunes poesies d’amor (amb pseudònim) estan dedicades a la dona.
6 La revista Catarroja, d’octubre de 1952, està pràcticament escrita per Ethelvina que utilitza diferents pseudònims a cada article. Aquestes revistes reflecteixen molt bé el caràcter social de l’època.
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cultural agrícola de Catarroja a l´any 1950). Cofundà la revista musical Pentagrama, va
collaborar amb les revistes Escenarios, Ritmo, Rumbos, i va ser corresponsal de 7 fechas la
revista alemanya abans mencionada dedicada als emigrants.

Figura 2 Ethelvina rep el premi dels Jocs Florals en 1957.

Una dada molt significativa és que Ethelvina, com tantes dones compositores de l’època
(la vienesa Hedwig Frank Auttherd 1902-1979, per només citar un exemple), va fer ús de
diversos pseudònims amagaren la seua condició de dona. Per això trobem algunes de les
obres amb els pseudònims següents: Leo Gèminis, Siro Tais Volfrando, Jesús Fàmula, Hethelwy Raga, Egmont, Àries, etc.
La producció musical d'Ethelvina Raga.
Ethelvina era una compositora que comprenia en les seues obres diversos gèneres musicals. En cada un d'ells utilitzava diferents recursos compositius. A continuació dividirem
el gros de la seua obra en blocs i explicarem la tècnica compositiva utilitzada en cada un
d'ells.
-

-

7

Música instrumental, per a banda, orquestra o grups mixtos (pasdobles, suites,
rapsòdies…).
Música escènica: ballet, sarsuela (per a orquestra o banda).
Música coral:- religiosa de 2 a 6 veus, amb o sense acompanyament d'orgue o harmònium8.
Folklòrico- popular (sobre temes regionals), nadales…
Cançons: Cançó espanyola, folklòrica, malaguenya, lied, cançó lleugera (cha cha
cha, xotis, xarleston, fox, mambo, bolero, tango…), fandango, jota, vals (lent, romàntic, brillant…).
Altres: Obres per a piano només, per a grups diversos, per a solistes, obres didàctiques, etc.

7 Era habitual a l’època la proliferació d´aquestes agrupacions en les quals els instruments de les bandes i els
de les orquestres s’unien per completar un conjunt de vents o cordes, que en principi quedaria incomplet.
8 Té compostes una Missa i més de 200 Motets.
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La nostra compositora va ser alumna d'harmonia de Pedro Sosa i de direcció i folklore de
Manuel Palau, també pareix que va estudiar composició a Madrid amb Turina. La influinfl
ència d’aquests mestres és innegable. Una de les obres més adaptades és la seua suiteballet, Bajo el cielo andaluz,, obra que recrea de manera aguda i lúcida l'ambient de la SetSe
mana Santa andalusa en tota la seua esplendor, la festa dels gitanos “bailaores” en Un cormao, el sarau, l'embriaguesa, l'ingenu desconcert dels turistes.
turistes. Esta obra està dedicada al
seu mestre Turina.

Figura 3 Aire español moruno.Típic acompanyament imitant el punteig de la guitarra.

En les obres simfòniques el llenguatge és modern, intenta acostar-se
acostar se a l'escola de compocomp
sició ja no tonal, les obres
res són ambicioses per l´orquestració i per l'harmonia utilitzada: el
poema-concert
concert per a orgue i orquestra La nueva Babel9, dedicada al seu professor suís d'ord'o
gue André Luy, i el poema-ballet
ballet Paradis for Mariola no són obres tonals, sinó obres basabas
des en notes fonamentals i la seua sèrie harmònica, les sèries de quintes, quartes, etc. EmE
pra també els sons indeterminats, els cromatismes, els glissandos. Altres obres importants
per la massa orquestral són Viaje a una misión china i La dansa dels condemnats.
condemnat

Figura 4 Ethelvina tocant el violí.
Té escrita música escènica per a Ballet: Bajo el cielo andaluz, La València de S. Vicente Ferrer.
Ferrer
Ha compost també sarsueles en valencià, com és el cas de Deu mil duros,
duros estrenada amb
gran èxit per una orquestra
ra femenina al teatre Protectora de València en 1930.
Una altra de les sarsueles escrites en valencià és Jo sóc ton pare,, estrenada en el teatre NoN
vetats de Burjassot en 1931. També té escrita una sarsuela en castellà: El paraíso del amor.
amor

9 Escrita en un sols moviment.
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Les seues cançons10 i els seus pasdobles per a banda (l'agrupació tradicional valenciana)
empren, no obstant això, un llenguatge més fàcil i tonal, dirigit principalment a un públic
majoritari: Aurora Bautista, Les Armés reunies,
reunies El Bunyol, España por Valencia y Valencia
Va
por
España, Olé, José Mata,, entre altres composicions.

Figura 5 Exemple de música de saló: El vals de la boda.

Les obres de format més clàssic, els minuets Neus, Lile i els “lieder” són també tonals. AlA
guns pareixen apunts dels seus primers estudis i tenen moltes allusions textuals i melòdimelòd
ques a Beethoven.

Figura 6 Exemple de forma clàssica: minuet Lile.

La música religiosa és coral i d'harmonia clàssica. Quasi sempre va acompanyada per l'orl'o
gue o l’harmònium. L’idioma utilitzat principalment és el llatí, el castellà i també el valenvale
cià. No té grans pretensions harmòniques, ni instrumentals. Són motets senzills escrits de
2 a 6 veus, per a acompanyar els actes religiosos en les moltes esglésies en què Ethelvina
tocava l'orgue. Té al seu haver més de 200 Motets, un acte sacramental, El Santo Grial, en
què relata el viatge del Sant Calze de València per les diferents regions aprofitant els himhi
11
nes, les cançons i balls regionals. De la seua obra religiosa no hi ha res registrat
regis
.
10 Moltes d’aquestes cançons les presentava al concurs de música de Benidorm.
11 Ethelvina registrava les cançons i obres sinfòniques però no els Motets i nadalenques.
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Figura 7 Influència de la música religiosa en la seua música instrumental, el passatge del fagot al Quintet de
vent Auques Vicentines, és en realitat una coral: Veni creator.

Hui diríem que la seua música fon el religiós i el profà, que són els seus dos grans pilars.
En quasi totes les seues obres de gran format ixen a lluir el religiós i el folklòric, el mistimist
cisme dels seus anys acompanyant i component en oficis religiosos, i el regional, tan de
moda en l'època i inculcat pels seus professors. Tot açò alhora que introduïa elements
compositius moderns com la sèrie d'harmònics, notes indeterminades (sons sense altura
concreta), efectes, etc.

Figura 8 Sonata per a violí i piano.

En els seus fons hi ha a més molts apunts i arreglaments
arreglaments per a guitarra (Per
(
a Elisa de
Beethoven…), les peces són molt elementals i tenen caràcter purament didàctic; pareixen
formar part d'un “llibre de guitarra” que no ens ha arribat. També, té moltes de les seues
obres xifrades i arreglades per a ser tocades
tocades per diversos instruments polifònics (hi ha
moltes parts d'acordió).
Abunden els apunts sobre música popular (tradicional) valenciana, i les cançons per a tat
balet i dolçaina.
També va escriure himnes patriòtics i religiosos molt habituals a l'època.
Ethelvina
thelvina dividia cronològicament el gros de la seua obra en tres grans blocs: Les obres
compostes a València i Madrid fins a 1961, les obres compostes a Suïssa fins a 1967 i les
obres escrites després de la seua tornada definitiva a Madrid.
Ethelvina era una
na pertinaç autora de cançons. Moltes d'elles les versionava perquè també
les interpretaren els instrumentistes. Cal no oblidar, en canvi, que els registres compresos i
les anotacions dels acompanyaments vénen sempre delimitats per la veu. Les cançons són
molt variades, folklòriques, de ball, lieders. Escrites en castellà i valencià. És la part més
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extensa del repertori i ha sigut una sort que ella haja fet versions instrumentals per a la
seua interpretació, perquè són cançons molt fresques i agradables d'escoltar.
d'e
L'obra més
versionada per la nostra autora és la melodia del segon moviment Bajo el cielo andaluz, la
serenata La Ronda,, que també és Aire español moruno per a violí i piano, Aire moruno per a
piano sols, és a més la melodia de la cançó Te he visto en el corazón i apareix arreglada, així
mateix, per a conjunt de guitarres.
La formació de trio (flauta, oboé i guitarra), sol ser d'obres més didàctiques que probableprobabl
ment apareixien en els materials que ella utilitzava per a les seues classes particulars
parti
de
música. Sólo eres flor, Tauro, Amor de Dios…
Dios… hi persisteix la presència de temàtica religiosa,
moltes són les seues pròpies cançons versionades per a aquest conjunt.
Per descomptat, el duo instrumental més utilitzat era el de violí i piano, que indepeni
dentment de ser la formació tradicionalment més emprada, es corresponia també amb les
especialitats que ella havia cursat en els estudis. Aquesta dada ens fa comprendre millor
els coneixements virtuosístics d'Ethelvina amb el violí. La seua sonata per
pe a violí i piano,
ens recorda els passatges més endiablats del compositor espanyol Sarasate, les seues mem
lodies en una corda sola, en harmònics, en dobles cordes o amagades en un fum de fuses.
En esta sonata també veiem la influència del folklore valencià sobre l'autora, com el títol
indica: De Bonn a Montcabrer és un viatge des de la ciutat on està soterrat el compositor
alemany, Beethoven, fins a la població valenciana de Montcabrer, per això empra melodies
molt clàssiques mesclades amb cants regionals valencians.
valencians. També destacaríem de les seues
obres per a violí, Aire español moruno i els minuets.
La nostra autora té algunes obres que hui ens pareixen curiositats però que eren prou habituals en l’època. És el cas del tango Argentinita per a sextet de cordaa amb piano. També té
una polka, Sonin, per a trompetes i trombó, i un arreglament del pasdoble Fray Luis Amigo
per a violí i violoncel.
Característiques compositives.
Habitualment, la introducció i el final de les composicions sol fer-se
fer se en la tonalitat principal. Una característica particular d'Ethelvina era la de començar i acabar les obres amb la
tonalitat de la subdominant (és a dir, no la principal). Igual succeïx amb el material temàtem
tic, no comença ni finalitza amb el tema principal A, sinó amb els motius del tema B que
són els secundaris. És per açò que algunes obres com per exemple Brisa de amor,
amor El vals de
la boda, Sólo eres flor,, no comencen ni acaben amb la tonalitat principal del tema A.

Figura 9 La tonalitat principal del Vals de la boda és
és Mi Major, però en la introducció hi ha una xicoteta
emfatització de la subdominant mitjançant la seua dominant secundària.
secundària
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Figura 10 La tonalitat principal de Brisa de amor és el Do menor, però per a la introducció i el segon
tema utilitza el to de la subdominant, Fa menor.

Utilitzava predominantment la tonalitat de Fa Major per a les obres d'eucaristia (obres rer
ligioses) i el to de La menor i Re Major per a les obres de caràcter més folklòric.

Figura 11 Aire español moruno, en la tonalitat de La menor.
me

Utilitza sovint els girs cromàtics en les melodies: en el compàs 40 del Minuet Lile, en el
compàs 3 i 4 del Vals de la boda,
boda en el compàs 3 del Minuet Neus…

Figura 12 Cromatismes en el compàs 3-5
3 5 de la melodia del Vals de la boda.
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Figura 13 Cromatisme en el compàs 3 del violoncel del Minuet Neus.

En les obres de gran format enllaça i mescla les melodies populars de tal manera que el
que es produeix és un gran caos de música, un malbaratament de cants regionals que s'as'
munteguen enèrgicament.

Figura 14 Passatge del 3r moviment del quintet de vent Auques Vicentines. El fagot i la flauta toquen la
melodia de l´u i el dos i l'oboé, clarinet i trompa, l'Himne Valencià.
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De l’extens repertori d’Ethelvina
Ethelvina Raga, destacaríem la sonata per a violí i piano
pi
De Bonn a
Montcabrer,, obra més desenvolupada camerísticament, i el seu quintet de vent Auques Vicentines. Ambdós resumeixen pràcticament tota la seua trajectòria compositiva. Es tracta
d'obres extenses, el llenguatge és modern, està ple de melodies populars valencianes com
La Xàquera vella.

Figura 15 Fragment de l'oboé en el Quintet de vent tocant La Xàquera vella.

Figura 16 Fragment del piano en la Sonata per a violí i piano tocant La Xàquera vella.
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Un altre tema popular utilitzat constantment per l'autora és L´u i dos del Cant d´Estil Valencià.

Figura 17 Passatge en el fagot i la flauta
flaut del Quintet de vent tocant L’u i dos

Figura 18 Passatge del violí tocant L´u
L´ i dos.
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Altres melodies populars utilitzades en la sonata per a violí i piano De Bonn a Montcabrer
són: Els Tornejadorss del Ball de Torrent, La muixeranga, Ja ve Sento, Jota Valenciana, Danses de la
Ribera del Xúquer, Les Albades… Habitualment, els quintets de vent no solen ser obres tan
denses; no obstant això en el cas de la nostra compositora, pensem que esta obra resumix
resu
molt bé les seues particularitats compositives serioses, perquè és de temàtica religiosament
i harmònicament moderna per l'ús que fa dels efectes instrumentals i per les dissonàncies:

Figura 19 Fragment del Quintet de vent. Dissonàncies en el segon i tercer compàs entre el sib del fagot i el
la del clarinet.

L'estructura d'aquestes obres és complexa, tot està molt barrejat, les melodies valencianes
abans mencionades i els extractes de l'himne (en l'època era molt habitual utilitzar aquesta
introducció rítmica com per exemple en el pasdoble El Mercantil Valencià
Valenci de Miguel Villar).

Figura 20 Fragment del quintet de vent. La trompa toca l'Himne Valencià.

Aquesta obra està repleta d'abundants referències religioses, començant pel títol dels mom
viments: Natalici i bateig de Sant Vicent Ferrer, Infantesa miraculosa,
miraculosa, Interva véncer del Sant…i
Sant…
després per la música: Tantum ergo del segon temps, Recordara virgo, Veni creador i Jo senyor
no sóc digne del quart temps, el cant gregorià del quint temps, etc. Una de les obres més
importants, és l'acte sacramental El Santo Grial (obra on relata el viatge del Sant Calze per
diverses regions) però el seu estudi quedava fora del propòsit d'aquest treball.
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Conclusions
Ethelvina, en la targeta de presentació, s'anunciava com a professora de violí i piano i directora concertadora. Pels apunts sabem que a més tenia coneixements d'oboé, guitarra i
acordió, això demostra un domini de diversos instruments, com ja va demostrar en el Tratado de instrumentación para banda.
Pensem que Ethelvina, independentment del fet d'haver pogut estudiar amb els compositors mencionats, era també un poc autodidacta, i a vegades es deixava portar més per la
pròpia inspiració que no per normes compositives estrictes.
En conjunt, destacaríem d'Ethelvina Raga la música escènica (encara que no ha sigut el
motiu primordial d'aquest estudi), el lirisme i gràcia de les cançons, i com no podia ser de
cap altra manera, eixa unió tan rica de folklore musical valencià (del qual fa gala en la sonata i el quintet de vent) i de folklore espanyol (utilitzat sobretot en les cançons i obres
simfòniques). Hi intenta situar la música popular en l'escaló més alt de la música culta
(una particularitat que conviu des de fa molt de temps en el món musical bandístic valencià), això és, intenta unir en un sol projecte el nostre folklore musical amb el més prestigiós
món de la música anomenada culta o clàssica.
El més habitual en les compositores de l'època d'Ethelvina Raga era fer molta música de
saló (i també himnes patriòtics i religiosos), però la nostra compositora volia fer música en
el seu vessant més seriós. Suposem que, per a aconseguir açò, va passar mitja vida treballant com a compositora i una altra mitja vida lluitant per a poder arribar a ser-ho.
Ethelvina sintetitza en la seua música i en la seua obra tota una època espanyola, la gran
influència de l'Església en la nostra societat, la necessitat fer valdre també la música popular, els desitjos de buscar i descobrir nous llenguatges musicals, la falta de llibertats, les
lluites idiomàtiques valencianes, l'economia, l'emigració dels anys 60, la democràcia en el
77, entre altres temes.
La redacció d´aquest article té una doble intenció. D'una banda, la d'impedir que la desatenció, els prejuís, el deteriorament i la dispersió ens impedisquen tan sols poder valorar
un patrimoni artístic i cultural. D'una altra, els valors musicals intrínsecs d'una part important de l'obra d'Ethelvina Raga fan que tinga sentit, no sols recuperar, sinó també revisar i
editar-ne les partitures perquè tornen a sonar en usos concertístics o didàctics.
S'ha de tenir en compte que quasi tota la música escènica d'Ethelvina està sense revisar i
editar. Però això sobrepassa el nostre projecte present, encara que és un bon propòsit per a
un projecte futur.
Els músics agraïm enormement la claredat en les partitures i unes bones edicions que faciliten la lectura de les obres. Per això creiem fermament que s’haurà de fer un sobreesforç
perquè les obres interessants que trobem al llarg de la nostra vida professional vagen sent
editades, gravades i escoltades.
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