
María José Peris, actriu
Xavier Dalmau, dansa
Nerea Benavent, soprano
Juan Camilo Reyes, piano
Pere Ballester i Rosa Iriarte, dolçaines
José Manuel Higueras, tabal

ORFEÓ UNIVERSITARI DE VALÈNCIA
Josep Vicent Balaguer, ajudant de direcció
Francesc Valldecabres, director

Obertura 2020
MATÈRIES SILENCIADES
2020, Any Carmelina Sánchez Cutillas

Diumenge 25 d’octubre 
a les 12 hores 
Claustre del Centre 
Cultural La Nau



MATÈRIES SILENCIADES
2020, Any Carmelina Sánchez Cutillas

I

“Prec nocturn” (de Sis cançons)     Música: Enric G. Gomà (València, 1889-1977)
Text: Maria Antònia Salvà (Palma, 1869 – Llucmajor, 1958)

“Cançoneta del Montgó” (de Veus del blau i del grisenc) Música: Teresa Oller (València, 1920-2018) 
Text: Maria Ibars (València, 1892-1965)

“Lluna d’estiu” (de L’infant de les quatre estacions)          Música: Amand Blanquer (Alcoi, 1935 – València, 2005) 
Text: Maria Beneyto (València, 1925-2011)

O sacrum convivium    Música: Dolors Sendra (Pego, 1927-2019)
Text: atribuït a Tomàs d’Aquino (Roccasecca - Fossanova, 1274)

II

Xiprers  Teresa Oller (València, 1920-2018)

“Libèl·lula” (de Sis cançons)  Música: Enric G. Gomà (València, 1889-1977)
Text: Maria Antònia Salvà (Palma, 1869 – Llucmajor, 1958)

Cançó de batre  Música: Òscar Esplà (Alacant, 1886 – Madrid, 1976) 
Text: tradicional d’Alacant

Dorm-te, bon infant   Música: Manuel Palau (Alfara del Patriarca, 1893 – València, 1967)
Text: tradicional

“Plany” (de Veus del blau i del grisenc)  Música: Teresa Oller (València, 1920-2018) 
Text: Maria Ibars (València, 1892-1965)

III

Sonatina        Matilde Salvador (Castelló, 1918 – València, 2007)

Cançó de la molinera Música: Eduard López-Chavarri (València, 1871-1970)
Text: Lluís Guarner (València, 1902-1986)

“Mar dormida” (de Veus del blau i del grisenc)     Música: Teresa Oller (València, 1920-2018) 
Text: Maria Ibars (València, 1892-1965)

Tan tarantan  Música: Matilde Salvador (Castelló de la Plana, 1918 – València, 2007)
Text: Bernat Artola (Castelló de la Plana, 1904 – Madrid, 1958)

Nadala dels vents Música: Matilde Salvador (Castelló, 1918 – València, 2007) 
Text: Carmelina Sánchez-Cutillas (Madrid, 1927 – València, 2009)

POSTLUDI

La muixeranga     Tradicional



MATÈRIES SILENCIADES
2020, Any Carmelina Sánchez Cutillas

I

“Prec nocturn” (de Sis cançons)     Música: Enric G. Gomà (València, 1889-1977)
Text: Maria Antònia Salvà (Palma, 1869 – Llucmajor, 1958)

“Cançoneta del Montgó” (de Veus del blau i del grisenc) Música: Teresa Oller (València, 1920-2018) 
Text: Maria Ibars (València, 1892-1965)

“Lluna d’estiu” (de L’infant de les quatre estacions)          Música: Amand Blanquer (Alcoi, 1935 – València, 2005) 
Text: Maria Beneyto (València, 1925-2011)

O sacrum convivium    Música: Dolors Sendra (Pego, 1927-2019)
Text: atribuït a Tomàs d’Aquino (Roccasecca - Fossanova, 1274)

II

Xiprers  Teresa Oller (València, 1920-2018)

“Libèl·lula” (de Sis cançons)  Música: Enric G. Gomà (València, 1889-1977)
Text: Maria Antònia Salvà (Palma, 1869 – Llucmajor, 1958)

Cançó de batre  Música: Òscar Esplà (Alacant, 1886 – Madrid, 1976) 
Text: tradicional d’Alacant

Dorm-te, bon infant   Música: Manuel Palau (Alfara del Patriarca, 1893 – València, 1967)
Text: tradicional

“Plany” (de Veus del blau i del grisenc)  Música: Teresa Oller (València, 1920-2018) 
Text: Maria Ibars (València, 1892-1965)

III

Sonatina        Matilde Salvador (Castelló, 1918 – València, 2007)

Cançó de la molinera Música: Eduard López-Chavarri (València, 1871-1970)
Text: Lluís Guarner (València, 1902-1986)

“Mar dormida” (de Veus del blau i del grisenc)     Música: Teresa Oller (València, 1920-2018) 
Text: Maria Ibars (València, 1892-1965)

Tan tarantan  Música: Matilde Salvador (Castelló de la Plana, 1918 – València, 2007)
Text: Bernat Artola (Castelló de la Plana, 1904 – Madrid, 1958)

Nadala dels vents Música: Matilde Salvador (Castelló, 1918 – València, 2007) 
Text: Carmelina Sánchez-Cutillas (Madrid, 1927 – València, 2009)

POSTLUDI

La muixeranga     Tradicional

María José Peris, actriu
Xavier Dalmau, dansa
Nerea Benavent, soprano
Juan Camilo Reyes, piano
Pere Ballester i Rosa Iriarte, dolçaines
José Manuel Higueras, tabal

ORFEÓ UNIVERSITARI DE VALÈNCIA
Josep Vicent Balaguer, ajudant de direcció
Francesc Valldecabres, director

Textos: fragments de Matèria de Bretanya, 
de Carmenlina Sánchez-Cutillas Martínez 
(Madrid, 1927 – València, 2009)  

Selecció de textos: Aina Torres i Càrol Delgado 
Selecció de material musical: Francesc Valldecabres
Correcció lingüística: David Ortega



L’Any Carmelina Sánchez Cutillas, decretat per 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ens obri una 
porta a un món silenciat i per explorar.

Sense entrar en cap biografia completa de 
l’escriptora, cal destacar-ne l’activitat com a 
historiadora, poetessa i novel·lista. I és justament 
aquesta última faceta, desenvolupadora d’un gènere 
ben escàs en valencià, com tantes vegades 
denunciava Enric Valor, en què rau la importància de 
l’autora. A més de poemaris com Un món rebel (1964) 
o Conjugació en primera persona (1969), Matèria de 
Bretanya (1976), és una rara avis en uns anys 
complicats, plens de pors i incerteses. La novel·la fou 
guardonada amb el premi Octubre-Andròmina i s’ha 
reeditat fins al moment més de deu vegades. Aquella 
Altea rural de la infància que ens desgrana l’autora 
arriba al moll de l’os en molts de nosaltres. 

Tot i això, l’escriptora sembla silenciada per dues 
raons: pel fet de ser dona i pel d’escriure en valencià. 
El seu nom, com el de moltes altres dones, ha quedat 
arraconat en notes a peu de pàgina i en producció 
especialitzada. Però Carmelina no en fou l’única. La 
genialitat de les valencianes Maria Ibars, mestra 

apassionada, autora de Poemes de Penyamar: a 
l’ombra dels Montgó (1949) i Flor de nisperer (1962); i 
Maria Beneyto, autora del poemari Ratlles a l’aire 
(1956) i la novel·la La dona forta (1967); a més de la 
mallorquina Maria Antònia Salvà, una de les 
primeres dones reconegudes en el conreu literari 
català, en són bons testimonis. 

A més de la creació literària, si cal destacar-ne ací 
algun aspecte, és la creació musical per part de 
Matilde Salvador, el gran colós cultural valencià, la 
primera dona que estrenà una òpera al Liceu de 
Barcelona; Dolors Sendra, alumna de Manuel Palau, 
que desenvolupà la carrera a València i a Vençuela; i 
Maria Teresa Oller, compositora i investigadora 
infatigable de la tradició musical valenciana. 

Aquest concert es completa amb figures com Amand 
Blanquer i Manuel Palau, els dos catedràtics de 
composició del Conservatori Superior de València 
–mestres d’infinitat de compositors i compositores, 
com les adés citades–, i també Enric Gomà, catedràtic 
de contrapunt, que també desenvolupà carrera a 
Barcelona; Eduard López Chávarri, l’escriptor, 
compositor, erudit i pare de gran part del món 
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cultural valencià, que fins i tot fou signant de les 
Normes de Castelló; i Òscar Esplà, el catedràtic al 
conservatori de Madrid, que es relacionà amb tota 
l’avantguarda musical europea del moment. 

Els textos de creadors com Lluís Guarner, oncle de 
Manuel Sanchis Guarner, i de Bernat Artola, un altre 
castellonenc famós, amic personal de Matilde 
Salvador, completen la proposta de concert de hui.

Al cap i a la fi, un recorregut de paraules i notes que 
viatjarà de nord a sud per tot el territori valencià 
–Dénia, Altea Pego, Alacant, Alcoi, Castelló de la 
Plana, València, Alfara del Patriarca–, per un 
espectre ideològic ben divers en els anys difícils 
de la postguerra i de la dictadura, amb postures 
progressistes o conservadores, totes, però, marcades 
per un valencianisme actiu i resilient, que es palesa 
amb un intent de recuperació i de resistència 
lingüística i cultural, amb la voluntat ferma de 
creure’ns ben vius, de veure’ns poble conscient i 
obert.  Alhora, el concert també ens portarà a 
aquelles coses petites i quotidianes, que tan bé 
conta l’escriptora en la seua novel·la: l’olor de mar, 
la mort d’un albat, les muntanyes i els vents, la mort 

de la mare, la religió, la faena, tot amb els ulls de la 
infantesa que romanen anys amunt.

Com prologa Pere Maria Orts en Matèria de Bretanya: 

Sols resta ja deixar a les vostres mans Matèria de Bretanya 
i desitjar per a totes les criatures que pels seus fulls 
desfilen una vida d’immortalitat, la que antuvi té el paper 
escrit, unida a la de la intel·ligència que les han recreades 
en treure-les de la nuvolada que aviat fuig vers l’oblit. 
Carmelina Sánchez-Cutillas i Martínez les fa sojornar al 
País, sense gaires fites dins el que fineix. Uns anys que 
foren els seus d’infantesa i que des d’ara poden ser els de 
qui llegesca.
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ORFEÓ UNIVERSITARI DE VALÈNCIA

Fundat el 1947 al si de la Universitat de València, 
està format per estudiants, graduats i professors i, des 
dels seus inicis, també de la Universitat Politècnica 
de València. N’han estat els seus directors: Jesús 
Ribera, Eduardo Cifre, Josep Ramon Gil-Tárrega, 
Constantino Martínez-Orts i, actualment, 
Francesc Valldecabres. 

Les seues activitats es realitzen amb el patrocini del 
Patronat d’Activitats Musicals de la FGUV, del 
Santander i gràcies a la col·laboració de la UVEG, 
UPV, CulturArts i l’Ajuntament de València. 

Ha obtingut el Primer Premi en totes les edicions del 
Concurs Nacional de Cors Universitaris i ha estat 
guardonat en els concursos de Llangollen, Knock, 
Pardubice, Veszprém, Xiamen i ha aconseguit el 
Primer Premi d’Havaneres i del públic al 53é 
Certamen Internacional d’Havaneres de Torrevella. 
Així mateix, ha realitzat gires per França, Alemanya, 
Itàlia, Bèlgica, Suïssa, Txecoslovàquia, Hongria, 
Àustria, Portugal, Rússia, EUA, l’Índia, Filipines, la 
Xina, etc. i posseeix la màxima condecoració univer-
sitària amb caràcter col·lectiu i la Fulla de Llorer de 
la Cultura de l’Associació València de Premsa, la 
Distinció de l’Orde de Jaume I, l’Alta Distinció de la 
Generalitat Valenciana, la Medalla d’Or de la Ciutat 

de València, la Medalla de la Universitat de València 
i la Medalla de la Universitat Politècnica de València, 
la Medalla al Mèrit en les Belles Arts de la Reial 
Acadèmia de Sant Carles i el Premi Clar de Llum de 
la Universitat de València. 

Ha col·laborat amb agrupacions com les orquestres 
de València, Filharmònica de la Universitat de 
València, RTVE, Nacional de Catalunya, Filharmòni-
ca de Madrid, Simfònica de Castelló, del CSMV, i 
grups com Spanish Brass Luur Metalls, Amores 
Grup de Percussió, Lux Venti i Música Trobada 
interpretant les principals obres del repertori coral i 
simfonicocoral, així com les estrenes a Espanya de 
Carmina Burana i Catulli Carmina d’Orff, Te Deum 
de Kodály, Missa en fa menor de Bruckner, Chichester 
Psalms de Bernstein, Cantata Txeca de Smetana, 
Gloria de Poulenc, Alexander Nevsky de Prokofiev, 
Threni de Stravinsky, El cant dels boscos de 
Xostakóvitx, Lux aeterna de Lauridsen, i les 
estrenes absolutes del Te Deum de C. Cano, De 
profundis d’Esplà, Missa solemnis de Lammerz, 
L’adéu de Lucrècia Borja de C. Santos, Pax et bonum 
de C. Martínez-Orts, Ab urbe condita de R. Pastor; etc.

Des de 1992 coorganiza el Festival Internacional de 
Cors Universitaris (FICU) i fins ara n’ha organizat 

quatre edicions. Així mateix, també participa en 
projectes singulars, com el festival Greenspace amb 
música de cinema sota la direcció de R. Baños, els 
concerts de comiat del grup Obrint Pas al Teatre 
Principal o el projecte docent Òpera Prima, amb la 
representació del Dido and Aeneas. Darrerament ha 
creat tota una xarxa de projectes educatius i ha encetat 
el projecte Residències, que crea espais interdisciplina-
ris amb el món creatiu valencià.

FRANCESC VALLDECABRES, director

Titulat superior pel Conservatori de Música de València 
en Direcció d’Orquestra, Direcció de Cor, Clavecí i 
Transposició i Acompanyament amb les màximes 
qualificacions. És màster d’Estètica i Creativitat Musical 
per la Universitat de València i màster de Direcció Coral 
pel Conservatori de Rotterdam.Amplia els seus estudis 
amb S. Mas, J. L. Martínez, H. Leenders, L. Tao, M. 
Noone, M. Molina, N. Peres da Costa, D. Ham, A. van 
Beek i F. Brüggen, entre d’altres. 

Ha col·laborat com a continuista, pianista i corepetidor 
amb Laurens Collegium Rotterdam, Turiae Camerata, 
Laurenscantorij Rotterdam, Ensemble Cabanilles, 
Codarts Chamber Choir, Ars Musicae Mallorca, La 
Escaramuza, Orquestra Ciutat de Torrent, Capella de 
Sant Esteve, l’Almodí Cor de Cambra i Capella 
Saetabis, amb la qual ha enregistrat tres discos de 

barroc valencià com a continuista i director assistent, i 
un altre amb Les Consolations de J. J. Rousseau.

És director de l’Orfeó Universitari de València des del 
2012. Ha sigut director de l’Orfeó d’Aldaia, de la Coral 
de la Universitat d’Alacant, del Grup Ricercare, i 
assistent del Cor Jove dels Països Catalans. Ha treballat 
com a director amb Spanish Brass Luur Metalls, Lux 
Venti, Amores Grup de Percussió, Cor de la Universitat 
Catalana d’Estiu, Orquestra Barroca i Seminari 
d’Òpera de Cambra del CSMV, Orquestra Barroca del 
CSMSSC, Melomans, Petits Cantors de València i 
Música Trobada –grup amb el qual ha enregistrat el 
disc Joan Cabanilles, la música d’un temps (ASSISI, 
IVM)-, entre d’altres. Interessat pel patrimoni valencià, 
ha transcrit i recuperat nombroses obres del s. XVIII i 
ha estrenat obres de J. Sanz, P. de Luis, R. Pastor, F. 
Coll, F. Carbonell i I. Latorre.

En el vessant pedagògic ha compost i enregistrat 
diversos treballs i és coautor, junt amb F. Guasp i F. 
Ferran, dels llibres de llenguatge musical Fortissimo. El 
curs 2010-11 treballà com a professor de Cor al 
Conservatori de Rotterdam. Pertany, per oposició, al 
Cos de Professors de Música i Arts Escèniques de la 
Generalitat Valenciana en les especialitats de 
Llenguatge Musical (2004) i Cor (2008) i actualment 
és professor i cap de departament al Conservatori 
Professional de Catarroja.
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el projecte Residències, que crea espais interdisciplina-
ris amb el món creatiu valencià.

FRANCESC VALLDECABRES, director

Titulat superior pel Conservatori de Música de València 
en Direcció d’Orquestra, Direcció de Cor, Clavecí i 
Transposició i Acompanyament amb les màximes 
qualificacions. És màster d’Estètica i Creativitat Musical 
per la Universitat de València i màster de Direcció Coral 
pel Conservatori de Rotterdam.Amplia els seus estudis 
amb S. Mas, J. L. Martínez, H. Leenders, L. Tao, M. 
Noone, M. Molina, N. Peres da Costa, D. Ham, A. van 
Beek i F. Brüggen, entre d’altres. 

Ha col·laborat com a continuista, pianista i corepetidor 
amb Laurens Collegium Rotterdam, Turiae Camerata, 
Laurenscantorij Rotterdam, Ensemble Cabanilles, 
Codarts Chamber Choir, Ars Musicae Mallorca, La 
Escaramuza, Orquestra Ciutat de Torrent, Capella de 
Sant Esteve, l’Almodí Cor de Cambra i Capella 
Saetabis, amb la qual ha enregistrat tres discos de 

barroc valencià com a continuista i director assistent, i 
un altre amb Les Consolations de J. J. Rousseau.

És director de l’Orfeó Universitari de València des del 
2012. Ha sigut director de l’Orfeó d’Aldaia, de la Coral 
de la Universitat d’Alacant, del Grup Ricercare, i 
assistent del Cor Jove dels Països Catalans. Ha treballat 
com a director amb Spanish Brass Luur Metalls, Lux 
Venti, Amores Grup de Percussió, Cor de la Universitat 
Catalana d’Estiu, Orquestra Barroca i Seminari 
d’Òpera de Cambra del CSMV, Orquestra Barroca del 
CSMSSC, Melomans, Petits Cantors de València i 
Música Trobada –grup amb el qual ha enregistrat el 
disc Joan Cabanilles, la música d’un temps (ASSISI, 
IVM)-, entre d’altres. Interessat pel patrimoni valencià, 
ha transcrit i recuperat nombroses obres del s. XVIII i 
ha estrenat obres de J. Sanz, P. de Luis, R. Pastor, F. 
Coll, F. Carbonell i I. Latorre.

En el vessant pedagògic ha compost i enregistrat 
diversos treballs i és coautor, junt amb F. Guasp i F. 
Ferran, dels llibres de llenguatge musical Fortissimo. El 
curs 2010-11 treballà com a professor de Cor al 
Conservatori de Rotterdam. Pertany, per oposició, al 
Cos de Professors de Música i Arts Escèniques de la 
Generalitat Valenciana en les especialitats de 
Llenguatge Musical (2004) i Cor (2008) i actualment 
és professor i cap de departament al Conservatori 
Professional de Catarroja.


