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ABREVIATURES GENERALS 

AMCB  Asociación Musical “Ciudad de Benicarló” 

CSMV  Conservatori Superior de Música de València 

ABREVIATURES REFERENTS A L’ANÀLISI MUSICAL 

<  Indica augment 

>  Indica rebaixa 

c  Compàs 

cc  Compassos 

D  Dominant major 

d  Dominant menor 

D7  Acord de quinta de sensible 

    9 
D7 Acord de sèptima de sensible. Aquest acord té dues 

maneres d’expressar-se. Des de l’harmonia del 
romanticisme, pot entendre’s que l’acord de sèptima de 
sensible és una versió reduïda de l’acord de novena de 
dominant. Abans, al classicisme i al barroc, l’acord tenia 
entitat pròpia i es xifrava d’altra manera (SD7) 

DD  Dominant de la dominant 

Dp  Paral·lel menor de la dominant major 

dP  Paral·lel major de la dominant menor 

S  Subdominant major 

s  Subdominant menor 



II 

sn Acord de sexta napolitana (ja des del romanticisme, aquests 
acords apareixen en estat fonamental) 

S7 Subdominant major amb la sèptima afegida, però sense la 
fonamental 

SS  Subdominant de la subdominant 

sDv  Acord de sèptima disminuïda 

Sp  Paral·lel menor de la subdominant major 

sP  Paral·lel major de la subdominant menor 

T  Tònica major 

t  Tònica menor 

tDDv  Acord de sèptima disminuïda de la dominant 

Tg  Contraacord menor de la tònica major 

tG  Contraacord major de la tònica menor 

TP  Paral·lel major de la tònica major 

Tp  Paral·lel menor de la tònica major 

tP  Paral·lel major de la tònica menor 
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1. ESTRUCTURA DE LA TESI DOCTORAL 

Aquesta tesi està estructurada en catorze capítols repartits en dues parts, un apartat 
de conclusions, altre de referències bibliogràfiques i vint-i-cinc annexos. 

La primera part consta de deu capítols. Es comença amb un resum (traduït al castellà 
i l’anglès), procedit d’una introducció (amb els corresponents subapartats), dels 
objectius del treball i de la metodologia seguida. A continuació, s’analitza la biografia 
contextualitzada de José Antonio Valls Subirats, relacionada amb l’etapa franquista 
que li va tocar viure, i la seva transcendència sociomusical després de la seva mort 
(capítols núm. 1-6). Tot seguit, s’estudia la trajectòria musical jesuítica a Tortosa i el 
seu context durant els segles XIX-XX, així com algunes de les seves connexions amb 
el País Valencià (capítols núm. 7-10). Finalment, al capítol núm. 11, s’analitza la relació del 
compositor, musicòleg, professor i crític musical tortosí Felip Pedrell (1841-1922) amb 
Alcanar, municipi natal de Valls Subirats. 

La segona part conté tres capítols. Al capítol núm. 12, que és un nexe d’unió entre la 
primera i segona part de la tesi, s’aborda la connexió de Valls Subirats amb l’orde 
religiós de la Companyia de Jesús. Als capítols núm. 13-14, es presenta el catàleg 
d’obres i els trets estilístics de l’esmentat compositor (influències, motivacions, 
relacions amb altres compositors, etc.), que, mitjançant una anàlisi estilística de la 
seva producció, permeten quantificar el seu llenguatge. 

Finalment, al capítol núm. 15, es presenten les conclusions que hem pogut extreure 
d’aquest treball, totes elles recolzades per les referències bibliogràfiques que es 
mostren al capítol núm. 16. Als vint-i-cinc annexos finals, inclosos al capítol núm. 17, 
s’adjunten partitures íntegres de les obres comentades i altre material complementari 
d’interès. 

El principal treball amb el qual ens hem basat per estructurar aquesta tesi correspon 
a la tesi doctoral defensada el 2004 per Javier Costa (codirector d’aquest treball), 
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titulada Aproximación al lenguaje de Olivier Messiaen: Análisis de la obra para piano 
“Vingt regards sur l’Enfant-Jésus”.1 

 

 

 

 

                                                            
1 Francisco Javier Costa Císcar, “Aproximación al lenguaje de Olivier Messiaen: Análisis de la obra para piano 
“Vingt regards sur l’Enfant-Jésus” (tesi doctoral, Universitat de València, 2004). 
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2. RESUM 

OBJECTIUS: Aquesta tesi doctoral té els següents objectius generals: (1) estudiar la 
influència musical dels jesuïtes a Tortosa, com a seu del bisbat de Tortosa, que 
incorpora el poble d’Alcanar, des de la fi del segle XIX fins a la primera meitat del segle 
XX; (2) recuperar la producció de José Antonio Valls Subirats (1958-1983), natural 
d’Alcanar; i (3) determinar el llenguatge i la poesi d’aquest compositor. Com a objectius 
específics, es realitzaran les tasques següents: dintre de l’objectiu general núm. 2, es 
farà una panoràmica de la vida i l’obra de José Antonio Valls Subirats; i dintre de 
l’objectiu general núm. 3, (a) es realitzarà una anàlisi estilística de tota la seva 
producció; i (b) es contextualitzaran les seves composicions d’acord al seu temps i el 
present. 

METODOLOGIA: Per aconseguir aquests objectius, s’ha realitzat una revisió 
bibliogràfica i entrevistes procedents de l’àmbit familiar, de persones particulars i de 
nombroses institucions de Barcelona, Castelló, Madrid, Salamanca, Tarragona i 
València. També, s’ha realitzat una anàlisi estilística de tota la producció de José 
Antonio Valls Subirats. Per facilitar la comprensió d’aquesta tasca i davant el fet que 
totes les partitures es troben manuscrites pel propi compositor, s’han transcrit els 
exemples musicals a comentar mitjançant el programari de notació musical online Flat. 
A més, es planteja un esquema formal en el qual apareix l’estructura general de les 
obres, juntament amb l’estructura interna fraseològica de cadascuna de les seccions, 
la situació de les cadències estructurals, els tipus de cadències utilitzades, etc. 
Igualment, es fa esment a les característiques i conclusions de les obres analitzades 
perquè, de manera concisa, es puguin consultar les conclusions extretes a partir de 
l’estudi realitzat en tots els aspectes comentats. El xifrat musical emprat per les anàlisis 
realitzades correspon al xifrat funcional, ja que la majoria de les obres de Valls Subirats 
van ésser concebudes dintre de contextos tonals. 

RESULTATS-CONCLUSIONS: No hi ha treballs previs que contemplin l’estudi de la 
totalitat del corpus compositiu de José Antonio Valls Subirats. Va néixer el 1958 a 
Alcanar i va cursar estudis de Música en les especialitats de Clarinet, Piano, Orgue, 
Composició, Direcció de Cors i Direcció d’Orquestra als Conservatoris Superiors de 
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Música de València i Madrid (en aquesta última ciutat, en les especialitats de Clarinet 
i Orgue). Va aconseguir la posició de catedràtic interí de Música de Cambra al 
Conservatori Superior de Música de València al curs acadèmic 1982-1883. Els estudis 
d’orgue li van proporcionar un contacte directe amb membres de la Companyia de 
Jesús des de 1976 a 1983, quan un accident de cotxe li va causar la mort. 

Durant segles, i, en particular, des de la fi del segle XIX fins a la primera meitat del 
segle XX, la Companyia de Jesús va tenir un paper educatiu decisiu en les ciències i 
les arts. En particular, d’entre les arts, la música, bàsicament, centrada en el cant, 
tradicionalment, recolzat per instruments de teclat, utilitzats a les capelles com a les 
aules i salons d’actes. 

Des de 1864, quan la residència oficial de la Companyia de Jesús es va establir a l’antic 
convent franciscà de l’Arrabal de Jesús de Tortosa, la pràctica totalitat de les poblacions 
de l’entorn, inclòs Alcanar, van rebre una influència molt directa d’aquest centre 
d’estudis superiors. Tal influència es va exercir a través de les missions populars o de 
les classes de catequesi i de l’organització de nombroses activitats religioses de 
caràcter devocional i lúdic per als més menuts. 

Jesuïtes com el P. Gabriel Palau, S. J. (1863-1939), entre d’altres, o el cardenal 
Victoriano Guisasola (1852-1920), Bisbe d’Oriola (1882-1886), també, hi van exercir 
una influència i hi van deixar un bon testimoni de música religiosa i sacra per terres 
valencianes, catalanes i d’altres ciutats espanyoles. 

La figura del compositor José Antonio Valls Subirats s’ha d’enquadrar dintre d’una 
Espanya nacionalcatòlica, una de les senyes d’identitat ideològica del franquisme. 
L’educació estava en mans de l’Església catòlica, entre d’altres, i el paper que va tenir 
la Companyia de Jesús al respecte, a l’igual que altres ordes religiosos, va ésser 
important. Pel que fa a Valls Subirats, el seu contacte amb els jesuïtes va ésser directe 
i es va produir a través del seu professor d’Orgue al Conservatori Superior de Música 
de València, Vicent Ros. 
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Gràcies al lliurament de material d’interès per part de la família del compositor, 
d’algunes persones particulars i d’entitats públiques, s’ha pogut recuperar la producció 
musical de José Antonio Valls Subirats, recopilada en aquest treball. 

Mitjançant una aproximació analítica a tota la seva producció, s’ha pogut observar com 
ha evolucionat el llenguatge del compositor, músic complet de gran talent amb una 
destacada facilitat i destresa per la composició. Malgrat l’escassetat d’obres (algunes 
d’elles constitueixen un únic exemple de lieder, obres per a piano sol, pasdobles o 
concerts per a solista i orquestra; i altres revelen el cultiu d’una tècnica compositiva 
concreta aïllada), es fa palès un canvi estètic que abasta des de la influència de Franz 
Schubert (1797-1828), representada pel seu lied Ave Maria, per a tenor i piano, fins a 
treballar la música jazzística (primer i tercer moviments del Concierto para piano y 
orquesta, i el segon i tercer preludios de Broodway, per a piano). 

En aquest context, el romanticisme és, potser, el període més present en la seva 
música: des d’algunes de les característiques dels lieder de Schubert (Ave Maria) fins 
al Concert per a piano i orquestra, Op. 16, d’Edvard Grieg (1843-1907) (primer 
moviment del Concierto para piano y orquesta), incloent-hi els moments romàntics que 
es mostren al seu quartet de corda. És, per tant, una música eminentment melòdica, 
amb afinitats prou properes entre les tonalitats escollides, emprant una relació 
harmònica general d’intervals de tercera i quinta. 

Així, a excepció del primer preludio de Broodway -influït pel tractament romàntic que 
de la sèrie dodecafònica van realitzar Arnold Schönberg (1874-1951) o Alban Berg 
(1885-1935), entre d’altres-, una peça aïllada, podem afirmar que, generalment, Valls 
Subirats va ésser un compositor tonal i deduïm que li costava endinsar-se per camins 
més moderns. 

No obstant això, la utilització d’una tonalitat ampliada, en la qual es potencia l’harmonia 
per segones, per quartes, acords amb notes afegides, etc., es manifesta, també, a 
través del segon i tercer preludios de Broodway, i del seu Quinteto de metal “Fantasía”. 
D’altra banda, la seva única incursió en la música modal està representada en la seva 
Fantasía para clarinete y órgano, en la qual veiem una presència gairebé contínua 
d’acords per quartes, característica que és, també, extrapolable a altres composicions 
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seves. En aquest aspecte, no va utilitzar cap escala modal pròpia, sinó modes que, en 
nombroses ocasions, són defectius i que no sempre estableixen una tònica modal clara, 
la qual cosa suggereix l’existència de diverses escales modals ambigües que no arriben 
a confirmar-se, facilitant, per tant, la modulació modal. 

La influència musical jazzística s’observa en la inserció de la bateria al tercer moviment 
del seu Concierto para piano y orquesta, i en aspectes harmònics o de fraseig presents, 
també, al segon i tercer preludios de Broodway. D’aquesta manera, es dedueix que va 
ésser epígon de George Gershwin (1898-1937). 

Així mateix, en la majoria de les seves composicions, podem percebre la predilecció 
del compositor cap a l’escriptura contrapuntística, encara que, també, hi apareix, amb 
certa freqüència, la textura de melodia acompanyada. Prova d’aquest fet és el seu 
quartet de corda, entre d’altres obres, escrit des de la més genuïna inspiració. 

En el camp del ritme, Valls Subirats va partir d’una rítmica prou recurrent per generar 
la seva Fantasía para clarinete y órgano, o el tercer moviment del seu Concierto para 
piano y orquesta, o del jazz per suggerir una articulació concreta a través de la 
indicació de swing (tercer moviment del seu Concierto para piano y orquesta) o con 
swing (segon preludio de Broodway). 

Finalment, els gèneres musicals que va utilitzar corresponen al cambrístic (Ave Maria, 
Quinteto de metal “Fantasía”, Fantasía para clarinete y órgano, Tres preludios de 
Broodway i el seu quartet de corda), al bandístic (Falles de Benicarló) i al simfònic 
(Concierto para piano y orquesta). Aquesta elecció obeeix al seu coneixement del medi 
com a conseqüència de la seva condició de clarinetista, pianista i organista, així com 
pel fet d’haver estat en contacte amb agrupacions cambrístiques i bandístiques des de 
molt jove. Tanmateix, l’única obra que va ésser concebuda per qüestions emotives 
personals correspon al seu Ave Maria. 

És cert que el món de les bandes de música valencianes ultrapassa les fronteres 
autonòmiques, travessant el riu de la Sènia. No obstant això, encara que va viure el 
fenomen musical bandístic des de ben a prop, no va ésser un músic cenyit a la 
composició per a banda, però si a la seva obra existeix qualsevol tarannà de 
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determinisme geogràfic o cultural, o, expressat en altres termes, si hi ha una petjada 
nacionalista tardana en la seva obra, aquesta és valenciana. Tot i ésser català de 
naixement, per formació i interessos, s’adscriu totalment a la música valenciana, i és 
considerat un compositor valencià. 

Dintre de la seva contextualització d’acord al temps present, cal dir que la seva 
pedagogia musical ha traspassat generacions de músics benicarlandos. Per exemple, 
va transformar la banda de l’Asociación Musical “Ciudad de Benicarló” de dalt a baix 
mitjançant la incorporació de nous repertoris, produint-se així una renovació del 
mateix. A més, la creació, al curs acadèmic 1997-1998, del Conservatori Professional 
de Música Mestre Feliu de Benicarló va ésser resultat de la influència de Valls Subirats 
i de les seves mesures d’actualització de l’ensenyament musical. D’alguna manera, la 
seva joventut i la seva activitat van revifar, de manera definitiva, l’efervescència 
musical del municipi de Benicarló. Així, la seva contribució, a més de la seva producció, 
va ésser la d’esclatar una afició a la música que encara perdura, constituint el punt de 
partida d’una nova era musical. 

D’altra banda, creiem que la utilització del terme llenguatge, quan es fa referència a 
la música de Valls Subirats, no és adequada, ja que va utilitzar un llenguatge tradicional 
(tonalitat, més o menys, ampliada, influències del jazz i modalisme) que no va aportar 
res nou. No és un llenguatge madur, propi, personal i únic, i no podia ésser-ho perquè 
encara estava en període de formació. Tanmateix, va utilitzar un llenguatge compositiu 
arrelat a la tradició tonal. En definitiva, va ésser un compositor amb un gran talent per 
desenvolupar. 

Pensem que la seva transcendència a la música valenciana i espanyola, però, va ésser 
escassa, ja que la seva primerenca mort li va impedir desenvolupar la seva faceta com 
a compositor. La seva rellevància, més enllà de l’àmbit valencià, no va anar més lluny 
que la de qualsevol destacat compositor al qual se li preveia un gran futur. No obstant 
això, la música de José Antonio Valls Subirats revela la seva idiosincràsia com a 
compositor, ja que desprèn vitalitat i energia, i està emmarcada i influïda per la situació 
historicosocial de l’època que li va tocar viure. 
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Finalment, hi ha una aportació documental àmplia (manuscrits de partitures completes 
o altres documents de l’arxiu personal del compositor, etc.) per complementar 
l’aprofundiment analiticomusical del llegat compositiu de Valls Subirats, les seves 
influències estilístiques i l’entorn cultural en el qual va créixer i es va desenvolupar com 
a compositor, i una bibliografia relacionada directament amb l’objecte del treball 
d’investigació. Així, la dimensió historicomusical és primordial en aquesta investigació, 
sense perjudici de la comesa analítica. 

Paraules clau: Companyia de Jesús; Anàlisi musical; Llenguatge musical; José 
Antonio Valls Subirats. 
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2. RESUMEN 

OBJETIVOS: Esta tesis doctoral tiene los siguientes objetivos generales: (1) estudiar 
la influencia musical de los jesuitas en Tortosa, como sede de la diócesis de Tortosa, 
que incorpora el pueblo de Alcanar, desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad 
del siglo XX; (2) recuperar la producción de José Antonio Valls Subirats (1958-1983), 
natural de Alcanar; y (3) determinar el lenguaje y la poiesis de este compositor. Como 
objetivos específicos, se realizarán las siguientes tareas: dentro del objetivo general 
núm. 2, se hará una panorámica de la vida y la obra de José Antonio Valls Subirats; y 
dentro del objetivo general núm. 3, (a) se realizará un análisis estilístico de toda su 
producción; y (b) se contextualizarán sus composiciones de acuerdo a su tiempo y el 
presente. 

METODOLOGÍA: Para conseguir estos objetivos, se ha realizado una revisión 
bibliográfica y entrevistas procedentes del ámbito familiar, de personas particulares y 
de numerosas instituciones de Barcelona, Castellón, Madrid, Salamanca, Tarragona y 
Valencia. También, se ha realizado un análisis estilístico de toda la producción de José 
Antonio Valls Subirats. Para facilitar la comprensión de esta tarea y ante el hecho que 
todas las partituras se encuentran manuscritas por el propio compositor, se han 
transcrito los ejemplos musicales a comentar mediante el software de notación musical 
online Flat. Además, se plantea un esquema formal en el que aparece la estructura 
general de las obras, junto con la estructura interna fraseológica de cada una de las 
secciones, la situación de las cadencias estructurales, los tipos de cadencias utilizadas, 
etc. Igualmente, se hace mención a las características y conclusiones de las obras 
analizadas para que, de manera concisa, se puedan consultar las conclusiones 
extraídas a partir del estudio realizado en todos los aspectos comentados. El cifrado 
musical empleado para los análisis realizados corresponde al cifrado funcional, ya que 
la mayoría de las obras de Valls Subirats fueron concebidas dentro de contextos 
tonales. 

RESULTADOS-CONCLUSIONES: No hay trabajos previos que contemplen el estudio de 
la totalidad del corpus compositivo de José Antonio Valls Subirats. Nació en 1958 en 
Alcanar y cursó estudios de Música en las especialidades de Clarinete, Piano, Órgano, 
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Composición, Dirección de Coros y Dirección de Orquesta en los Conservatorios 
Superiores de Música de Valencia y Madrid (en esta última ciudad, en las 
especialidades de Clarinete y Órgano). Alcanzó la posición de Catedrático interino de 
Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música de Valencia en el curso 
académico 1982-1883. Los estudios de órgano le proporcionaron un contacto directo 
con miembros de la Compañía de Jesús desde 1976 a 1983, cuando un accidente de 
coche le causó la muerte. 

Durante siglos, y, en particular, desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del 
siglo XX, la Compañía de Jesús tuvo un papel educativo decisivo en las ciencias y las 
artes. En particular, de entre las artes, la música, básicamente, centrada en el canto, 
tradicionalmente, apoyado por instrumentos de teclado, utilizados en las capillas como 
las aulas y salones de actos. 

Desde 1864, cuando la residencia oficial de la Compañía de Jesús se estableció en el 
antiguo convento franciscano del Arrabal de Jesús de Tortosa, la práctica totalidad de 
las poblaciones del entorno, incluido Alcanar, recibieron una influencia muy directa de 
este centro de estudios superiores. Tal influencia se ejerció a través de las misiones 
populares o de las clases de catequesis y de la organización de numerosas actividades 
religiosas de carácter devocional y lúdico para los más pequeños. 

Jesuitas como el P. Gabriel Palau, S. J. (1863-1939), entre otros, o el cardenal 
Victoriano Guisasola (1852-1920), Obispo de Orihuela (1882-1886), también, 
ejercieron una influencia y dejaron un buen testimonio de música religiosa y sacra por 
tierras valencianas, catalanas y de otras ciudades españolas. 

La figura del compositor José Antonio Valls Subirats ha de encuadrarse dentro de una 
España nacionalcatólica, una de las señas de identidad ideológica del franquismo. La 
educación estaba en manos de la Iglesia católica, entre otras, y el papel que tuvo la 
Compañía de Jesús al respecto, al igual que otras órdenes religiosas, fue importante. 
En cuanto a Valls Subirats, su contacto con los jesuitas fue directo y se produjo a 
través de su profesor de Órgano en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, 
Vicente Ros. 
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Gracias a la entrega de material e información de interés por parte de la familia del 
compositor, de algunas personas particulares y de entidades públicas, se ha podido 
recuperar la producción musical de José Antonio Valls Subirats, recopilada en este 
trabajo. 

Mediante una aproximación analítica a toda su producción, se ha podido observar cómo 
ha evolucionado el lenguaje del compositor, músico completo de gran talento con una 
destacada facilidad y destreza para la composición. A pesar de la escasez de obras 
(algunas de ellas constituyen un único ejemplo de lieder, obras para piano solo, 
pasodobles o conciertos para solista y orquesta; y otras revelan el cultivo de una 
técnica compositiva concreta aislada), se evidencia un cambio estético que abarca 
desde la influencia de Franz Schubert (1797-1828), representada por su lied Ave Maria, 
para tenor y piano, hasta trabajar la música jazzística (primer y tercer movimientos del 
Concierto para piano y orquesta, y el segundo y tercer preludios de Broodway, para 
piano). 

En este contexto, el romanticismo es, quizás, el período más presente en su música: 
desde algunas de las características de los lieder de Schubert (Ave Maria) hasta el 
Concierto para piano y orquesta, Op. 16, de Edvard Grieg (1943-1907) (primer 
movimiento del Concierto para piano y orquesta), incluyendo los momentos románticos 
que se muestran en su cuarteto de cuerda. Es, por tanto, una música eminentemente 
melódica, con afinidades bastante cercanas entre las tonalidades escogidas, 
empleando una relación armónica general de intervalos de tercera y quinta. 

Así, a excepción del primer preludio de Broodway -influido por el tratamiento romántico 
que de la serie dodecafónica realizaron Arnold Schönberg (1874-1951) o Alban Berg 
(1885-1935), entre otros-, una pieza aislada, podemos afirmar que, generalmente, 
Valls Subirats fue un compositor tonal y deducimos que le costaba adentrarse por 
caminos más modernos. 

Sin embargo, la utilización de una tonalidad ampliada, donde se potencia la armonía 
por segundas, por cuartas, acordes con notas añadidas, etc., se manifiesta, también, 
a través del segundo y tercer preludios de Broodway, y de su Quinteto de metal 
“Fantasía”. Por otra parte, su única incursión en la música modal está representada en 
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su Fantasía para clarinete y órgano, en la que vemos una presencia casi continua de 
acordes por cuartas, característica que es, también, extrapolable a otras 
composiciones suyas. En este aspecto, no utilizó ninguna escala modal propia, sino 
modos que, en numerosas ocasiones, son defectivos y que no siempre establecen una 
tónica modal clara, lo que sugiere la existencia de varias escalas modales ambiguas 
que no llegan a confirmarse, facilitando, por tanto, la modulación modal. 

La influencia musical jazzística se observa en la inserción de la batería en el tercer 
movimiento de su Concierto para piano y orquesta, y en aspectos armónicos o de 
fraseo presentes, también, en el segundo y tercer preludios de Broodway. De este 
modo, se deduce que fue epígono de George Gershwin (1898-1937). 

Asimismo, en la mayoría de ellas, podemos percibir la predilección del compositor hacia 
la escritura contrapuntística, aunque, también, aparece, con cierta frecuencia, la 
textura de melodía acompañada. Prueba de ello es su cuarteto de cuerda, entre otros, 
escrito desde la más genuina inspiración. 

En el campo del ritmo, Valls Subirats partió de una rítmica bastante recurrente para 
generar su Fantasía para clarinete y órgano, o el tercer movimiento de su Concierto 
para piano y orquesta, o del jazz para sugerir una articulación concreta a través de la 
indicación de swing (tercer movimiento de su Concierto para piano y orquesta) o con 
swing (segundo preludio de Broodway). 

Finalmente, los géneros musicales que utilizó corresponden al camerístico (Ave Maria, 
Quinteto de metal “Fantasía”, Fantasía para clarinete y órgano, Tres preludios de 
Broodway y su cuarteto de cuerda), al bandístico (Falles de Benicarló) y al sinfónico 
(Concierto para piano y orquesta). Esta elección obedece a su conocimiento del medio 
como consecuencia de su condición de clarinetista, pianista y organista, así como por 
el hecho de haber estado en contacto con agrupaciones camerísticas y bandísticas 
desde muy joven. Sin embargo, la única obra que fue concebida por cuestiones 
emotivas personales corresponde a su Ave Maria. 

Es cierto que el mundo de las bandas de música valencianas rebasa las fronteras 
autonómicas, atravesando el río Cenia. Sin embargo, aunque vivió el fenómeno musical 
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bandístico desde muy cerca, no fue un músico ceñido a la composición para banda, 
pero si en su obra existe cualquier talante de determinismo geográfico o cultural, o, 
expresado en otros términos, si hay una huella nacionalista tardía en su obra, ésta es 
valenciana. A pesar de ser catalán de nacimiento, por formación e intereses, se 
adscribe totalmente a la música valenciana, y es considerado un compositor 
valenciano. 

Dentro de su contextualización de acuerdo al tiempo presente, hay que decir que su 
pedagogía musical ha traspasado generaciones de músicos benicarlandos. Por 
ejemplo, transformó la banda de la Asociación Musical Ciudad de Benicarló de arriba 
abajo mediante la incorporación de nuevos repertorios, produciéndose así una 
renovación del mismo. Además, la creación, en el curso académico 1997-1998, del 
Conservatorio Profesional de Música Mestre Feliu de Benicarló fue resultado de la 
influencia de Valls Subirats y de sus medidas de actualización de la enseñanza musical. 
De alguna manera, su juventud y su actividad reavivaron, de forma definitiva, la 
efervescencia musical del municipio de Benicarló. Así, su contribución, además de su 
producción, fue la de estallar una afición a la música que aún perdura, constituyendo 
el punto de partida de una nueva era musical. 

Por otra parte, creemos que la utilización del término lenguaje, cuando se hace 
referencia a la música de Valls Subirats, no es adecuada, ya que utilizó un lenguaje 
tradicional (tonalidad, más o menos, ampliada, influencias del jazz y modalismo) que 
no aportó nada nuevo. No es un lenguaje maduro, propio, personal y único, y no podía 
serlo porque aún estaba en periodo de formación. No obstante, utilizó un lenguaje 
compositivo arraigado a la tradición tonal. En definitiva, fue un compositor con un gran 
talento por desarrollar. 

Pensamos que su trascendencia en la música valenciana y española, sin embargo, fue 
escasa, ya que su temprana muerte le impidió desarrollar su faceta como compositor. 
Su relevancia, más allá del ámbito valenciano, no fue más lejos que la de cualquier 
destacado compositor al que se le preveía un gran futuro. Sin embargo, la música de 
José Antonio Valls Subirats revela su idiosincrasia como compositor, ya que desprende 
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vitalidad y energía, y está enmarcada por la influencia de la situación histórico-social 
de la época que le tocó vivir. 

Por último, hay un aporte documental amplio (manuscritos de partituras completas u 
otros documentos del archivo personal del compositor, etc.) para complementar la 
profundización analítico-musical del legado compositivo de Valls Subirats, sus 
influencias estilísticas y el entorno cultural en el que creció y se desarrolló como 
compositor, y una bibliografía relacionada directamente con el objeto del trabajo de 
investigación. Así, la dimensión histórico-musical es primordial en esta investigación, 
sin perjuicio del cometido analítico. 

Palabras clave: Compañía de Jesús; Análisis musical; Lenguaje musical; José Antonio 
Valls Subirats. 
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2. SUMMARY 

OBJECTIVES: This doctoral thesis has the following general objectives: (1) to study 
the musical influence of the Jesuits in Tortosa, as the seat of the diocese of Tortosa, 
which incorporates the town of Alcanar, from the end of the 19th century to the first 
half of the 20th century; (2) recover the production of José Antonio Valls Subirats 
(1958-1983), a native of Alcanar; and (3) determine the language and poiesis of this 
composer. As specific objectives, there will be performed the following tasks: within 
the general objective no. 2, an overview of the life and work of José Antonio Valls 
Subirats will be made; and within the general objective no. 3, (a) a stylistic analysis of 
all his production will be performed; and (b) his compositions will be contextualized 
according to his time and to the present. 

METHODOLOGY: To achieve these objectives, a bibliographic review and interviews 
have been carried out from the family environment, from private individuals and from 
numerous institutions in Barcelona, Castellón, Madrid, Salamanca, Tarragona and 
Valencia. Also, a stylistic analysis of the entire production of José Antonio Valls Subirats 
has been carried out. To facilitate understanding of this task and given the fact that 
all the scores are handwritten by the composer himself, the musical examples have 
been transcribed for comment using the Flat online music notation software. In 
addition, a formal scheme is proposed in which the general structure of the works 
appears, together with the internal phraseological structure of each of the sections, 
the situation of the structural cadences, the types of cadences used, etc. Likewise, 
mention to the characteristics and conclusions of the analyzed works has been made 
in a concise manner. Consequently, the conclusions drawn from all the aspects 
discussed in the study can be consulted. Chord names used for the analyzes carried 
out correspond to the functional chord names, since most of Valls Subirats’s works 
were conceived within tonal contexts. 

RESULTS-CONCLUSIONS: There are no previous works that analyze the entire 
compositional corpus of José Antonio Valls Subirats. He was born in 1958 in Alcanar 
and studied Music in the specialties of Clarinet, Piano, Organ, Composition, Choirs 
Direction and Orchestra Direction at the Superior Conservatories of Music of Valencia 
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and Madrid (in the latter city, in the specialties of Clarinet and Organ). He reached the 
position of interim Professor of Chamber Music at the Superior Conservatory of Music 
of Valencia in the 1982-1883 academic year. Organ studies provided him with direct 
contact with members of the Society of Jesus from 1976 to 1983, when a car accident 
caused his death. 

For centuries, and, in particular, from the end of the 19th century to the first half of 
the 20th century, the Society of Jesus had a decisive educational role in the sciences 
and arts. In particular, among the arts, in music, basically focused on singing, 
traditionally supported by keyboard instruments, used in chapels as well as in 
classrooms and assembly halls. 

Since 1864, when the official residence of the Society of Jesus was established in the 
old Franciscan convent of the Arrabal de Jesús in Tortosa, practically all the 
surrounding populations, including Alcanar, received a very direct influence from this 
center of higher studies. Such an influence was exerted through popular missions or 
catechetical classes and the organization of numerous religious activities of devotional 
and recreational nature for children. 

Jesuits such as Father Gabriel Palau, S. J. (1863-1939), among others, or Cardinal 
Victoriano Guisasola (1852-1920), Bishop of Oriola (1882-1886), also exerted an 
influence and left a good testimony of religious and sacred music in Valencian, Catalan 
and other Spanish cities. 

The figure of the composer José Antonio Valls Subirats has to be framed within a 
National-Catholic Spain, one of the signs of ideological identity of the Franco regime. 
Education was in the hands of the Catholic Church, among others, and the role that 
the Society of Jesus had in this regard, like other religious orders, was important. 
Regarding Valls Subirats, his contact with the Jesuits was direct and occurred through 
his Organ teacher at the Superior Conservatory of Music in Valencia, Vicent Ros. 

Thanks to the delivery of material and information of interest by the composer’s family, 
some private individuals and public entities, it has been possible to recover the musical 
production of José Antonio Valls Subirats, compiled in this work. 
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Through an analytical approach to his entire production, it has been possible to observe 
how the language of the composer has evolved, a highly talented complete musician 
with outstanding ease and skill for composition. Despite the scarcity of works (some 
of them constitute a single example of lieder, works for solo piano, pasodobles or 
concertos for soloist and orchestra; and others reveal the cultivation of a specific 
isolated compositional technique), an aesthetic change is evident that encompasses 
from the influence of Franz Schubert (1797-1828), represented by his lied Ave Maria, 
for tenor and piano, to working on jazz music (first and third movements of the 
Concierto para piano y orquesta, and the second and third preludios de Broodway, for 
piano). 

In this context, romanticism is perhaps the most present period in his music: from 
some of the characteristics of Schubert’s lieder (Ave Maria) to the Concerto for piano 
and orchestra, Op. 16, by Edvard Grieg (1943-1907) (first movement of the Concierto 
para piano y orquesta), including the romantic moments shown in his string quartet. 
It is, therefore, an eminently melodic music, with fairly close affinities between the 
chosen keys, using a general harmonic relationship of thirds and fifths intervals. 

Thus, with the exception of the first preludio de Broodway -influenced by the romantic 
treatment of the twelve-tone series by Arnold Schönberg (1874-1951) or Alban Berg 
(1885-1935), among others-, an isolated piece, we can affirm that, generally, Valls 
Subirats was a tonal composer and we deduce that it was difficult for him to enter 
more modern paths. 

However, the use of an extended tonality, in which harmony is enhanced by seconds, 
by fourths, added tone chords, etc., is also manifested through the second and third 
preludios de Broodway, and his Quinteto de metal “Fantasía”. On the other hand, his 
only foray into modal music is represented in his Fantasía para clarinete y órgano, in 
which we see an almost continuous presence of fourth chords, a characteristic that 
can also be extrapolated to his other compositions. In this regard, he did not use his 
own modal scale, but modes that, on numerous occasions, are defective and that do 
not always establish a clear modal tonic, which suggests the existence of several 
ambiguous modal scales that are not confirmed, thus facilitating the modal modulation. 
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The jazzy musical influence is observed in the insertion of the drums in the third 
movement of his Concierto para piano y orquesta, and in harmonic or phrasing aspects 
also present in the second and third preludios de Broodway. In this way, it follows that 
he was the epigone of George Gershwin (1898-1937). 

Likewise, in most of them, we can perceive the composer's predilection towards 
contrapuntal writing, although, with some frequency, the accompanied melody texture 
also appears. Proof of this is his string quartet, among others, written from his most 
genuine inspiration. 

In the field of rhythm, Valls Subirats started from a fairly recurring rhythm to generate 
his Fantasía para clarinete y órgano, or the third movement of his Concierto para piano 
y orquesta, or jazz to suggest a specific articulation through the indication of swing. 
(third movement of his Concierto para piano y orquesta) or con swing (second preludio 
de Broodway). 

Finally, the musical genera that he used correspond to chamber music (Ave Maria, 
Quinteto de metal “Fantasía”, Fantasía para clarinete y órgano, Tres preludios de 
Broodway and his string quartet) and wind orchestral (Falles de Benicarló) and 
symphonic opuses (Concierto para piano y orquesta). This choice is due to the 
knowledge of his environment as a consequence of his condition as clarinetist, pianist 
and organist, as well as the fact of having been in contact with chamber and band 
groups from a very young age. However, the only work that was conceived for personal 
emotional issues corresponds to his Ave Maria. 

It is true that the world of Valencian music bands goes beyond the autonomous 
borders, crossing the Cenia River. However, although he lived the musical band 
phenomenon from very close, he was not a musician limited to composition for band, 
but, if in his work there is any kind of geographical or cultural determinism or, 
expressed in other terms, if there is a late nationalist trace in his work, this is Valencian. 
Despite being Catalan by birth, by training and interests, he fully ascribes to Valencian 
music, and he is considered a Valencian composer. 
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Within his contextualization according to the present time, it must be said that his 
musical pedagogy has crossed generations of Benicarlandian musicians. For example, 
he transformed the band of the Asociación Musical “Ciudad de Benicarló” from top to 
bottom by incorporating new repertoires, thus producing a renewal of it. In addition, 
the creation, in the 1997-1998 academic year, of the Mestre Feliu Professional Music 
Conservatory in Benicarló was the result of the influence of Valls Subirats and his 
updating measures for the teaching of music. Somehow, his youth and his activity 
revitalized, definitively, the musicality of the municipality of Benicarló. Thus, his 
contribution, in addition to his production, was to explode a love for music that still 
lasts, constituting the starting point of a new musical era. 

On the other hand, we believe that the use of the term language, when referring to 
the music of Valls Subirats, is not adequate, since it used a traditional language 
(extended, more or less, tonality, influences of jazz and modalism) that did not 
contributed nothing new. It is not a mature, own, personal and unique language and 
it could not be because it was still in the formative period. However, he did use a 
compositional language rooted in tonal tradition. In short, he was a composer with a 
great talent to develop. 

We think that his importance in Valencian and Spanish music, however, was scarce, 
since his early death prevented him from developing his facet as a composer. His 
relevance, beyond the Valencian sphere, was no further than that of any outstanding 
composer who was expected to have a great future. However, the music of José 
Antonio Valls Subirats reveals his idiosyncrasy as composer, since it gives off vitality 
and energy, and is framed by the influence of the historical-social situation of the time 
in which he lived. 

Finally, there is a wide documentary contribution (manuscripts of complete scores or 
other documents from the composer's personal archive, etc.) to complement the 
analytical-musical deepening of the compositional legacy of Valls Subirats, his stylistic 
influences and cultural environment in which he grew up and developed as a 
composer, as well as a bibliography directly related to the object of the research work. 
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Thus, the historical-musical dimension is essential in this research, without prejudice 
to the analytical role. 

Keywords: Society of Jesus; Musical analysis; Musical language; José Antonio Valls 
Subirats. 
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3. INTRODUCCIÓ 

3.1. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

José Antonio Valls Subirats (1958-1983) va abastar moltes branques del saber musical: 
composició, direcció, docència i interpretació.2 En aquest sentit, va ésser un alumne 
brillant i prou complet perquè, en totes les disciplines, es trobava d’entre els millors, 
circumstància amb la qual és difícil de trobar-se. Així, se li augurava un gran futur. 

El seu continu entusiasme i temperament inquiet es va reflectir en les seves ganes de 
treballar i d’atendre tot tipus d’esdeveniments,3 i va ésser un accident de trànsit el que 
va provocar el cessament del desenvolupament de múltiples activitats en el seu 
esdevenir diari: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Avís de José Antonio Valls Subirats sota un esborrany del mateix compositor.4 

El seu interès per la composició va néixer al voltant dels disset anys amb motiu dels 
concerts que va oferir al costat del tenor Pedro Mercader (en concret, amb un lied per 
a tenor amb acompanyament de piano), però es va mostrar especialment actiu en 
                                                            
2 El més habitual era que, en aquells temps, un estudiant instrumentista es dediqués, únicament, al seu instrument 
principal, però era usual que aquells que cursaven Composició, a més del propi instrument, realitzessin algun 
estudi més. 
3 Vicent Arnau, “Valls Subirats en el recuerdo”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 21. 
4 Partitura extreta de l’arxiu personal de José Antonio Valls Subirats. 
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aquest camp als primers anys de la dècada de 1980, quan el va sorprendre la mort. 
D’entre tota la seva producció, podem destacar una obra de gran format, com ho és 
el seu Concierto para piano y orquesta (1983). En aquesta composició, també, es van 
reflectir alguns dels seus coneixements referents a la música d’arrel popular procedent 
dels Estats Units i les seves aproximacions al món simfònic, amb George Gershwin 
(1898-1937) com a principal referent. D’aquesta manera, tenim un procés d’assimilació 
d’una música forana a través del filtre mediterrani d’un compositor canareu i la seva 
plasmació en un corpus estètic que, d’haver sigut possible, és probable que hagués 
sigut molt important. 

L’obra de Valls Subirats, per les seves circumstàncies vitals, va ésser curta. La seva 
producció és, per tant, l’obra d’un compositor jove que, malgrat que, possiblement, 
encara no havia trobat la seva pròpia veu, va manifestar una precocitat notòria envers 
la composició, la qual cosa ens fa pensar que hagués fet una gran i interessant obra 
compositiva. No obstant això, si partim d’aquesta premissa, es pot aprofundir en la 
seva producció, encara pendent d’estudi, ja que no hi ha cap treball realitzat en relació 
a aquesta, a excepció d’alguns comentaris analítics generals  esporàdics, 
majoritàriament, en programes de concert o enregistraments discogràfics. La major 
part dels escrits són de contingut exclusivament biogràfic. 

El seu perfil polifacètic és fa palès en la seva obra a causa de les influències de la 
música romàntica, dodecafònica, popular, etc., que hi podem observar. 

A Valls Subirats, malgrat ésser difícil qualificar de forma global el seu llenguatge, per 
l’eclèctic que és, se li podria englobar, tal com assenyala Josep Ruvira, dintre d’una 
determinada generació de compositors valencians: 

Sus puntos de contacto son bastantes: formados académicamente en el mismo período y con 
casi los mismos profesores, todos se han destacado por una especial inquietud por recuperar 
los conocimientos musicales que nos distanciaban enormemente de otros países. Además, 
puede hablarse de un contacto físico y de permanente diálogo. Sin embargo, ninguna 
característica estilística o de lenguaje les une: el panorama musical con el que se han 
encontrado es demasiado grande como para encontrarse en algún punto, a no ser 
esporádicamente. Los puntos de mira de casi todo este grupo de compositores han trascendido 
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el ámbito valenciano, aunque sea éste donde desarrollan su carrera, en el convencimiento de 
que puede dar de sí como para no emigrar y desarrollar en él un buen ambiente musical.5 

Aquest grup estaria integrat per: José Llopis (1945), Enrique de Dios Cintero (1951), 
Rafael Mira (1951), Vicente Ramón Ramos (1954-2012), José Antonio Orts (1955), 
Ramón Pastor (1956), José Antonio Valls Subirats,6 César Cano (1960) i Joan Cerveró 
(1961).7 

A més, per la seva condició d’haver sigut director de la banda de l’Asociación Musical 
“Ciudad de Benicarló”, el panorama bandístic valencià es va veure consolidat a través 
de la creació de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (1968) 
i va manifestar gran autonomia musical, aliè a les transcripcions orquestrals tan difoses 
fins llavors, gràcies al repertori, específicament bandístic, proporcionat per diversos 
compositors valencians, com Salvador Giner (1832-1911), José Manuel Izquierdo 
(1890-1951), Manuel Palau (1893-1967), Miguel Asins Arbó (1916-1996), Luis Blanes 
(1929-2009), Rafael Talens (1933-2012), Amando Blanquer (1935-2005) o Bernardo 
Adam Ferrero (1942), entre d’altres. En aquest sentit, els principals referents en aquest 
àmbit eren la Banda Municipal de València, les bandes de la secció especial del 
Certamen de Bandas de Música de la Fira de Juliol de València i els directors i els 
solistes d’aquestes. 

L’etapa corresponent a la direcció de Valls Subirats al capdavant d’aquesta banda 
pertany a una època en la qual, a poc a poc, es van anar substituint els instruments 
de les bandes, que estaven afinats d’acord amb el conegut com to brillant (465Hz), un 
semitò ascendent respecte a l’afinació de 440Hz,8 com a influència del diapasó de les 
antigues capelles catedralícies espanyoles9 (molts trets dels ministrers tornen a 
aparèixer, segles després, a les bandes de música: els instruments emprats, el carrer 

                                                            
5 Josep Ruvira, Compositores contemporáneos valencianos (València: Edicions Alfons el Magnànim de la 
Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1987), 145. 
6 Tot i haver sigut canareu de naixement, va ésser a València on José Antonio Valls Subirats es va formar com a 
músic i, especialment, com a compositor. Cfr. Eduardo López-Chavarri Andújar, Compositores valencianos del 
siglo XX: Del modernismo a las vanguardias. Contrapunto 4 (València: Música 92, 1992), 290. 
7 Josep Ruvira, Compositores contemporáneos valencianos (València: Edicions Alfons el Magnànim de la 
Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, 1987), 14 i 146. 
8 Salvador Astruells Moreno, “La Banda Municipal de Valencia y su aportación a la Historia de la Música 
Valenciana” (tesi doctoral, Universitat de València, 2003), 165. 
9 Cor de la Generalitat Valenciana, i Ministriles de Marsias. Música de la Catedral de Segorbe: Transcripciones 
de José Climent. Direcció de Francesc Perales. Generalitat Valenciana, 869, doble CD, 2001, 10. 
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com a espai interpretatiu, etc.),10 per instruments afinats a to normal (440Hz), patró 
d’afinació estàndard que va aprovar l’Organització Internacional de Normalització el 
1955.11 Per aquest motiu, no és d’estranyar que, com a conseqüència de la solvència 
econòmica de cada agrupació per fer front a una renovació de l’instrumental, en la 
dècada de 1980, encara hi haguessin instruments de to brillant. Així mateix, la majoria 
dels trombons que s’utilitzaven en aquestes agrupacions corresponien als trombons de 
pistons. Posteriorment, per imitació de l’orquestra, es van anar incorporant els 
trombons de vares. 

 
Figura 2: Components de la banda de l’Asociación Musical “Ciudad de Benicarló” al saló d’actes de la 
Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló. A la primera fila al centre, José Antonio Valls Subirats, 
com a director de la mateixa (28-11-1982).12 

                                                            
10 En certa manera, l’origen de les bandes és conseqüència dels assajos d’una desamortització per part de Manuel 
Godoy (1767-1851) el 1798, de la desamortització i exclaustració de Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853) durant 
els anys 1836-1837 (amb la conseqüent desaparició de les capelles musicals eclesiàstiques), i, també, per imitació 
de les tropes franceses a la Guerra de la Independència Espanyola (1808-1814), que solien anar acompanyades per 
bandes de música. A aquest fet, se li ha d’afegir la privilegiada climatologia del poble valencià, així com la 
circumstància d’ésser els instruments de vent els que millor s’adaptaven a la seva interpretació per part d’una 
població, majoritàriament, agrícola. Cfr. Elvira Asensi, Música, mestre! Les bandes valencianes en el tombant del 
segle XIX (València: Servei de Publicacions de la Universitat de València, 2013). 
11 Sophie J. Chumas, Index of international standards (Washington DC: National Bureau of Standards, 1974). 
12 Fotografia extreta de l’arxiu personal de José Antonio Valls Subirats. 
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Així, hi va haver una ampliació en número i en instrumental (especialment, de 
percussió) de la plantilla d’aquestes agrupacions que van facilitar l’accés a l’educació 
musical i la consegüent pràctica instrumental. No obstant això, encara que la utilització 
del sistema Boehm13 ja estava estès per tocar el clarinet, durant les dècades de 1960 
i 1970, es continuaven tocant clarinets de tretze claus corresponents al sistema 
desenvolupat per Eugène Albert (1816-1890). De la mateixa manera, era escassa la 
utilització de clarinets afinats en la, i molt menor, la d’aquells afinats en do. Els cursos 
especialitzats en la direcció de banda, també, van tenir acceptació, així com 
l’organització dels primers festivals de bandes o la creixent qualitat de les agrupacions 
que participaven en el llavors gairebé centenari Certamen de Bandas de la Fira de 
Juliol de València, entre d’altres. Des del punt de vista sociològic, les bandes estaven 
al servei del poble i sota el finançament dels ajuntaments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Programa del I Cicle Cultural de Bandes de Música Civils de Xàtiva (18-08-1970). 

                                                            
13 Sistema desenvolupat per Theobald Böhm (1794-1881). 
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No podem oblidar que la Península Ibèrica, monopolitzada per la dictadura de 
Francisco Franco (1892-1975), comptava amb un règim militar: en moltes escoles i 
instituts, es desfilava i es cantava l’himne nacional -amb lletra de José Mª Pemán 
(1897-1981)-, almenys, cada dilluns al matí i els divendres a la tarda, després de les 
últimes classes, entre d’altres fets. 

Als centres educatius, també, part del personal administratiu i subaltern que treballava 
al Conservatori Superior de Música de València provenia de la milícia, ja que, després 
de la seva jubilació, necessitaven d’una pròrroga en la vida laboral per obtenir una 
major pensió, exercint el càrrec en centres oficials de l’administració pública. Així 
mateix, hi havia un gran respecte cap a la figura del mestre, alguns d’ells, mítics i/o 
veritables eminències, amb un anecdotari immens sobre les seves figures. En aquest 
sentit, alguns dels alumnes del centre van sentir una veritable filiació cap a alguns dels 
seus professors -Pedro Sosa (1887-1953) i José Mª Cervera Lloret (1910-2002), José 
Manuel Izquierdo (1890-1951) i José Ferriz (1913-2002), Manuel Palau (1893-1967) i 
Mª Teresa Oller (1920-2018) o Salvador Seguí (1939-2004), Daniel de Nueda (1904-
1971) i Perfecto García Chornet (1941-2001), o Lucas Conejero (1914-1998) i Juan 
Vercher (1940-2012), entre d’altres-, cadena pedagògica que van intentar perpetuar 
amb alguns dels seus alumnes posteriors, en contraposició amb l’orfandat musical 
manifesta en algunes ocasions. 
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3.2. JUSTIFICACIÓ 

El coneixement de la figura de José Antonio Valls Subirats es remunta a la meva 
infància, ja que el meu pare, company d’estudis seu al Conservatori Superior de Música 
de València, em va parlar d’ell com una persona que prometia una destacada 
trajectòria a causa de les seves aptituds envers la música i la seva capacitat de treball 
(dues qualitats que no sempre es troben juntes), i de la commoció que va suposar la 
notícia de la seva prematura mort. A continuació, es van afegir algunes de les meves 
inquietuds, que comparteixo amb Valls Subirats, així com el meu interès particular pel 
context i la història del Conservatori Superior de Música de València durant els anys 
corresponents a la seva estada, gràcies a la relació que he mantingut amb alguns 
professors i antics alumnes del centre. Així, amb la intenció d’aprofundir amb la vida i 
obra d’un músic amb tanta vàlua, i de reconstruir l’imaginari sonor de les Terres de 
l’Ebre, vaig plantejar aquest treball. 

En aquest sentit, es tractarà d’explicar, també, l’ambient musical amb el qual va créixer 
el músic canareu, ja que Alcanar es troba dintre del bisbat de Tortosa, capital de la 
comarca del Baix Ebre, zona en la que hi va haver certa activitat jesuítica. Així mateix, 
com a conseqüència dels seus estudis d’Orgue al Conservatori Superior de Música de 
València, va estar en contacte amb Vicent Ros, catedràtic numerari d’aquesta 
especialitat al centre, qui va establir un ventall de relacions amb membres de la 
Companyia de Jesús (primer, a partir del curs acadèmic 1973-1974, al Col·legi de Sant 
Josep de València, regentat per jesuïtes, com a professor de Música, i, després, a partir 
de 1982, a la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València, més coneguda, 
popularment, com a Església de la Companyia, com a organista titular) que van ésser 
determinants per la història organística valenciana de la segona meitat del segle XX. 

Encara que ens limitarem a estudiar la trajectòria musical jesuítica a Tortosa, incidirem, 
també, més o menys tangencialment, amb la desenvolupada en altres cases i temples 
de la Companyia, així com la d’altres més vinculades a ella per haver pertangut a 
l’antiga Corona d’Aragó o per haver sigut territoris amb la seva presència. 

Finalment, sent un gran interès per les composicions d’Amando Blanquer (1935-2005), 
professor de Composició de José Antonio Valls Subirats al Conservatori Superior de 
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Música de València, des que vaig tenir l’oportunitat d’acompanyar, per qüestions 
emotives personals, les seves Peces heràldiques, per a dues trompes i piano, 
juntament amb la Sonata per a trompa i piano, i el Concierto para cuatro trompas y 
orquesta de cuerda, amb la reducció per a piano del paper orquestral realitzada pel 
mateix compositor, amb alumnes d’Inmaculada Torres, llavors professora de Trompa 
al Conservatori Superior de Música de València. Aquests concerts van tenir lloc el 23 
d’abril de 2015, el 14 de maig de 2015 i el 10 de juny de 2015, per commemorar la 
primera dècada de la mort de Blanquer. El treball de la seva Sonata per a trompa i 
piano va quedar reflectit, també, en la presentació del trompista Óscar Moreno en la 
modalitat Edeta (per joves fins a 26 anys) de la fase final del Concurs Internacional de 
Joves Intèrprets Ciutat de Llíria en la seva edició de 2015 (29-03-2015): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4: Programa ofert al Conservatori Professional de Música de Llíria pels finalistes de l’especialitat 
de metall del Concurs Internacional de Joves Intèrprets Ciutat de Llíria en la seva edició de 2015 (29-
03-2015). 
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Figura 5: Cartell anunciador de l’audició d’alumnes de quart curs de Trompa d’Inmaculada Torres a 
l’Auditori del Conservatori Superior de Música de València (23-04-2015). 

 
Figura 6: Programa de mà de l’audició d’alumnes de quart curs de Trompa d’Inmaculada Torres a 
l’Auditori del Conservatori Superior de Música de València (23-04-2015). 
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Figura 7: Instantània del concert corresponent a la figura anterior, interpretant el Concierto para cuatro 
trompas y orquesta de cuerda, d’Amando Blanquer. D’esquerra a dreta: Fernando Miguel Casañ, Hèctor 
Tarín, Arturo Ferrer, Joan García i Óscar Moreno (23-04-2015).14 

 

 

 

 

                                                            
14 Fotografia extreta de l’arxiu personal d’Hèctor Tarín. 
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Figura 8: Programa de mà de l’audició d’alumnes de quart curs de Trompa d’Inmaculada Torres al 
Conservatori Professional de Música Perfecto García Chornet de Carlet (14-05-2015). 
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Figura 9: Programa de mà de l’audició d’alumnes de Trompa d’Inmaculada Torres al Conservatori 
Superior de Música de València (10-06-2015). 
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4. OBJECTIUS 

4.1. OBJECTIUS GENERALS 

1. Estudiar la influència musical dels jesuïtes a Tortosa, com a seu del bisbat de 
Tortosa, que incorpora el poble d’Alcanar, des de la fi del segle XIX fins a la 
primera meitat del segle XX. 

Se sospesarà la influència jesuítica en els pobles de la desembocadura de l’Ebre i la 
interrelació amb la música catalana, valenciana i espanyola, en suma, durant els segles 
XIX-XX. 

2. Recuperar la producció de José Antonio Valls Subirats, natural d’Alcanar. 
3. Determinar el llenguatge i la poesi d’aquest compositor. 

Per aquest objectiu, ens endinsarem per determinar algunes característiques que 
defineixen a Valls Subirats com a part integrant de la societat de la seva època, així 
com la seva faceta de compositor, i veurem els seus lligams amb músiques foranes, 
en concret, amb el jazz. 
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4.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS 

1. Dintre de l’objectiu general núm. 2, es farà una panoràmica de la vida i l’obra 
de José Antonio Valls Subirats. 

2. Dintre de l’objectiu general núm. 3, (a) es realitzarà una anàlisi estilística de 
tota la seva producció; i (b) es contextualitzaran les seves composicions d’acord 
al seu temps i el present. 

L’anàlisi del seu entorn sociomusical haurà d’atendre totes les facetes de la música de 
Valls Subirats, incloent no només els llocs ocupats com a director de l’Asociación 
Musical “Ciudad de Benicarló” o catedràtic interí del Conservatori Superior de Música 
de València, sinó, també, les seves característiques compositives (l’harmonia, la 
melodia, el ritme, la textura, l’estructura, la instrumentació, l’orquestració, etc.), per 
arribar a obtenir aquelles característiques que el defineixen i conèixer els seus recursos 
creatius que, arribat el cas, es veuran si són extrapolables a resta de la seva producció. 
En definitiva, es tracta de conèixer l’entorn sociopolític de l’època, així com d’establir 
quin llenguatge utilitza i com l’utilitza, mitjançant una versió analítica de les obres 
objecte del treball. 

L’anàlisi tonal és important no només per indicar les tonalitats que s’estableixen o 
s’insinuen, sinó sobretot per extreure quina utilització estructural realitza el compositor 
en cada obra, és a dir, com la tonalitat condiciona l’estructura formal, que, al seu torn, 
engloba l’estructura general de cada composició. 

 

 

 

 



35 

5. METODOLOGIA 

Les fonts bibliogràfiques i el processament de la informació que hem realitzat per 
abordar la presència de la Companyia de Jesús a Tortosa durant els segles XIX-XX 
correspon, d’una manera notòria, a les cartas edificantes, publicades per l’ús intern 
dels membres de la Companyia. Aquestes missives tenien la finalitat d’informar sobre 
les activitats que es portaven a terme en els seus centres, residències i esglésies, 
sovint, com a cròniques informatives de tot tipus d’activitats religioses que, moltes 
vegades, tenien un fons sonor de certa importància. Aquesta correspondència interna 
va tenir molta influència en totes les províncies jesuítiques, d’una manera molt 
particular, en aquelles que procedien de les missions, especialment, les de la Xina als 
segles XVII-XVIII, les quals van interessar als mateixos enciclopedistes. També, per 
complementar la revisió bibliogràfica realitzada entorn a aquest tema, s’han consultat 
cròniques de premsa i llibres i actes pastorals (visita de bisbes a l’església de la diòcesi, 
etc.), entre d’altres documents. 

Altra metodologia utilitzada ha sigut l’anàlisi estilística de tota la producció de José 
Antonio Valls Subirats. Per facilitar la comprensió d’aquesta tasca i davant el fet que 
totes les partitures es troben manuscrites pel propi compositor, s’han transcrit els 
exemples musicals a comentar mitjançant el programari de notació musical online 
Flat.15 Així, el redactat de l’anàlisi, estructurat, té exemples musicals constants i 
immediats d’allò que s’està estudiant. 

A més, es planteja un esquema formal en el qual apareix l’estructura general de les 
obres, juntament amb l’estructura interna fraseològica de cadascuna de les seccions, 
la situació de les cadències estructurals, els tipus de cadències utilitzades, etc. 

Igualment, es fa esment a les característiques i conclusions de les obres tractades 
perquè, de manera concisa, es puguin consultar les conclusions extretes a partir de 
l’estudi realitzat en tots els aspectes comentats. 

No obstant això, malgrat que l’anàlisi és sempre ben laboriosa, no s’ha de perdre de 
vista que, basant-se en la recurrència de materials i el seu contrast, només és un mitjà, 

                                                            
15 https://flat.io/es 
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una ferramenta per poder interpretar del text musical, mai un fi en ella mateixa, per 
conèixer el llenguatge del compositor i els seus recursos creatius, així com el seu 
compromís amb la societat que l’envolta. 

La terminologia és àmplia i es pot fer servir aplicada a cada obra; és a dir, pot donar-
se el cas que un mateix terme no sigui el més adequat per totes les obres. L’estil del 
llenguatge pot condicionar la terminologia, en la qual, aplicada a músiques de la 
tradició, hi ha hagut dues corrents importants: aquella que considera que la idea 
musical acabada és una frase i aquella que considera que la idea musical acabada és 
un període; però, al final, el més important és allò que defineix el terme (idea musical 
acabada).16 En conseqüència, cada estil de música exigeix una resposta analítica 
diferent i apropiada a les seves característiques, tal com assenyala Pierre Boulez (1925-
2016),17 ja que l’estructura es determina pel material emprat i per com aquest està 
tractat, sobretot fixant-nos en la textura. 

El xifrat musical emprat per les anàlisis realitzades correspon al xifrat funcional,18 ja 
que la majoria de les obres de Valls Subirats van ésser concebudes dintre de contextos 
tonals.19 La seva utilització a València, encara, amb una difusió restringida, està 
representada, fonamentalment, per Javier Costa (1958).20 Es tracta d’un xifrat utilitzat 
en diversos països centreeuropeus i que només se serveix de les tres funcions de les 
que disposa la tonalitat: tònica, dominant i subdominant; malgrat els set graus que 
conté. L’avantatge que pot aportar aquest xifrat és que fa pensar en què sona en 
realitat i no en què es pot xifrar. És un xifrat amb el qual tot es relaciona amb la tònica 
i que permet precisar, també, les funcions tonals secundàries, que tanta importància 

                                                            
16 Ivanka Stoïanova, Manuel d’analyse musical: Les formes simples et complexes (Montmartre: Minerve, 1996). 
Ivanka Stoïanova, Manuel d’analyse musical: Variations, sonate, formes cycliques (Montmartre: Minerve, 2000). 
17 Francisco Javier Costa Císcar, “Aproximación al lenguaje de Olivier Messiaen: Análisis de la obra para piano 
“Vingt regards sur l’Enfant-Jésus” (tesi doctoral, Universitat de València, 2004), 182. 
18 Hugo Riemann (1849-1919) va ésser un dels pioners en parlar de funcionalitat tonal mitjançant l’harmonització 
de corals de diverses èpoques al seu tractat d’harmonia Bajo cifrado: Armonía práctica realizada al piano. 
Posteriorment, el seu xifrat va ésser adaptat per Wilhelm Maler (1902-1976) al 1984 i el seu alumne Diether de la 
Motte (1928-2010) al 1989, de qui correspon el xifrat funcional en l’ús actual, malgrat ésser una evolució del de 
Riemann. Cfr. Hugo Riemann, Bajo cifrado: Armonía práctica realizada al piano (Barcelona: Labor, 1927). Hugo 
Riemann, Armonía y modulación (Barcelona: Labor, 1930). Wilhelm Maler, Beitrag zur Harmonielehre (Munic: 
F. E. C. Leukart, 1984). Wilhelm Maler, Harmonielehre (Munic: F. E. C. Leukart, 1984). Diether de la Motte, 
Armonía (Barcelona: Labor, 1989). Diether de la Motte, Contrapunto (Barcelona: Idea Books, 2004). 
19 El xifrat funcional es reserva solament per la tonalitat funcional. 
20 Javier Costa Císcar, Manual práctico de armonía funcional: Primera parte (Valencia: Piles, 2013). Javier Costa 
Císcar, Manual práctico de armonía funcional: Segunda parte (Valencia: Piles, 2014). 
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tenen en la música romàntica, i, al mateix temps, mostrar com la tònica va perdent 
presència i importància quan la tonalitat es desenvolupa a partir del romanticisme. 

En aquest sentit, des de la classificació fraseològica del període com a terme que 
representa la idea musical amb sentit acabat, s’obtenen, en ordre descendent, les 
següents unitats melòdiques: període, proposició o frase, semifrase i motiu; el que Jan 
LaRue anomena dimensions grans, mitjanes i petites.21 De manera que, teòricament, 
podríem trobar un període de vuit compassos, amb dues proposicions o frases de 
quatre compassos, dues semifrases de dos compassos dintre de cada frase i inclús 
dintre de cada semifrase, algun tret que formés el motiu. En la pràctica, però, la divisió 
interna no es pot dur a terme sempre de manera tan quadriculada com a conseqüència 
de les característiques pròpies de cada obra. A més, les nomenclatures obeeixen a 
escoles i moltes vegades no serveixen per determinades pràctiques. 

Tanmateix, a més de l’anàlisi musical i sociopolítica que li va tocar viure a Valls 
Subirats, s’han utilitzat altres metodologies. Entre elles, ens hem entrevistat amb una 
sèrie de persones de les quals hem obtingut informació rellevant per al tema que 
conforma aquesta tesi doctoral. Així mateix, s’ha realitzat una investigació documental 
en tant que hem escorcollat en l’Arxiu Central d’Educació, Subdirecció General 
d’Atenció al Ciutadà, Documentació i Publicacions del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional, l’Arxiu Diocesà de Tortosa, els arxius musicals de la Basílica del Sagrat 
Cor de Jesús de València, del Col·legi de Sant Josep de València i de l’Església 
arxiprestal de Sant Pere Apòstol de Sueca, així com en la Biblioteca de Catalunya, la 
Biblioteca Manel García Grau de Benicarló, la Biblioteca Municipal Central Lluís Fullana 
i Mira i Hemeroteca Municipal de València, la Biblioteca Trinitari Fabregat d’Alcanar, la 
Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, S. A. (RTVE), i en el Servei d’Arxiu, Gestió 
Documental i Publicacions de la Diputació de Castelló a la recerca de qualsevol 
informació d’interès relacionada amb aquesta temàtica. També, hem visitat seus de 
societats musicals i hem buscat en els corresponents arxius dels Ajuntaments d’Alcanar 
i Benicarló, de l’Associació Cabanilles d’Amics de l’Orgue (ACAO), del Conservatori 
Professional de Música Francesc Peñarroja de La Vall d’Uixó, del Conservatori 

                                                            
21 Jan LaRue, Análisis del estilo musical: Pautas sobre la contribución a la música del sonido, la armonía, la 
melodía, el ritmo y el crecimiento formal (Barcelona: Labor, 1989). 
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Professional de Música de València, del Conservatori Superior de Música Joaquín 
Rodrigo de València, del Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló 
de la Plana, de la Coral Polifónica Benicarlanda, de l’Institut Valencià de Cultura, del 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, de la Universitat de Salamanca i de 
la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana per localitzar actes, programes de mà, 
etc. 

Finalment, com per completar el perfil de Valls Subirats com a músic és necessari 
acudir a fonts primàries, ens hem encarregat d’examinar el seu arxiu personal, al costat 
d’altres. 
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6. PERFIL BIOGRÀFIC DE JOSÉ ANTONIO VALLS SUBIRATS22 

 José Antonio: 
Ni te vas ni te enviamos. Se te llevan. 
Hasta pronto, La afición.23 

El músic José Antonio Valls Subirats va néixer el 28 de setembre de 1958 al carrer del 
Campanar, núm. 1, just al costat de la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel d’un poble 
tarragoní tan senzill com l’Alcanar de la postguerra que, malgrat les vicissituds, encara 
conservava delicadeses estètiques simbòliques de l’art popular religiós, com el pavi-
ment de rajoles maniseres de l’Ermita de la Mare de Déu del Remei, construït per 
rememorar la Batalla naval de Lepant (1571),24 obra de l’artista valencià Joan Bru 
(*1773).25 Tot plegat, sembla una premonició de tot un caràcter tan receptiu com el 
d’aquest músic, des del principi, tan dinàmic i lluitador, obrint-se camí, ben d’hora, 
entre diversos camps de l’art musical. 

Els seus pares, José Antonio Valls (natural d’Alcanar) i Josefina Subirats (natural de 
Barcelona), malgrat ésser agricultors de professió, sempre van estar atents als gustos 

                                                             
22 Valls és, també, una ciutat i municipi de la província de Tarragona, i capital de la comarca de l’Alt Camp. Així 
mateix, el cognom Subirats té certa prestància, ja que dóna nom, també, a un municipi de la comarca de l’Alt 
Penedès, província de Barcelona, limítrof amb les comarques del Baix Llobregat i el Garraf. 
23 Text que va acompanyar la pancarta realitzada el 8 de juliol de 1979 amb motiu del comiat de José Antonio 
Valls Subirats com a director, músic i professor de l’Asociación Musical “Ciudad de Benicarló” per haver de 
complir amb el llavors servei militar. Cfr. Marcos Solano, “María Teresa Oller: Profesora de Armonía y Jefe de 
Estudios del Conservatorio Superior de Música de Valencia”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 22. 
24 Mª Teresa Tosas i Jordà, “Joan Bru i Plancha, autor de les rajoles antigues de l’Ermita de la Mare de Déu del 
Remei”, Butlletí informatiu d’Alcanar, núm. 156 (1991): 37-39. Mª Teresa Tosas i Jordà, “Un paviment ceràmic 
amb la batalla de Lepant al Remei d’Alcanar” (comunicació, XXXVII Assemblea Intercomarcal d’Estudiossos, 
octubre de 1991). Inocencio Vicente Pérez Guillén, “Unos paneles de la Real Fábrica de Azulejos de Valencia en 
la capilla de Vicente Gascó de la Catedral de Teruel”, Ars Longa: Cuadernos de Arte, núm. 3 (1992): 113-124. 
25 Mereix destacar-se, també, el gust popular per aquest tipus de dissenys religiosos que, en terres valencianes, hi 
va tenir una canalització molt singular i duradora a través de la taulelleria, abundant i rica, en altre temps, en 
nombrosos convents, temples i, fins i tot, en espais lliures, sempre amb expressius dibuixos sobre tradicions i 
llegendes piadoses. Naturalment, aquesta faceta artística valenciana es va exportar a altres terres, essent, potser, 
uns dels exemples més significatius alguns dels panells de la Reial Fàbrica de Rajoles de València a la capella de 
Vicente Gascó (1734-1802) a la Catedral de Terol, inspirats en el llibre bíblic El Cantar de los Cantares, IV, 12, 
Hortus conclusus, fons signatus, motiu present, també, en la taulelleria similar de la Cartoixa valenciana de Porta 
Coeli. L’inici d’aquest mateix vers es va utilitzar en altra ocasió per qualificar la bellesa d’alguns jardins, com el 
del Palmerino de Florència. L’autora aprofita l’ocasió per citar l’obra de Manuel González Martí (1877-1972) 
Cerámica del Levante español, editada entre 1944 i 1952. Cfr. Asunción Alejos Morán, La eucaristía en el arte 
valenciano, 2 toms (València: Institució Alfons el Magnànim, 1977). Inocencio Vicente Pérez Guillén, “Unos 
paneles de la Real Fábrica de Azulejos de Valencia en la capilla de Vicente Gascó de la Catedral de Teruel”, Ars 
Longa: Cuadernos de Arte, núm. 3 (1992): 118-124. Francisco Fuster Serra, Cartuja de Portaceli: Historia, vida, 
arquitectura y arte (València: Ajuntament de València, 2003), 381 i 397. Mario Praz, La casa de la vida, Biografia 
21 (València: Edicions Alfons el Magnànim, 1995), 271. 
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del seu fill,26 que, des de ben petit, va manifestar predilecció cap a les joguines musi-
cals. La primera, lliurada als cinc anys, va ésser una bateria,27 encara que, també, se 
li va regalar una trompeta.28 

 
Figura 10: Façana de la casa natal de José Antonio Valls Subirats (fotografies realitzades el 21-12-
2019). 

Tot i que no hi havia músics professionals a la seva família, un germà de la seva àvia 
per part materna, Joaquim Fibla, padrí de Valls Subirats, tocava el trombó dintre d’una 
orquestrina de ball local, Chulona,29 i a la Banda Municipal de Música d’Alcanar.30 Pos-
siblement, aquest fet va influir en la mare de Valls Subirats, però va ésser la seva 
atenció i el seu suport envers l’educació musical allò que va potenciar l’interès del seu 
fill cap a aquesta, convertint-se, posteriorment, en un camí imprescindible per la seva 
realització artística i humana. 

 

                                                             
26 Vicent Matamoros et al., “Vint anys sense ell, però amb l’esperit viu de la seua música”, Clarinet, núm. 8 (2003): 
11. 
27 Ibid. 
28 Ricard Reverter (coord.), “Una figura cabdal de la música canareva: José Antonio Valls Subirats”, en 150 anys 
de música: Història de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 
1997), 143. 
29 Ricard Reverter (coord.), “L’orquestra de Frías a Alcanar”, en 150 anys de música: Història de la Banda de 
Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 86. 
30 Ricard Reverter (coord.), “L’aportació de Frías a la música d’Alcanar”, en 150 anys de música: Història de la 
Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 83. 
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6.1. MÚSIC DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA D’ALCANAR 

Des de finals de l’Edat Mitjana o principis del Renaixement (segles XV-XVI), temps als 
que corresponen les primeres informacions documentals conservades a diversos arxius 
municipals valencians (com Albalat de la Ribera,31 Alzira,32 Cinctorres,33 Enguera,34 
Forcall,35 Manises,36 Nules,37 Sueca38 o Vinaròs,39 entre d’altres), fins a la desamortit-
zació i exclaustració de Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853) durant els anys 1836-
1837, el mestre d’escola havia sigut, habitualment, l’organista de la parròquia, de la 
qual rebia una modesta aportació salarial pels seus serveis en lo votivo. La resta del 
salari, que era la part més significativa quantitativament, la rebia dels fons municipals 
pels serveis donats a la població com a mestre de primeres lletres. D’aquesta manera, 
la figura de l’organista estava dintre d’un organigrama de l’ensenyament bàsic.40 

Aquest vincle del magisteri local amb la música i, concretament, amb l’orgue parroquial 
durant segles, no es dóna en altres indrets de l’Estat espanyol, ni tan sols als de l’antiga 
Corona d’Aragó, tot i que sí en algunes regions de la Confederació Helvètica de parla 
alemanya.41 Tot plegat, fa pensar en la possible influència d’aquella tradició en el ta-
rannà musical del poble valencià. 

De la desamortització i exclaustració de Mendizábal ençà, i les seves conseqüències en 
molts àmbits (com la centralització estatal progressiva de l’ensenyament públic), es va 

                                                             
31 Joan Ramón Giménez i Úbeda, “Orgues i organistes a Albalat de la Ribera”, Cabanilles, núm. 34-36 (1990): 
16-19. 
32 Vicent Alonso Climent, “Orgues i organistes d’Alzira”, Cabanilles, núm. 14-16 (1985): 22-40. 
33 Serafí Sorribes, “Orgue de Cinctorres (Castelló)”, Orgues del País Valencià, núm. 12 (1980): 8-10, 15, 19 i 21-
24. 
34 Vicent Ros, “La singular trayectoria organística de Enguera”, El Repique, núm. 56 (2005): 50-57. 
35 Josep Eixarch, “Orgue de Forcall”, Orgues del País Valencià, núm. 10 (1980): 13-18 i 20-27. 
36 Josep Mª Moreno Royo, “Orgue de Manises”, Orgues del País Valencià, núm. 15 (1981): 9-11, 15 i 25. 
37 Joan Vicent i Cavaller, “Orgue de Nules (Castelló)”, Orgues del País Valencià, núm. 16 (1981): 6-10, 13-19 i 
21-25. 
38 Antoni Furió, “Orgue de Sueca (València)”, Orgues del País Valencià, núm. 13-14 (1980): 9-26, 32, 33 i 37-
43. 
39 Joan Bover Puig, “Orgue de Vinaròs (Castelló)”, Orgues del País Valencià, núm. 21-23 (1981): 13, 16, 17, 20, 
23 i 26-31. 
40 Vicent Ros, entrevista a El órgano, emesa el 11 de juny de 2017, Corporación de Radio y Televisión Española, 
S. A. (RTVE), àudio (59:42), https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-organo/organo-entrevista-vicent-ros-orga-
nista-investigador-11-06-17/4060253/. 
41 Friedrich Jakob, Die Orgel und der Schulmeister (Männedorf: Orgelbau Th. Kuhn AG, 1977). 
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perdre aquest lligam i la figura de l’organista va passar a ésser competència exclusiva 
de l’Església. 

Posteriorment, el Concordat entre l’Estat espanyol i la Santa Seu de 1851 va delimitar 
el nou estatus i les relacions entre ambdós poders i, pel que fa a la música, es van 
contemplar unes poques places musicals a les catedrals, entre elles la de l’organista, 
el qual havia de pertànyer a l’estament clerical. Per la resta de temples, aquesta funció 
estava a càrrec de l’Església, la qual escollia el músic que considerava més idoni i 
d’acord amb les seves possibilitats retributives. 

Aquest fet va degradar sensiblement la nova figura de l’organista, el qual es va veure 
obligat a complementar els seus ingressos amb altres funcions, com la direcció i l’en-
senyament musical als educands de les bandes, les quals començaren a proliferar, 
doblat ja el segle XIX, arreu de la geografia valenciana, acollint, en bona mida, els 
components de les tradicionals capelles musicals. Últimament, s’han donat a conèixer 
dades i músiques d’alguns d’aquells organistes desamortitzats, com és el cas de Ramon 
Torres -nascut a Xàtiva el 1801 i format, musicalment, a la seva Col·legiata amb Tomàs 
Ciurana (1761-1829)-,42 qui va exercir molts anys a Onil com a organista i director de 
la banda de música local, tal com podem apreciar a la documentació inèdita que s’an-
nexa.43 També, pel que fa a tota aquesta nova situació, resulta interessant la docu-
mentació publicada referent a altres poblacions importants, com Vinaròs,44 entre d’al-
tres. Aquesta circumstància justifica, en bona part, el repertori no religiós conservat 
en alguns arxius musicals fins fa ben poques dècades, com és el cas de l’Església 
arxiprestal de Sant Pere Apòstol de Sueca. 

Aquests factors expliquen, també, que Alcanar, municipi del sud de Catalunya i zona 
limítrofa amb el País Valencià, tingués tradició musical (representada per la fundació 

                                                             
42 Vicent Ros, “Vitralls harmònics de la Seu de Xàtiva (3). Ramon Torres: un model d’organista desamortitzat”, 
Caminem junts, núm. 70 (2005): 30-33. 
43 Veure p. 742-759. 
44 Joan Bover Puig, “Orgue de Vinaròs (Castelló)”, Orgues del País Valencià, núm. 21-23 (1981): 17 i 64. 
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de la seva banda el 1845) i que els dos primers directors de la mateixa, Francisco 
Codorniu i Ramon Vallès, fossin ambdós mestres d’escola.45 

Així, per substituir Julio Castell (1897-1983) després de jubilar-se el 1968, el 1969 va 
arribar un nou director a la banda d’Alcanar, José Quiles (1935-2020) (pianista, trom-
petista i percussionista),46 que es va encarregar, també, amb l’ajut de l’Ajuntament, 
de la creació d’una Acadèmia Municipal de Música (1969) per la formació de futurs 
músics, essent el mateix Quiles l’únic professor de Solfeig i dels diversos instruments.47 
Aquest fet va promoure que algunes famílies del municipi, entre elles la de Valls Subi-
rats, inscrivissin als seus fills a aquesta escola de música, gràcies a la qual, després 
d’uns dies de transició en els quals preferia jugar amb els companys de la seva mateixa 
edat, va anar descobrint la seva veritable vocació: la música.48 

La seva mare, Josefina Subirats, ho relata així: 

El primer any a l’escola ho va aprovar tot i a l’estiu es va trobar que no tenia res per fer perquè 
encara no estaven els llibres que havia d’estudiar el curs següent. Per això s’avorria. Plantat 
dalt d’una cadireta de palma mirava com jo feia el menjar o rentava la roba. Quan em vaig 
assabentar que teníem un nou mestre de música (Don José Quiles) el vaig apuntar de seguida.49 

El propi Valls Subirats ho recorda d’aquesta manera: 

[P: Com s’inicià la teua vinculació al món de la música?] Per una bofetada. Sí, perque jo quan 
era xicotet resulta que la meua mare em deia que jo tenía que ser músic perquè els músics a 
la “mili” s’ho passaven molt be i jo puix no m’enterava de res, es clar, això va esser als once o 
dotze anys. I la meva mare que sí i jo que no, i al final va dir que sí i ho va dir de una forma 
molt expressiva i llavors vaig començar; les coses son començarles, si t’agraden o no, ho vas 
descobrin; jo vaig anar descobrin que m’agradava i ara és la meva professió.50 

                                                             
45 Ricard Reverter (coord.), “Codorniu, mestre per duplicat. La saga musical dels Vallés”, en 150 anys de música: 
Història de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 
44-49. 
46 Ricard Reverter (coord.), “José Quiles Simón, el nostre mestre. Uns apunts biogràfics”, en 150 anys de música: 
Història de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 
116. 
47 José Quiles decidia quan un músic podia ingressar a la banda i portava totes les gestions administratives amb 
l’Ajuntament. No obstant això, el 1972, es va constituir una junta de músics amb poca capacitat operativa que 
només feien d’ajudants del director en l’organització de concerts. 
48 Vicent Arnau i Marcos Solano, “Valls Subirats: El jove catedràtic”, Memoria 1982, núm. 2 (1983): 22. 
49 Vicent Matamoros et al., “Vint anys sense ell, però amb l’esperit viu de la seua música”, Clarinet, núm. 8 (2003): 
11. 
50 Vicent Arnau i Marcos Solano, “Valls Subirats: El jove catedràtic”, Memoria 1982, núm. 2 (1983): 22. 
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Per accedir a l’Acadèmia, només s’havia de parlar amb el director per apuntar-se. L’en-
senyament era gratuït i no es feia cap tràmit de matrícula, però, quan s’entrava a 
formar part de la banda, els músics constaven en una llibreta, ja que tenien dret a 
cobrar una gratificació mensual51 i a rebre un uniforme que pagava l’Ajuntament. En 
alguns casos, també, els pagava l’instrument, sobretot si era car, però la majoria se’l 
pagaven els mateixos músics. 

Cal fer referència al fet que José Quiles, malgrat la política social imposada pel règim 
franquista i el fet d’haver tingut contacte amb bandes militars,52 va autoritzar l’accés 
de músics femenines a la banda el 1972. La primera noia, clarinetista, va ésser Mercè 
Cid.53 

El primer instrument de Valls Subirats, amb el qual va accedir a la banda l’11 de maig 
de 1971 com a educand,54 va ésser el clarinet i, per al concert que va tenir lloc el 21 
de novembre d’aquell any, ja va tocar com a clarinetista solista.55 Per tocar dintre de 
l’agrupació, s’havia de superar una prova d’accés constituïda per un examen teòric, en 
el qual es valoraven els coneixements teòrics bàsics musicals de l’aspirant, i la inter-
pretació d’una obra instrumental. 

En aquell moment, les categories dels músics eren, de menor a major: educand, músic 
de tercera, músic de segona, músic de primera, sotsdirector i director. Aquestes cate-
gories s’adquirien per mèrits, a mesura que s’aprovaven els corresponents exàmens. 
Aquest procediment, però, es va suprimir el 1975 com a conseqüència de les queixes 

                                                             
51 Ricard Reverter (coord.), “La consolidació i reglamentació interna de la banda”, en 150 anys de música: Història 
de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 128. 
52 Ricard Reverter (coord.), “José Quiles Simón, el nostre mestre. Uns apunts biogràfics”, en 150 anys de música: 
Història de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 
116-118. 
53 Ricard Reverter (coord.), “La consolidació i reglamentació interna de la banda”, en 150 anys de música: Història 
de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 125. 
54 José Antonio Valls Subirats va rebre les insígnies de músic de la Banda Municipal de Música d’Alcanar a mans 
de la llavors dama d’honor Dora Gascó. Cfr. Ricard Reverter (coord.), “Els inicis del canvi”, en 150 anys de 
música: Història de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 
1997), 122. 
55 Ibid., 122-123. 
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i desavinences que hi va haver amb alguns músics i pares.56 A partir d’aquell any, es 
va establir un canvi de categoria per antiguitat dintre de la banda. 

 
Figura 11: Concert de la Banda Municipal de Música d’Alcanar, dirigida per José Quiles, a propòsit de 
la festivitat de Santa Cecília (ca. 200-ca. 230), a la plaça Major d’Alcanar. Entre els representats, es pot 
observar a José Antonio Valls Subirats, tocant com a clarinetista solista, i Joaquim Fibla, tocant un 
trombó de pistons just al costat de la bandera de l’agrupació, entre d’altres (21-11-1971).57 

En aquest sentit, el 17 de febrer de 1973 va aprovar l’examen, que estava constituït 
per diversos exercicis (teoria musical, dictat, interpretació d’una obra escollida pel mú-
sic i interpretació d’una lectura a vista), per pujar de categoria, convertint-se així en 
músic de tercera.58 Aquestes van ésser les primeres oposicions que hi van haver a la 
banda.59 

                                                             
56 Ricard Reverter (coord.), “El trienni 1974-1976”, en 150 anys de música: Història de la Banda de Música Mu-
nicipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 133. 
57 Fotografia extreta de l’arxiu de la Banda Municipal de Música d’Alcanar. 
58 Les diferents qualificacions que va obtenir José Antonio Valls Subirats per aquesta prova van ésser: 10, 10, 9 i 
10, encara que no hem pogut esbrinar a què fa referència cada puntuació. El tribunal examinador estava constituït 
per José Quiles, Julio Castell i Julio Sancho. Informació extreta de les actes de qualificacions d’oposicions de la 
Banda Municipal de Música d’Alcanar. Cfr. Colell-Montserrat, “Exámenes en la Academia Municipal de Música: 
Veintidós educandos han ingresado en la Banda como músicos de tercera”, Diario Español (9 de març de 1973): 
19. 
59 Ricard Reverter (coord.), “La consolidació i reglamentació interna de la banda”, en 150 anys de música: Història 
de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 129. 
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Figura 12: Fitxa de músic de José Antonio Valls Subirats com a músic de tercera (23-02-1973).60 

En aquests anys, es va intensificar la seva passió i dedicació per la música, i van néixer 
les seves primeres inquietuds envers la composició. Prova de les seves aptituds, és el 
fet de passar, en un any, de músic de tercera a músic de primera (20-04-1974).61 Per 
aquesta prova, Valls Subirats va interpretar un arranjament de l’obra Csárdás, IVM 1, 
de Vittorio Monti (1868-1922).62 

D’acord amb el mateix José Quiles: 

Su madre, gran aficionada a la Música, quiso que el pequeño José Antonio, cuyas inclinaciones 
eran en principio, hacia otros derroteros, se internara en el intrincado, pero florido, campo 
musical. El, aunque más tarde ingresa en la Academia Municipal de Música de su ciudad natal, 
ya demuestra al principio, estar propenso a dicha disciplina. Fue más tarde, cuando en la Banda 
de Música, sus sentidos se impregnaron de la luminosidad, de la fragancia de los mil y mil 
torrentes melódicos que poseía su clarinete. Entonces hizo entrega incondicional y absoluta de 
su alma. El hecho quedó consumado: Había nacido para la Música.63 

                                                             
60 Document extret de l’arxiu de la Banda Municipal de Música d’Alcanar. 
61 Recordem que aquest procediment es va suprimir el 1975. 
62 José Antonio Valls Subirats va obtenir un total de 9 punts i el tribunal examinador estava constituït per José 
Fabregat (president), Manuel Valls (secretari), José Quiles (vocal), Julio Castell (vocal) i Julio Sancho (vocal). 
Informació extreta de les actes de qualificacions d’oposicions de la Banda Municipal de Música d’Alcanar. Cfr. 
Vicent Matamoros et al., “Vint anys sense ell, però amb l’esperit viu de la seua música”, Clarinet, núm. 8 (2003): 
11. 
63 José Quiles, “Ha muerto José Antonio Valls”, Butlletí informatiu d’Alcanar, núm. 77 (1983): 22. 
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6.2. ESTUDIS AL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA I ART DRAMÀTIC 
DE VALÈNCIA 

Tocant com a clarinetista principal de la banda d’Alcanar, l’esmentat Quiles va consi-
derar que Valls Subirats tenia unes aptituds musicals notòries i va plantejar als seus 
pares que continués els seus estudis al Conservatori Superior de Música i Art Dramàtic 
de València,64 com el mateix Quiles havia fet durant els anys 1949-1957.65 Com a con-
seqüència directa d’aquest suggeriment, Valls Subirats va accedir a aquest centre a 
partir del curs acadèmic 1972-1973, però, potser a causa d’una intenció inicial de cer-
car la proximitat, en el curs anterior, es va presentar en ensenyament lliure (només es 
va presentar als corresponents exàmens per validar els seus coneixements) al Prepa-
ratori de Solfeig i al primer curs d’aquesta assignatura al Conservatori Professional de 
Tarragona. La superació d’aquests exàmens va tenir validesa acadèmica al seu trasllat 
al Conservatori Superior de Música de València66 (a partir d’ara, CSMV). 

Gràcies als seus estudis en aquest centre, la seva formació es va ampliar amb les 
especialitats de Piano (a partir del curs 1972-1973), Orgue (a partir del curs 1976-
1977), Composició (a partir del curs 1981-1982), Direcció de Cors (a partir del curs 
1981-1982) i Direcció d’Orquestra (a partir del curs 1981-1982). El seus professors van 
ésser Juan Vercher (1940-2012) i Lucas Conejero (Clarinet), Amando Blanquer (1935-
2005) (Composició), Eduardo Cifre (Direcció de Cors), José Ferriz (Direcció d’Orques-
tra), Vicent Ros (Orgue) i Mario Monreal i Mª Carmen Calomarde (Piano), entre d’al-
tres.67 

És probable que l’elecció d’haver tocat inicialment el clarinet correspongui a una indi-
cació de José Quiles, en funció de les característiques de la banda, però el piano i 
l’orgue van ésser, sens dubte, una elecció seva, tant pels instruments en si com per 
les possibilitats d’ajuda que ofereixen per la composició o la direcció. No obstant això, 
podem veure que hi havia un especial interès de Valls Subirats cap a altre instrument, 

                                                             
64 Vicent Matamoros et al., “Vint anys sense ell, però amb l’esperit viu de la seua música”, Clarinet, núm. 8 (2003): 
12. 
65 Informació extreta de les actes de qualificacions del CSMV. 
66 Informació extreta del certificat acadèmic de José Antonio Valls Subirats al CSMV. 
67 Informació extreta de les actes de qualificacions del CSMV. 
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el violí, que va adquirir a través d’Unión Musical Española.68 Encara que no va forma-
litzar els seus estudis en aquesta última especialitat, el seu domini tècnic, autodidacta, 
es reflecteix amb el Método de violín, de Jean-Delphin Alard (1815-1888), o diversos 
llibres de tècnica de Mathieu Crickboom (1871-1947) trobats al seu domicili, com 
Chants et morceaux, The violin o La technique du violon, entre d’altres.69 

 
Figura 13: Violí de José Antonio Valls Subirats (fotografies realitzades el 21-12-2019). 

Per altra part, les seves inquietuds envers l’orgue van néixer arran de les classes par-
ticulars de piano que va rebre de José Quiles al domicili d’aquest, ja que no hi havia 
cap piano a l’Acadèmia Municipal de Música d’Alcanar. A partir d’aquests ensenyaments 
i gràcies a la relació de la mare de Valls Subirats amb la Parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel d’Alcanar, especialment, amb mossèn Joan Ferrer (clarinetista durant els seus 
estudis al seminari, antic rector de Benicarló i rector d’Alcanar de 1972 a 2007), Valls 
Subirats va començar a tenir contacte amb l’orgue d’aquesta parròquia. Podem dir, 
per tant, que, en certa manera, la seva formació organística, fins a formalitzar els seus 
estudis al CSMV, va ésser, també, més aviat, autodidacta, encara que és probable que 
rebés algun consell per part de Julio Castell, organista de la Parròquia.70 

                                                             
68 José Lucas Sanahuja, alumne del CSMV de diverses especialitats, li va recomanar a José Antonio Valls Subirats 
que estudiés uns cursos d’aquest instrument, com el mateix Lucas Sanahuja va fer, per tenir nocions bàsiques 
respecte a les arcades, la qual cosa té la seva aplicació en la direcció -en l’articulació, el fraseig i tot el conjunt de 
detalls que pot oferir el grup de corda (violins, violes, violoncels i contrabaixos), que té un paper bàsic i fonamental 
dintre de l’orquestra-. 
69 Veure p. 639-652. 
70 Ricard Reverter (coord.), “La segona etapa de direcció”, en 150 anys de música: Història de la Banda de Música 
Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 98. 
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La seva mare, Josefina Subirats, rememora així la passió del seu fill per l’orgue: 

Una vegada, com a regal de Reis, ens va demanar que el portéssim a Morella perquè volia veure 
l’orgue de l’església. Vam anar-hi els quatre de casa, vam localitzar a l’alcalde [Teodosio San-
güesa, alcalde de Morella durant els anys 1958-1976], que era qui tenia la clau, i quan va veure 
a un xiquet tan interessat en l’orgue, li va fer gràcia, va obrir l’església i el va deixar tocar. Al 
sentir la música, la gent que passava pel carrer, entrava a l’església per escoltar-lo. […] Li 
anaven més de pressa els peus que les mans. Quan va anar a Anglaterra amb la Coral […] de 
Benicarló [els dies 26-28 d’abril de 1981], José Antonio va tocar l’orgue de la catedral de Can-
terbury [el 28 d’abril de 1981]. […] Ell, quan arribava a un lloc on hi havia un orgue, es “colava” 
i feia l’impossible per tocar-lo. Això ens va passar a Tarragona quan vam portar-lo [l’1 de gener 
de 1978] a la caixa de reclutes [núm. 441] per anar a la “mili”. Com sobrava temps ens va dir 
que anéssim a la catedral. Ell ja portava la idea de tocar l’orgue. Feien un casament i l’orgue 
estava tocant. Va desaparèixer i al cap d’uns moments vam sentir-lo com tocava l’orgue de la 
catedral. Jo de seguida me’n vaig adonar, perquè amb el tocar jo el coneixia, penseu que eren 
moltes hores de sentir-lo tocar a casa. A Vinaròs va fer el mateix.71 

Així mateix, com va quedar reflectida a la resolució del 14 d’abril de 1976 del Boletín 
Oficial del Estado (BOE de l’11-05-1976), per la qual es va publicar la relació del per-
sonal admès a examen per prendre part en les oposicions per cobrir cinquanta-dos 
places vacants com a Sergents de Músiques Militars en dotze especialitats musicals 
diferents,72 Valls Subirats es va presentar, com a paisà, per intentar cobrir una vacant 
com a clarinetista, tot i que no va superar aquesta oposició. L’examen, que va tenir 
lloc el 21 de maig de 1976 al Regimiento de Infantería “Inmemorial del Rey”, núm. 1, 
de Madrid, estava constituït per tres exercicis eliminatoris: una prova escrita de conei-
xement general, la interpretació d’una obra i la interpretació d’una lectura a vista, 
estant obligat l’opositor a transportar el fragment que el tribunal considerés oportú. La 
disposició que va regular aquestes oposicions va quedar reflectida l’11 de febrer de 
1976 (BOE del 4-3-1976) i van ésser resoltes el 14 de juliol de 1976 (BOE del 30-07-
1976). 

En aquells anys, fins i tot, mort Francisco Franco (1892-1975), resultava més accessi-
ble cobrir places militars que civils a causa del gran suport que el règim franquista va 

                                                             
71 Vicent Matamoros et al., “Vint anys sense ell, però amb l’esperit viu de la seua música”, Clarinet, núm. 8 (2003): 
13. 
72 Aquestes especialitats eren: flauta, oboè, clarinet requint, clarinet, saxòfon alt, saxòfon tenor, trompa, fiscorn, 
trompeta, trombó, bombardí i tuba. 
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atorgar a les Forces Armades Espanyoles. L’interès de molts músics de l’època per 
ingressar a la banda de l’Exèrcit respon al fet que era un treball de per vida, bé o mal 
pagat, però, almenys, estable. Hem de recordar, també, que la Península Ibèrica es 
trobava llavors dintre d’un règim militar, pel que hi havia moltes bandes militars; és a 
dir, feien falta músics. A més, aquestes feien competència a les bandes civils, oferien 
concerts, acudien a festes, etc. 

En aquest sentit, alguns professors del CSMV van compaginar la docència amb la di-
recció o interpretació, generalment, dintre de la Banda i/o Orquestra Municipals de 
València, agrupacions que, per aquest motiu, entre d’altres,73 van estar vinculades al 
Conservatori. Els sous eren baixos, en general, però ésser professor al Conservatori 
donava prestigi. Així, José Ferriz o Manuel Tomás Gil, entre d’altres, pel que fa a la 
Banda Municipal de València, i Jesús Campos, José Mª Cervera Collado, Eduardo Cifre, 
Lucas Conejero, José Enguídanos, Vicente Martí, Antonio Peinado, Salvador Porter, 
Vicente Prats, José Rosell o Joaquín Vidal, entre d’altres, pel que fa a l’Orquestra Mu-
nicipal de València, van ésser professors en aquest centre i, al mateix temps, músics 
d’aquestes agrupacions. No obstant això, més tard, es van incorporar més professors 
d’ambdós conjunts, com Alejandro Abad, José Carlos Alborch, Gregorio Castellano, 
José Vicente Cervera, José Fabra, Enrique Forés, Roberto Forés, Emilio Malavella, Mi-
guel Morellá, Catalina Roig, Francisco Salanova, Luis Sanjaime Meseguer, Rafael Tor-
tajada o Rafael Villarejo, entre d’altres. Tanmateix, el 198374 van sorgir incompatibili-
tats administratives i alguns professors es van quedar al CSMV mentre que altres, a la 
Banda o l’Orquestra Municipals, o, simplement, es van jubilar. 

De la mateixa manera, al maig de 1976, José Antonio Valls Subirats es va presentar al 
I Concurso de Jóvenes Intérpretes, convocat per Julián Monteagudo, director de la 
delegació a València de l’editorial de la Unión Musical Española.75 Aquest concurs, de-
dicat al Piano en aquesta primera edició, estava dirigit a alumnes del CSMV i, encara 
que la guanyadora va resultar Mª Teresa Piá, Valls Subirats va obtenir un accèssit de 

                                                             
73 Salvador Astruells Moreno, “La Banda Municipal de Valencia y su aportación a la Historia de la Música Valen-
ciana” (tesi doctoral, Universitat de València, 2003), 340-347. 
74 Ibid., 256. 
75 Eduardo López-Chavarri Andújar, Cien años de historia del Conservatorio de Valencia (València: Conservato-
rio Superior de Música y Arte Dramático de Valencia, 1979), 147. 
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15.000 pessetes.76 Les obres jutjades van ésser la Sonata per a piano, Op. 28, núm. 
15, Pastoral, de Ludwig van Beethoven (1770-1827), i una obra de lliure elecció.77 

A més d’aquesta compensació econòmica, van ésser diversos els premis que va obtenir 
com a alumne d’aquest centre. 

El 10 de novembre de 1976 se li va concedir, per unanimitat del tribunal, el Premi 
d’Honor Fi de Grau Elemental de Piano corresponent al curs acadèmic 1975-1976. Per 
aquesta prova, va interpretar l’Estudi, núm. 3, de Carl Czerny (1791-1857), Zapateado 
(sisè número de l’obra Seis piezas sobre cantos populares espanyoles, IEG 23), d’En-
rique Granados (1867-1916) (obra obligada), i la Sonata per a piano, Op. 28, núm. 15, 
Pastoral, de Ludwig van Beethoven (obra de lliure elecció), composició aquesta última 
que, com s’ha dit, ja va interpretar al maig d’aquell mateix any.78 

Per aquesta època jovenívola, a finals de 1976, va col·laborar, també, amb l’orques-
trina canareva Everest com a pianista i en l’harmonització i transcripció d’algunes de 
les cançons que es tocaven. Aquesta orquestrina tocava a les revetlles del municipi i 
estava formada per músics que van sortir (a excepció del guitarrista i cantant, i del 
percussionista) de la banda d’Alcanar. No obstant això, els seus compromisos a Valèn-
cia i a Benicarló (com es veurà més tard) van fer incompatible la seva presència con-
tinuada al si de l’orquestrina, pel que el 1977 va ésser substituït per Jesús Llagostera.79 

El 16 de novembre de 1979 va obtenir, per unanimitat del tribunal, una Menció d’Honor 
al Premi Fi de Grau Mitjà d’Harmonia corresponent al curs acadèmic 1978-1979. L’exa-
men va consistir en l’elaboració d’un exercici realitzat en clausura de dilluns a divendres 

                                                             
76 Ibid., 148. 
77 El concurs va tenir lloc un dissabte pel matí al saló d’actes del CSMV i el tribunal examinador estava constituït 
per Francisco Baró, Mª Carmen Calomarde, Margarita Conte, Perfecto García Chornet, Miguel Ángel Herranz i 
Mario Monreal, tots professors d’aquesta especialitat al CSMV, i, com a vocal representant de la Unión Musical 
Española, Daniel Grimal, que va actuar, també, com a secretari. El premi per la guanyadora va ésser l’obsequi 
d’un piano vertical, model 105 deluxe, de la marca Zimmermann, valorat en 100.000 pessetes (Comunicació per-
sonal de Mª Teresa Piá el 25-03-2019). Cfr. Eduardo López-Chavarri Andújar, Cien años de historia del Conser-
vatorio de Valencia (València: Conservatorio Superior de Música y Arte Dramático de Valencia, 1979), 148. 
78 L’examen va tenir lloc al saló d’actes del CSMV i el tribunal examinador estava constituït per Amando Blanquer 
(president), José Báguena Soler (acadèmic), Jesús Rodríguez Martínez (vocal especialitzat), Pascual Camps (vo-
cal) i Mª Carmen Martínez Lluna (vocal). Informació extreta de les actes de Premis del CSMV. 
79 La primera actuació de l’orquestrina, el 31 de desembre de 1976, va comptar amb la següent plantilla de músics: 
Domingo Juan Reverter (guitarra i veu), Francisco Llagostera (trompeta), Jesús Llagostera (saxòfon alt), Miguel 
Caballé (saxòfon tenor), José Antonio Valls Subirats (teclat), Miguel Sancho (baix elèctric) i Josep Mª Aubà (ba-
teria). 
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(el treball es deixava tancat en un sobre i es recollia al matí següent) i una defensa 
oral d’un tema de la programació d’Harmonia.80 L’exercici escrit es va fonamentar en 
el desenvolupament d’un baix-tiple,81 així com en l’harmonització d’una melodia d’oboè 
per compondre la realització d’un acompanyament per a piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
80 El tribunal examinador estava constituït per Amando Blanquer (president), José Báguena Soler (acadèmic), Ber-
nardo Adam Ferrero (vocal especialitzat), Eduardo Montesinos (vocal secretari) i Lucas Conejero (vocal). Infor-
mació extreta de les actes de Premis del CSMV. 
81 Exercici d’harmonia en el qual la melodia està harmonitzada per part del baix o al revés. Fa referència a la 
colꞏlocació de les veus i la seva capacitat per combinar-se, i no al tipus d’escriptura contrapuntística anomenada 
en castellà trocado, que, en aquest cas, es tractaria d’un contrapunt invertible, on cadascuna de les veus té la 
capacitat d’estar colꞏlocada indistintament dalt o baix de les altres. 



53 

 

 
Figura 14: Exemple d’un baix i cant-tiple donats invertibles realitzat per Enrique Sanz-Burguete (1957) 
(alumne del CSMV i guanyador, per unanimitat del tribunal, del Premi d’Honor Fi de Grau Mitjà en 
l’especialitat d’Harmonia el 16 de novembre de 1979), semblant al sol·licitat pels membres del tribunal 
a propòsit d’aquest premi. El baix donat (BD) i el cant-tiple donat (TD) era l’únic que el professor escrivia 
a bolígraf per la realització en llapis de l’alumne.82 

                                                             
82 Exercici extret de l’arxiu personal d’Enrique Sanz-Burguete, essent alumne d’Harmonia de José Mª Cervera 
Lloret (1910-2002). 
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Figura 15: Melodia d’oboè, harmonitzada amb un acompanyament de piano per Enrique Sanz-Bur-
guete, semblant a la proposada pels membres del tribunal a propòsit del mateix premi.83 

                                                             
83 Exercici extret de l’arxiu personal d’Enrique Sanz-Burguete, essent alumne d’Harmonia de José Mª Cervera 
Lloret. 
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Igualment, el 16 de novembre de 1981 se li va concedir, per unanimitat del tribunal, 
el Premi d’Honor en Contrapunt i Fuga corresponent al curs acadèmic 1980-1981. Per 
aquesta prova, s’havia d’analitzar la Fuga, núm. 7, de Johann Sebastian Bach (1685-
1750), desenvolupar un tema programat ex profeso (la fuga als períodes barroc, clàssic 
i romàntic, corresponent amb un quart tema) i compondre una fuga per a quartet de 
corda a partir d’un tema proporcionat pel tribunal.84 

No obstant això, el 10 de novembre de 1982, malgrat haver-se presentat al Premi 
Extraordinari de Grau Mitjà en l’especialitat de Piano corresponent al curs acadèmic 
1981-1982, no va obtenir cap reconeixement en especial. Els guanyadors van resultar 
Mª Amparo Hontanilla (Premi d’Honor, per unanimitat del tribunal) i Fernando Torta-
jada (Menció Honorífica, per unanimitat del tribunal). Per aquesta prova, Valls Subirats 
va interpretar el Preludi i Fuga, núm. 3, de Johann Sebastian Bach, l’Estudi, Op. 10, 
núm. 8, de Frédéric Chopin (1810-1849), Jeux d’eau, de Maurice Ravel (1875-1937), i 
Homenaje a Antonio Machado, Op. 13, de Rodolfo Halffter (1900-1987) (obra obli-
gada).85 

Tanmateix, l’endemà d’aquest examen, l’11 de novembre de 1982, se li va concedir, 
per unanimitat del tribunal, el Premi d’Honor Fi de Grau Superior d’Orgue corresponent 
al curs acadèmic 1981-1982. Per aquesta prova, va interpretar la Sonata a trio, núm. 
1, BWV 525, de Johann Sebastian Bach, la Fantasia i Fuga en Sol menor, BWV 542, de 
Johann Sebastian Bach, el Coral, núm. 3, FWV 40, de César Franck (1822-1890), i els 
Tres salms sense paraules, d’Amando Blanquer (obra de lliure elecció).86 

És de destacar la presència d’acadèmics numeraris de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Carlos de València als tribunals d’aquests premis extraordinaris. És de suposar 

                                                             
84 El tribunal examinador estava constituït per José Ferriz (president), José Báguena Soler (acadèmic), José Mª 
Cervera Lloret (vocal especialitzat), Eduardo Montesinos (vocal secretari) i Luis Blanes (vocal). Informació ex-
treta de les actes de Premis del CSMV. 
85 L’examen va tenir lloc al saló d’actes del CSMV i el tribunal examinador estava constituït per José Roca (pre-
sident), Luis Arcas (acadèmic), Eduardo López-Chavarri Andújar (vocal especialitzat), Juan Miguel Carbonell 
(vocal secretari) i Mª Teresa Oller (vocal). Informació extreta de les actes de Premis del CSMV. 
86 L’examen va tenir lloc al cor del Reial Colꞏlegi-Seminari del Corpus Christi de València (també, conegut com 
a Església del Patriarca), i el tribunal examinador estava constituït per Amando Blanquer (president), Leopoldo 
Querol (acadèmic), José Climent (vocal especialitzat), Mª Pilar Fuentes (vocal secretària) i Santiago Sansaloni 
(vocal). Informació extreta de les actes de Premis del CSMV. 
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que hi havia un conveni o una concessió del centre amb la Reial Acadèmia com un 
gest per atorgar-li cert prestigi a aquests premis. 

Finalment, el 17 de novembre de 1982 va obtenir un premi dotat amb la quantitat de 
50.000 pessetes, així com un diploma acreditatiu, corresponent al Premi Mercedes 
Massí com a l’alumne del CSMV amb el millor expedient acadèmic d’entre els quals 
havien obtingut un Diploma d’Honor Fi de Grau Superior durant el curs acadèmic 1981-
1982 (Valls Subirats va ésser guardonat amb el Premi d’Honor Fi de Grau Superior 
d’Orgue sis dies abans de la convocatòria d’aquest premi).87 

És probable que l’any anterior, després d’haver aconseguit el Premi d’Honor en Con-
trapunt i Fuga, també s’hagués inscrit a la convocatòria d’aquests premis, ja que existia 
una dotació de 30.000 pessetes que, amb un diploma acreditatiu, es lliurava a l’alumne 
amb el millor expedient acadèmic d’entre els quals havien obtingut un Diploma d’Honor 
Fi de Grau Professional durant aquell curs acadèmic de 1980-1981.88 No obstant això, 
no va ésser afortunat en aquella ocasió. 

Així, amb motiu de la festivitat de Santa Cecília, el 22 de novembre de 1982 es va fer 
entrega dels corresponents diplomes a aquells alumnes que van obtenir el Premi Mer-
cedes Massí i el Premi d’Honor en els seus respectius finals de grau, acte en el qual els 
guardonats, també, van oferir una petita audició.89 Valls Subirats va interpretar la Toc-
cata (final de la cinquena Simfonia per a orgue, Op. 42, núm. 1), de Charles-Marie 
Widor (1844-1937), i el tercer moviment dels Tres salms sense paraules, d’Amando 
Blanquer, Joiós (Toccata).90 

 

                                                             
87 La comissió encarregada d’estudiar els expedients acadèmics dels aspirants d’aquell any estava formada per 
Vicente Alonso Veces, Benito Álvarez, José Ferriz, José Gimeno, Rafael Hernández de Andrés, Mercedes Massí 
(presidenta de la Fundación Cultural-Benéfico-Docente “Mercedes Massí” i patrocinadora dels premis homò-
nims), Enrique Navarro, Jaime Peguero, Rafael Talens (1933-2012) i Santiago Sansaloni (1923-2008). Informació 
extreta de les actes de Premis Mercedes Massí del CSMV. 
88 Ibid. 
89 José Ferriz, com a director del CSMV, va proposar el 1980 la formació d’una orquestra de professors del centre 
per acompanyar la solemnitat d’aquest acte anual, per al que es va pensar en El amor brujo, de Manuel de Falla 
(1876-1946), iniciativa que, finalment, no va ésser duta a terme. 
90 Veure p. 1327-1344. 
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Figura 16: Invitació del llavors director del CSMV, José Ferriz, a propòsit de l’estudi dels expedients 
acadèmics dels aspirants als Premis Mercedes Massí corresponents al curs acadèmic 1981-1982 (6-11-
1982).91 

En relació als estudis realitzats al CSMV, estava en possessió del títol de Professor de 
Clarinet (15-01-1979), títol de Professor de Piano (30-11-1982), títol de Professor Su-
perior de Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament (31-01-1983), 
títol de Professor Superior d’Orgue (15-02-1983) i títol de Professor Superior de Música 
de Cambra (15-02-1983).92 

 

 

 

                                                             
91 Document extret de l’arxiu del CSMV. 
92 Dades extretes de l’arxiu personal de José Antonio Valls Subirats. 
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6.3. ESTUDIS AL REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID 

La seva formació al CSMV, però, es va veure interrompuda durant el curs acadèmic 
1979-1980 com a conseqüència del llavors servei militar. Valls Subirats va passar a 
situació de disponibilitat l’1 de gener de 1978 a la Caja de Recluta, núm. 441, de 
Tarragona. El 15 de juliol de 1979 es va incorporar a files fins al 15 de juliol de 1981, 
primer, a Madrid, al regiment d’Infanteria de l’Agrupación de Tropas del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Centro de Instrucción de Reclutas (CIR), núm. 1, fins al 31 d’agost 
de 1979. A continuació, va ésser traslladat a la seva unitat de destinació, la Base 
Logística “San Pedro”, situada a la població madrilenya de Colmenar Viejo. Finalment, 
el 15 d’octubre de 1980 va passar a servei eventual al Regimiento de Infantería “Ba-
dajoz”, núm. 26, de Tarragona, zona núm. 44, passant a situació de reserva el 15 de 
juliol del 1981.93 

Valls Subirats va ésser el conductor de dos capitans d’un comandament, però l’horari 
li va permetre continuar els seus estudis musicals al Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid94 en les assignatures de Clarinet, Contrapunt i Fuga, Orgue i Repen-
tització, Transposició i Acompanyament.95 Aquests estudis els va poder realitzar mit-
jançant un trasllat d’expedient al conservatori madrileny realitzat el 28 de novembre 
de 1979, que va remetre la seva certificació acadèmica de tornada al CSMV el 2 de 
setembre de 1980.96 

La seva mare, Josefina Subirats, ho explica així: 

Començava a les 8 del matí i acabava a les 2 de la tarda. Com tenia tota la tarda lliure va 
matricular-se al conservatori de Madrid. […] Per tal de poder assistir a les classes del conserva-
tori, que acabaven a les 10 de la nit, vam haver de fer-li un passi de pernocta, per poder dormir 
fora del quarter. En les gestions per aconseguir-lo ens va ajudar molt el compositor Enrique 

                                                             
93 Informació extreta de l’expedient militar personal de José Antonio Valls Subirats. 
94 Vicent Matamoros et al., “Vint anys sense ell, però amb l’esperit viu de la seua música”, Clarinet, núm. 8 (2003): 
12. 
95 Com a conseqüència de la circumstància d’haver sigut companya d’estudis de Fernando Puchol (més tard, cate-
dràtic numerari de Piano al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid) al Conservatori de València i, 
posteriorment, alumna de Virtuosisme de José Cubiles a l’esmentat centre madrileny, Mª Carmen Calomarde, 
professora de Piano de José Antonio Valls Subirats al CSMV (qui el recorda com “uno de mis mejores alumnos”), 
va gestionar el préstec d’una cabina d’estudi del Conservatori a Valls Subirats perquè aquest pogués mantenir-se 
actiu amb el piano durant la seva estada a Madrid (Comunicació personal de Mª Carmen Calomarde el 19-01-
2021). Informació extreta del certificat acadèmic de José Antonio Valls Subirats al CSMV. 
96 Informació extreta del registre d’entrades i sortides de documents del CSMV. 
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Cofiner [(1909-1996)], autor de la música de l’himne a la Verge del Remei d’Alcanar i altres 
peces canareves, i casat amb una canareva [Isabel Fuentes].97 

D’aquesta manera, va complementar la seva educació amb els professors José Vicente 
Peñarrocha (Clarinet), Francisco Calés (Contrapunt i Fuga), Anselmo Serna (Orgue) i 
Miguel Asins Arbó (1916-1996) (Repentització, Transposició i Acompanyament).98 

Pel que fa a la seva formació extramusical, va formar part d’un grup d’estudiants de la 
seva generació que provenien d’altres institucions privades o acadèmies alienes a l’Es-
cola Joan Baptista Serra, llavors únic centre públic d’educació primària a Alcanar.99 De 
centres privats, solament hi havia les Acadèmies Almi i Montserrat, i, al principi, el 
Colegio Ntra. Sra. del Remedio (aquest últim, exclusiu per a nenes). Valls Subirats va 
estudiar a l’Acadèmia Montserrat, dirigida per Ramon Redó, per començar a cursar els 
estudis de batxillerat elemental i per preparar els exàmens dels quals es va examinar 
a l’Institut Joaquín Bau de Tortosa.100 Al primer curs, va manifestar un nivell mitjà als 
seus estudis, però aquest va anar augmentant a mesura que avançaven els cursos.101 
Finalment, va estudiar el Curs d’Orientació Universitària (COU) a l’Institut Ramon Be-
renguer IV d’Amposta. 

 

 

 

 

                                                             
97 Vicent Matamoros et al., “Vint anys sense ell, però amb l’esperit viu de la seua música”, Clarinet, núm. 8 (2003): 
12. 
98 Després de la consulta de la sèrie documental Registro de entrada y salida de la secció Dirección y secretaría 
(no consultable pel públic, ja que encara no té caràcter històric), hi consta que, en aquest curs (1979-1980), la 
càtedra de Repentització, Transposició i Acompanyament la componien Miguel Asins Arbó (catedràtic interí) i els 
professors Camilo Williart Fabri i Sebastián Mariné. No obstant això, normalment, els estudiants relacionats amb 
l’aspecte militar eren alumnes d’Asins Arbó, que, també, ho era. 
99 Vicent Matamoros, “Les escoles del carrer de Càlig”, Butlletí informatiu d’Alcanar, núm. 219 (1999): 20-25. 
100 Vicent Matamoros et al., “Vint anys sense ell, però amb l’esperit viu de la seua música”, Clarinet, núm. 8 
(2003): 11-12. 
101 És remarcable que una de les assignatures més còmodes per José Antonio Valls Subirats fos Llatí, els ensenya-
ments del qual eren impartits per mossèn Emilio Redó, germà del propietari de l’Acadèmia Montserrat i llavors 
vicari d’Alcanar, davant d’altres més artístiques, com les manualitats o Dibuix (Comunicació personal de Juan 
Miguel Gombau el 12-06-2019). 
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6.4. DIRECTOR, MÚSIC I PROFESSOR DE L’ASOCIACIÓN MUSICAL           
“CIUDAD DE BENICARLÓ” 

Si bé Alcanar i València van ésser els municipis on Valls Subirats va créixer personal, 
musical i professionalment, hem d’afegir, també, Benicarló. El seu contacte amb aquest 
municipi castellonenc va sorgir el 1974, quan se suposa que va conèixer el tenor Pedro 
Mercader, director i fundador de la Coral Polifónica Benicarlanda.102 La primera refe-
rència del vincle de Valls Subirats amb aquesta coral es troba al concert ofert el 12 
d’octubre de 1974 a la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel d’Alcanar, a propòsit de les 
Festes Quinquennals celebrades en honor a la Verge del Remei del mateix municipi, i, 
encara que la coral va ésser dirigida per Froilán Galindo,103 és de suposar que, a través 
d’aquesta coral, va conèixer a Mercader, establint-se, posteriorment, una relació pro-
fessional entre ambdós,104 ja que l’any següent (únic any que hem pogut documentar), 
va oferir uns concerts acompanyant el cantant, tant com a clarinetista com a pia-
nista.105 Aquest concert de 1974 va suposar la presentació a Alcanar de Valls Subirats 
com a organista.106 

A través d’aquesta relació, el 24 de juny de 1976, a propòsit de la Fira i les Festes de 
Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs, l’Agrupación Musical “Santa Cecilia” de Benicarló 
havia d’actuar dintre del I Gran Festival de Bandas de Música de Vinaròs (juntament 
amb les bandes de La Lira Ampostina d’Amposta, La Unió Filharmònica d’Amposta, 
l’Artística Nulense de Nules, el Centre Instructiu d’Art i Cultura de La Vall d’Uixó i La 

                                                             
102 Pedro Mercader (1914-1992), natural de Lleida, va treballar en una fàbrica tèxtil i el seu propietari li va costejar 
la seva educació musical. Va actuar al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, entre d’altres, i va fundar i dirigir les 
corals d’Amposta, Benicarló, Gandesa, Onda, Sant Carles de la Ràpita o Tivissa, entre d’altres. Ja jubilat, es va 
dedicar a refundar i dirigir el cor parroquial de l’Església de Sant Bartomeu de Benicarló. Va ésser, també, presi-
dent de l’Asociación Musical “Ciudad de Benicarló” durant els anys 1991-1992. Cfr. Ricard Reverter (coord.), 
“Una figura cabdal de la música canareva: José Antonio Valls Subirats”, en 150 anys de música: Història de la 
Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 144. Ramón París 
(dir.), L’ànima d’un cor: 50 anys de la Coral Polifónica Benicarlanda (1951-2001), Sèrie Maior 3 (Benicarló: 
Alambor, 2001), 144-153. Família de Pedro Mercader, “Pedro Mercader, músic benicarlando”, Memoria 2012, 
núm. 25 (2013): 25. 
103 Musical, “Concierto de la Coral Polifónica, en Alcanar”, Benicarló actual, núm. 42 (1974): 10. 
104 Ricard Reverter (coord.), “Una figura cabdal de la música canareva: José Antonio Valls Subirats”, en 150 anys 
de música: Història de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 
1997), 144. 
105 Veure p. 1325-1326. 
106 Musical, “Concierto de la Coral Polifónica, en Alcanar”, Benicarló actual, núm. 42 (1974): 10. 
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Alianza de Vinaròs)107 i, recomanat per Pedro Mercader i José Quiles, van convidar 
Valls Subirats com a reforç de la secció de clarinets.108 Posteriorment, durant els mesos 
de setembre i octubre de 1976, la mateixa agrupació va participar, dintre de la segona 
secció,109 al II Certamen Provincial de Bandas de la Diputació de Castelló, que va tenir 
lloc, en dues fases,110 a La Vilavella i a Moncofa els dies 26 de setembre i 10 d’octubre 
de 1976,111 respectivament, i Valls Subirats va tornar a ésser convidat, però, aquesta 
vegada, perquè toqués com a clarinetista principal.112 

La constitució definitiva de l’Asociación Musical “Ciudad de Benicarló” (a partir d’ara, 
AMCB), el 25 de setembre de 1976,113 va ésser gairebé una necessitat. Des que el 
1965 es va jubilar el llavors director de la Banda Municipal de Música de Benicarló, 
Vicente Feliu (1899-1991), la Corporació Municipal va suprimir la plaça de director, pel 
que va passar a ésser una agrupació aliena a l’Ajuntament. D’aquesta manera, l’escas-
setat de components i la manca de suport extern va fer que, anys més tard, es con-
vertís en una societat musical que conjuminés tant la banda com una acadèmia de 
música, com la que va iniciar a Valls Subirats en la seva carrera musical, per la pro-
moció de l’educació musical.114 

 

 

                                                             
107 José Mateo Rodríguez, “Programa oficial de la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro”, Vinaroz: Semanario 
de divulgación e información local, núm. 1003 (1976): 1. 
108 Vicent Arnau, “Valls Subirats en el recuerdo”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 18. 
109 Veure p. 1483-1576. 
110 A la primera d’elles, hi van participar agrupacions de més de trenta-sis músics, i, a la segona, bandes de fins un 
màxim de trenta-sis integrants. Per aquesta segona fase, l’obra obligada va ésser una selecció de la sarsuela còmica 
La viejita, de Manuel Fernández Caballero (1835-1906), i un pasdoble com a obra de lliure elecció. Hi van actuar 
les bandes de la Schola Cantorum infantil de La Vall d’Uixó i la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa 
(ambdues fora del concurs), la Unión Instructivo Musical “La Esmeralda” d’Almassora, l’Asociación Musical 
“Ciudad de Benicarló”, la Unión Musical “Santa Cecilia” de Benicàssim, l’Associació Cultural Amics de la Música 
de Sant Joan de Moró i l’Agrupación Musical Artística “Santa Cecilia” de La Vilavella. Pel que fa a l’Asociación 
Musical “Ciudad de Benicarló”, va interpretar el pasdoble Sangre de artista, de Jaume Teixidor (1884-1957). El 
tribunal examinador estava constituït per Amando Blanquer, Joan Garcés, Francisco Grangel, Francisco Matarre-
dona i Leopoldo Querol. Cfr. Anònim, “Certamen Provincial de Bandas de Música”, Benicarló actual, núm. 66 
(1976): 16. 
111 Ibid. 
112 Vicent Arnau, “Valls Subirats en el recuerdo”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 19. 
113 Antonio Ávila, “Los albores de la Sociedad”, Memoria 1982, núm. 2 (1983): 5. 
114 Ibid. 
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Figura 17: Autorització per la constitució i el funcionament de l’AMCB per part del Governador Civil de 
Castelló de la Plana (7-07-1976).115 

Així, anunciada la jubilació del llavors director de la banda el 1976, Joaquín Muñoz,116 
el 30 de setembre de 1976 Valls Subirats va passar a ocupar el càrrec de director de 
l’agrupació i únic professor de l’Acadèmia de Música, dirigint-la, per primera vegada, 
el 28 de novembre de 1976 amb el pasdoble Pepita Greus, de Pascual Pérez Choví 
(1889-1953), a propòsit de la festivitat de Santa Cecília.117 

                                                             
115 Document extret de l’arxiu del Servei d’Arxiu, Gestió Documental i Publicacions de la Diputació de Castelló. 
116 El motiu de la jubilació de Joaquín Muñoz, natural de Traiguera, segons el mateix director, correspon a “la 
falta de transporte para venir a Benicarló”. Cfr. Damián Ávila i Pablo Anglés, “Charla con Don Joaquín Muñoz”, 
Memoria 1982, núm. 2 (1983): 8. 
117 La junta directiva de l’AMCB que va aprovar aquest nomenament estava constituïda per Tomás Roca (presi-
dent), Vicente Arnau (vicepresident), Antonio Ávila (secretari), Sebastián Forés (tresorer), Joaquín Albiol (vocal), 
José Albiol (vocal), Miguel Gellida (vocal) i Jaime Iñiguez (vocal). La banda de l’AMCB va ésser la primera 
agrupació amb la qual José Antonio Valls Subirats va ostentar la direcció. Cfr. José Palanques, “La Banda de 
Música “Ciudad de Benicarló”, estrena nuevo Director: JOSÉ ANTONIO VALLS SUBIRATS”, Benicarló actual, 
núm. 67 (1976): 21 i 24. Vicent Arnau, “Valls Subirats en el recuerdo”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 19. Juan 
Luis Constante Lluch, Les bandes de música de Benicarló: Aproximació històrica (Benicarló: Alambor, 2001), 
210. 
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Figura 18: José Antonio Valls Subirats com a successor de Joaquín Muñoz en la direcció de la banda 
de Benicarló el dia de la seva presa de possessió. D’esquerra a dreta: José Ramón Arnau (1910-1977), 
Vicente Feliu, Joaquín Muñoz i José Antonio Valls Subirats (tots quatre directors de l’agrupació durant 
els anys 1966-1973, 1927-1965, 1973-1976 i 1976-1983, respectivament) (28-11-1976).118 

L’arribada de Valls Subirats com a director, músic i professor de l’AMCB va suposar, 
des del primer moment, un autèntic canvi per la majoria dels que estudiaven música 
en aquells anys, ja que músics professionals, en sentit estricte, només n’hi havia a les 
grans ciutats. Als pobles, l’autoritat musical local l’exercia el director de la banda que, 
normalment, venia representat pel músic més competent o pel qui tenia més prepara-
ció segons els cànons del moment, que no eren, en general, molt fiables. 

En aquestes circumstàncies, va aparèixer José Antonio Valls Subirats, estudiant, en 
aquell moment, de diverses especialitats al CSMV. Es tractava d’una raresa en tota 
regla que va produir un efecte en cadena i de llarg recorregut sobre la percepció de la 
música a Benicarló. 

                                                             
118 Fotografia extreta de l’arxiu d’imatges de José Palanques. 
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El seu treball a Benicarló va suposar una renovació pedagògica de l’educació musical 
que fins llavors es duia a terme. Hem de recordar que es va convertir en director de 
la banda als divuit anys, essent el director més jove de la història de l’AMCB, pel que 
era més proper a les inquietuds dels músics. Gràcies a la seva mentalitat oberta i a la 
seva capacitat pedagògica a favor de la creativitat, va aconseguir estimular vocacions, 
augmentant així el nombre d’estudiants de Música que, al mateix temps, van engrandir 
la plantilla de la banda que hi havia al 1976 (uns trenta músics), que va passar a 
comptar amb prop de seixanta components el 1983.119 També, va programar algunes 
obres noves per aquells músics, ja que, anteriorment, el repertori estava molt basat 
en obres clàssiques, sarsueles i nombroses transcripcions orquestrals, tan difoses lla-
vors. En aquest sentit, Valls Subirats va buscar nous repertoris, ja que portava un 
bagatge de compositors donats a obres originals per a banda (alguns d’ells, professors 
del CSMV), o, simplement, va augmentar l’arxiu de la banda mitjançant una major 
inversió en l’adquisició de noves composicions; va ésser la renovació fresca del reper-
tori que va introduir a la banda. 

A més, a partir del curs acadèmic 1977-1978, es va actualitzar el sistema d’ensenya-
ment de la banda pel pla d’estudis corresponent al Decret 2618/1966,120 el punt de 
referència de Valls Subirats, pel qual l’alumne podia prosseguir els seus estudis a un 
nivell d’exigència equiparable a l’impartit al conservatori valencià121 sense tenir la ne-
cessitat de desplaçar-se a aquest centre fins haver de cursar part dels estudis corres-
ponents al Grau Mitjà,122 i es va crear una secció juvenil de la banda.123 Com a senyal 

                                                             
119 Vicent Arnau, “Valls Subirats en el recuerdo”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 21. Vicente Ruiz Monrabal, 
Historia de las Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana: Les Bandes de Música i la seua Federació, 
vol. 1 (València: Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, 1993), 187. 
120 Vicent Arnau, “Valls Subirats en el recuerdo”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 19. 
121 Com es pot observar, José Antonio Valls Subirats va defensar l’educació musical. Segons les seves pròpies 
respostes: [P: ¿Cuántos sueños ha cumplido hasta la fecha?] Ingresar nuevos músicos y ir con ellos al Conserva-
torio. [P: ¿Cuánto le queda por estudiar en música?] Muchos años. [P: ¿Dónde y cómo se debe iniciar un buen 
músico?] El Conservatorio es el lugar, y sus profesores son la forma. Veure p. 1345-1399 i 1482. 
122 Els alumnes de l’AMCB podien continuar la seva educació musical a Benicarló, examinant-se, per lliure, al 
CSMV i, més tard, a partir del curs acadèmic 1980-1981, al Conservatori Elemental de Música de Castelló de la 
Plana. Les matèries que s’impartien eren: Preparatori de Solfeig, cinc cursos de Solfeig, dos cursos de Conjunt 
Coral, tres cursos d’Harmonia i classes d’interpretació d’instruments de fusta (cinc cursos), instruments de metall 
(dos cursos) i Piano (quatre cursos). Informació extreta del butlletí informatiu de l’AMCB de setembre de 1977. 
Cfr. Pablo Anglés et al., “Nuestra Academia”, Memoria 1982, núm. 2 (1983): 28. 
123 La primera audició de la banda juvenil de l’AMCB va tenir lloc el 2 de juliol de 1978 a la terrassa Rex de 
Benicarló. 
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del progrés que l’AMCB va experimentar, és destacable la formació de grups de música 
de cambra dintre de l’Acadèmia a partir del curs acadèmic 1979-1980.124 

No obstant això, com a conseqüència del compliment del servei militar, la direcció de 
l’AMCB va ésser rellevada el curs acadèmic 1979-1980 pel nuler Agustín Lucas Sana-
huja,125 company d’estudis de Valls Subirats al CSMV i professor a les societats musi-
cals de Borriana i Nules.126 Aquell any, Lucas Sanahuja, gairebé vuit anys major que 
Valls Subirats, era estudiant del quart curs de Piano, tercer curs de Contrapunt i Fuga 
i segon curs d’Història de la Cultura i de l’Art.127 El relleu oficial va tenir lloc a través 
dels concerts de l’AMCB oferts a la plaça de Sant Bartomeu de Benicarló el 8 de juliol 
de 1979, on Lucas Sanahuja va dirigir, per primera vegada, la banda amb el pasdoble 
Puenteareas, de Reveriano Soutullo (1880-1932), i a l’Església arxiprestal de Sant Ma-
teu del mateix municipi el 20 de setembre de 1980.128 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
124 El 29 de març de 1980 es van presentar les dues primeres agrupacions cambrístiques de l’AMCB al saló d’actes 
del Colꞏlegi concertat d’Educació Secundària i Batxillerat La Salle de Benicarló: un quintet de vent-fusta constituït 
per una flauta, un oboè, un clarinet, un saxòfon alt i un saxòfon baríton, i un quartet de metall format per un fiscorn, 
una trompeta, un trombó i un bombardí. 
125 Germà menor de José Lucas Sanahuja, alumne del CSMV i estudiant de Clarinet, Composició, Direcció de 
Cors, Direcció d’Orquestra i Piano. Informació extreta del certificat acadèmic d’Agustín Lucas Sanahuja al 
CSMV. 
126 Informació extreta del butlletí informatiu de l’AMCB de setembre de 1980. 
127 Informació extreta del certificat acadèmic d’Agustín Lucas Sanahuja al CSMV. 
128 Veure p. 1345-1399. 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19: José Antonio Valls Subirats ensenyant al públic assistent l’àlbum de fotografies lliurat per 
Gundelina Ávila (filla d’Antonio Ávila, membre de la comissió organitzadora de l’AMCB), a l’esquerra, en 
segon pla, i Mª Pilar Marqués (filla de Manuel Marqués, altre membre de la comissió organitzadora de 
l’AMCB), a la dreta, en segon pla, i dedicat pels alumnes i components de l’AMCB, durant el seu relleu 
en la direcció de la banda per part d’Agustín Lucas Sanahuja. La fotografia que s’il·lustra en l’àlbum 
correspon a una instantània de Valls Subirats amb la banda juvenil de l’agrupació a l’auditori del Col·legi 
concertat d’Educació Secundària i Batxillerat La Salle de Benicarló. En tercer pla, al centre, es pot ob-
servar a Lucas Sanahuja (esquerra) i Tomás Roca (dreta, llavors president de l’entitat), entre d’altres 
(8-07-1979).129 

Tal com va dir Fernando Tartarín, llavors conseller provincial d’Educació i presentador 
de l’acte: 

Sin embargo, y nos congratulamos todos por ello, la Banda de Música “Ciudad de Benicarló” no 
va a quedar huérfana de director. Otro joven inquieto, eficaz y capacitado músico con sobrada 
experiencia va a tomar el relevo, empuñar la batuta del imperdible maestro Valls Subirats, y 
seguir ese importante trayectoria del arte musical, tan arraigado en nuestro País Valencià y de 
nuestros lugares. Me refiero al nuevo maestro director de la banda, a partir de este concierto, 
D. Agustín Lucas Sanahuxa [Sanahuja], que viene dispuesto, y estoy seguro que lo hará, a 
seguir esa trayectoria que antes aludía, y conseguir que nuestra banda musical siga siendo una 
de las mejores de nuestro País Valencià, y ello lo deseamos todos. El nuevo maestro director, 
Sr. Agustín Lucas Sanahuxa, está haciendo lo mejor. Tiene 28 años y es natural de Nules, o 

                                                             
129 Fotografia extreta de l’arxiu personal de José Antonio Valls Subirats. 
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sea, de nuestra propia provincia de Castellón. […] Durante más de diez años, ha cursado sus 
estudios en el Conservatorio de Valencia, habiendo sido alumno predilecto de los catedráticos 
más distinguidos, D. José Mª Cervera y D. Amando Blanquer, habiendo obtenido calificaciones 
de Sobresaliente. Ha realizado los cursos de Armonía, Contrapunto, Composición, así como 
Piano y Dirección. También, es profesor de Clarinete. Actualmente, actúa, con gran brillantez, 
como profesor de Clarinete en la Banda Municipal de Castellón, que ahora deja para venir con 
nosotros. Todo ello, como verán ustedes, es un bagaje bien excelente y importante para que 
nos sintamos alagados de que venga a dirigir nuestra tan querida Banda Musical “Ciudad de 
Benicarló”, y estamos seguros que su labor ha de ser, como la de su antecesor que nos deja, 
yente y ascendente. Por ello, yo, como consejero provincial de Educación, y en nombre de 
nuestra provincia, y, también, como miembro de la Banda de Música “Ciudad de Benicarló” y 
de nuestra ciudad, le damos, en concepto de bienvenida y de amistad: Muchas gracias por 
intervenir en la dirección de nuestra banda. Y, también, para él, pido, a ustedes, un fuerte 
aplauso.130 

D’altra banda, Tomás Gozalbo, tinent d’alcalde de Benicarló i llavors president de la 
comissió de Cultura i Benestar, va reconèixer la “magnífica” tasca que Valls Subirats 
havia desenvolupat fins llavors al capdavant de la banda de l’AMCB i va destacar el seu 
caràcter actiu i dinàmic.131 

Altre exemple de la renovada vitalitat que Valls Subirats va introduir a Benicarló es 
troba a la XI Assemblea General de la Federació Valenciana de Societat Musicals, ja 
que l’AMCB, que va ingressar a l’esmentada Federació el 1976, va ésser la societat 
receptora d’aquesta reunió que va tenir lloc el 7 d’octubre de 1979.132 

Altre fet transcendent en la història de l’AMCB és la filiació de la mateixa amb el Con-
servatori Elemental de Música de Castelló de la Plana, el qual va començar a impartir 
ensenyaments musicals a partir del curs acadèmic 1980-1981 com un centre depen-
dent de la Diputació de Castelló.133 

En aquest sentit, el 22 de desembre de 1980 es van iniciar els corresponents tràmits 
amb el propòsit d’aconseguir que alguns professors de l’esmentat Conservatori es des-
placessin a Benicarló per realitzar els exàmens finals de curs d’aquells alumnes que 

                                                             
130 Transcripció realitzada a partir d’un enregistrament domèstic de l’acte. Document sonor extret de l’arxiu per-
sonal d’Antonio Ávila. 
131 Document sonor extret de l’arxiu personal d’Antonio Ávila. 
132 Informació extreta del butlletí informatiu de l’AMCB de setembre de 1979. 
133 Antonio Sastriques, “La Asociación Musical informa: Conservatorio”, Memoria 1981, núm. 1 (1982): 10. 
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estaven matriculats en ensenyament lliure en aquest Conservatori, evitant així el des-
plaçament dels estudiants.134 Aquesta sol·licitud va ésser aprovada el 20 de maig de 
1981 per la Secció d’Ensenyaments Generals de la Música del Ministeri d’Educació i el 
25 de juny de 1981 es van desplaçar, per primera vegada, el director del conservatori 
castellonenc, mossèn Juan Ramón Herrero, i nou professors més.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 20: Resolució de la Secció d’Ensenyaments Generals de la Música del Ministeri d’Educació en la 
qual es va aprovar el desplaçament del tribunal examinador del Conservatori Elemental de Música de 
Castelló de la Plana responsable de l’avaluació d’aquells alumnes de l’AMCB matriculats en ensenyament 
lliure en aquest centre (20-05-1981).136 

Anys més tard, per propiciar la millora educativa dels alumnes del municipi i davant el 
fet que cada vegada més poblacions properes a Benicarló portaven els seus alumnes 
a aquesta ciutat per la realització dels exàmens finals de curs, el 28 de novembre de 
                                                             
134 Ibid., 10. 
135 Es van examinar, també, els alumnes de l’Academia “Lissy” de Benicarló, dirigida per Luisa Mª López, i del 
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación de Benicarló. Cfr. Ibid., 11. Juan Luis Constante Lluch, Les bandes de música 
de Benicarló: Aproximació històrica (Benicarló: Alambor, 2001), 184. 
136 Document extret de l’article d’Antonio Sastriques “La Asociación Musical informa: Conservatorio”, Memoria 
1981, núm. 1 (1982): 12. 
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1988 la Conselleria d’Educació de València va aprovar el nomenament de l’Escola de 
Música de l’AMCB com un centre d’educació musical no oficial, però reconegut, d’en-
senyaments elementals.137 Aquesta evolució va ésser possible gràcies a les gestions 
inicials de Valls Subirats. 

També, es va conscienciar de la importància de l’especialització del professorat d’acord 
amb la demanda dels instruments que s’oferien, pel que, d’acord amb les possibilitats 
de l’AMCB, es van incorporar Mª Teresa Folch, professora de Preparatori de Solfeig i 
del primer curs d’aquesta assignatura a partir del curs acadèmic 1981-1982,138 Vicente 
Llopis (llavors bombardinista solista de la Banda Municipal de Castelló), professor dels 
instrumentistes de metall a partir del curs acadèmic 1982-1983,139 i Francisco Javier 
Navarro (professor de Trompa al Conservatori Elemental de Música de Castelló de la 
Plana), com a altre professor dels instrumentistes de metall a partir del curs acadèmic 
1982-1983.140 En aquest curs 1982-1983, amb un total de 184 alumnes, Valls Subirats 
va impartir les matèries de Conjunt Coral, Harmonia, Piano, els cursos segon, tercer, 
quart i cinquè de Solfeig, i era professor dels instrumentistes de fusta. No obstant això, 
hi havia un professor auxiliar, Juan José Vilarroya, essent José Mestre el directiu res-
ponsable.141 

 

 

 

 

 

 

                                                             
137 Vicent Arnau, “El Conservatorio de Benicarló”, Memoria 1988, núm. 8 (1989): 21. 
138 José Carlos Beltrán i Vicent Arnau (coord.), “Junta directiva: Periodo 1981-1982”, Memoria 1981, núm. 1 
(1982): 16. 
139 Pablo Anglés et al., “Junta directiva: Periodo 82-83”, Memoria 1982, núm. 2 (1983): 27. 
140 Informació extreta del butlletí informatiu de l’AMCB d’abril de 1982. 
141 Pablo Anglés et al., “Nuestra Academia”, Memoria 1982, núm. 2 (1983): 28. 
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6.5. CATEDRÀTIC INTERÍ DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA             
I ART DRAMÀTIC DE VALÈNCIA 

La trajectòria de Valls Subirats com a alumne del CSMV142 va fer que a partir de l’1 de 
desembre de 1982 substituís Pascual Camps com a funcionari d’ocupació interina del 
cos de catedràtics de Conservatoris de Música per la càtedra de Música de Cambra del 
centre,143 després de la jubilació d’aquest, convertint-se així en professor i alumne del 
CSMV alhora. Aquest nomenament va quedar reflectit a l’Ordre Ministerial del 7 de 
març de de 1983, encara que va tenir efectes des de l’1 de desembre de 1982 fins al 
30 de setembre de 1983.144 

Tal com es pot observar al Reial Decret 2093/1983, de la Presidència del Govern, del 
28 de juliol de 1983, sobre el traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat 
al País Valencià en matèria d’Educació, hi apareix esmentat José Antonio Valls Subirats 
com a catedràtic del CSMV. Aquest decret es va publicar dintre del Boletín Oficial del 
Estado per parts, en diversos dies, des del 6 d’agost fins al 12 de setembre de 1983: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
142 Veure p. 797-799. 
143 Informació extreta de les preses de possessió del professorat del CSMV. 
144 Veure p. 1319-1322. 
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Figura 21: Extracte de la p. 1539 de la col·lecció legislativa de 1983.145 

Segons el mateix Valls Subirats: 

Aquest any vaig acabar la carrera d’orgue, el grau superior i de piano, i vaig anar a fer els 
premis. El de piano no me’l varen donar i el d’orgue sí, i juntament amb el premi d’orgue anava 
el premi al millor expedient de grau superior. El meu expedient li va agradar al director [José 
Ferriz] i a uns quants professors més i me ho varen dir; o siga, això és una espècie de concurs 
de mèrits i qui més en té a l’expedient és qui entra. Per una altra banda també venen a coincidir 
circumstàncies favorables com va ésser que hi havien molts alumnes i no hi havia professorat i 
aleshores això també va influir bastant.146 

                                                             
145 Ministerio de Educación y Ciencia, Colección legislativa 1983 ([Madrid?]: Servicio de Publicaciones del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, s. d., ca. 1983), 1539. 
146 Vicent Arnau i Marcos Solano, “Valls Subirats: El jove catedràtic”, Memoria 1982, núm. 2 (1983): 22. 
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En efecte, el nombre d’alumnes d’aquells anys superava les instal·lacions del CSMV, 
situat llavors a la plaça de Sant Esteve, núm. 3, de València, raó per la qual algunes 
classes es van arribar a impartir en altres centres, coneguts com a aules d’extensió, 
com el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) “Jaime I”, el CEIP Jaime Balmes, 
el CEIP Salvador Tuset, el Colegio Nacional “José Mª Haro Salvador” o la Facultat de 
Teologia San Vicent Ferrer de València, entre d’altres.147 No obstant això, durant 
l’etapa rectora d’Amando Blanquer com a director del centre (1971-1976), es va co-
mençar a gestionar el trasllat del mateix al carrer Camí de Vera, núm. 29,148 les ins-
tal·lacions del qual es van inaugurar el 23 de novembre de 1979.149 Malgrat aquesta 
gestió, l’absència de numerus clausus i la consegüent massificació d’alumnes va fer 
que es mantinguessin aquestes aules, que van desaparèixer gradualment, fins i tot, 
després de crear-se el 1997 el Conservatori Professional de Música de València per 
desdoblament del Superior.150 

Aquest auge de l’educació musical va venir determinat, fonamentalment, per l’evolució 
socioeconòmica de la dècada de 1960, en la qual va haver-hi un creixement demogràfic 
generat, principalment, per un baby boom, un increment de l’economia general del 
país i l’aparició del moviment tecnocràtic. 

 

 

 

                                                             
147 Mª Teresa Oller Benlloch, “Panorámica actual de nuestro Conservatorio”, Estudios Musicales: Revista del Con-
servatorio Superior de Música de Valencia, núm. 1 (1985): 15. 
148 Aquesta seu del CSMV estava situada al campus de la Universitat Politècnica de València, sobre un terreny 
global d’uns 40.000m2 cedits per l’Ajuntament de València, en els quals es va ubicar l’Escola Superior de Belles 
Arts i el Conservatori Superior de Música i Escola d’Art Dramàtic de València. El projecte del CSMV va ésser 
realitzat per l’arquitecte Román Jiménez Iranzo (1932-2005). No obstant això, finalment, la construcció de l’au-
ditori amb el qual, inicialment, es va comptar, no va ésser duta a terme, de manera que no es va perdre el contacte 
amb l’anterior ubicació del centre, que disposava d’un saló d’actes. Possiblement, aquest fet va propiciar la cons-
trucció i el trasllat del CSMV el 22 de juny de 2010 a la seva seu actual, amb auditori propi, situada al carrer del 
cineasta Ricardo Muñoz Suay, s/n. Cfr. Conservatorio Superior de Música de Valencia, Memoria-Anuario: Curso 
1972-1973 (València: Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático de Valencia, 1974), 5. 
149 Conservatorio Superior de Música de Valencia, Crónica de un centenario (València: Servicio de publicaciones 
del Departamento de Solfeo y Teoría de la Música, 1983), 10. 
150 Ana Fontestad, “Historia del Conservatorio de Valencia en su 135 aniversario”, Notas de paso, núm. 1 (2014): 
117. 
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Figura 22: Relació de naixements a la ciutat de València corresponent als anys 1960-1970.151 

Tots aquests factors van produir una demanda de matrícula que les instal·lacions del 
CSMV no podien assumir.152 En resposta a aquest fet, durant els mesos de juny, juliol 
i setembre, es van organitzar tribunals que es desplaçaven a diferents poblacions per 
avaluar els ensenyaments musicals que s’impartien en diversos centres reconeguts i 
dependents del conservatori valencià.153 

 

 

                                                             
151 Gràfica realitzada amb el programa Word 2016 a partir de la publicació titulada Moviment natural de la pobla-
ció de la ciutat de València, de l’Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de València, corresponent als anys 1960-
1970. Cfr. Oficina d’Estadística de l’Ajuntament de València, Moviment natural de la població de la ciutat de 
València (València: Ajuntament de València, 1960-1970). 
152 Com va assenyalar Vicent Ros, director del CSMV durant els anys 1984-1990, aquesta circumstància respon, 
també, a l’atenció que envers la pedagogia musical s’oferia a les escoles: En la actualidad estamos llenando el 
vacío dejado por el hecho de que la afición musical no se cultive como debiera en la escuela. […] El problema es 
que se confunde lo “amateur” con lo profesional. Si los conservatorios españoles fueran estrictamente profesio-
nales como ocurre en otros países extranjeros, tendríamos más profesores y menos alumnos. En las escuelas se 
debería dar una formación de conocimientos musicales completa para aficionados que hoy por hoy, desgracia-
damente, no se da. […] Lo normal […] es que acabe menos del 1% de los que se matriculan en primer curso. Cfr. 
Manuel Muñoz, “Vicent Ros: Director del Conservatorio de Valencia, critica el vacío musical en la escuela”, El 
País (18 de febrer de 1986): 60. 
153 Durant l’estada de José Antonio Valls Subirats al CSMV, es van realitzar aquests exàmens a Albacete, Albaida, 
Aldaia, Algemesí, Alzira, Benaguasil, Benifaió, Borriana, Buñol, Carcaixent, Castelló de la Plana, Castelló de la 
Ribera, Catarroja, Cheste, Cullera, Gandia, Guadassuar, La Vall d’Uixó, Llíria, Maó-Mahón, Montserrat, Onda, 
Ontinyent, Palma de Mallorca, Picassent, Requena, Ròtova, Sagunt, Segorbe, Sollana, Sueca, Tarragona, Tavernes 
de la Valldigna, Torrent, Utiel, València, Vila-real i Xàtiva. Informació extreta de les actes de qualificacions del 
CSMV. 
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Figura 23: Tribunal examinador responsable d’avaluar les oposicions per cobrir vacants de professorat 
al llavors recentment creat Conservatori Municipal Mestre Vert de Carcaixent (22-07-1983).154 

En relació a l’assignatura de Música de Cambra, els alumnes de conservatoris que van 
estudiar sota el Decret 2618/1966 cursaven dos anys aquesta matèria al Grau Mitjà i 
solament els estudiants de Violí, Violoncel i Piano tenien accés a dos anys més de 
Música de Cambra al Grau Superior, pel que era preferible que el perfil del professor 
responsable d’aquest ensenyament fos coneixedor d’algun d’aquests tres instruments, 
cosa que es complia en la persona de José Antonio Valls Subirats. 

                                                             
154 D’esquerra a dreta: Eduardo Montesinos (1945), Luis Blanes (1929-2009), Perfecto García Chornet, Francisco 
Cholvi (segon tinent d’alcalde de Carcaixent, regidor delegat de Música i gran impulsor del Conservatori), Eduardo 
Cifre, José Ferriz, José Rosell, Miguel Llopis, Antonio Galindo, Joaquín Vidal, José Vicente Cervera, Arcadio 
España (primer tinent d’alcalde de Carcaixent), Ricardo Oliver (professor de Solfeig i secretari del Conservatori 
de Carcaixent) i Lucas Conejero. La fotografia ilꞏlustrada va ésser presa a la urbanització Sant Blai del mateix 
municipi, en l’acte de cloenda de les esmentades proves. Aquell any (1983) Luis Blanes va ésser nomenat professor 
honorari d’aquell Conservatori Municipal per la seva colꞏlaboració activa en la creació del mateix. Fotografia 
extreta de l’arxiu musical i documental de Luis Blanes. Cfr. Consell de direcció, “De Centro Musical a Conserva-
torio Municipal”, Sénia, núm. 9 (1983): 25-29. Teo Aparicio-Barberán, “Puntos de referencia en la obra del com-
positor Luis Blanes: Tradición y modernidad” (tesi doctoral, Universitat CEU Cardenal Herrera de València, 
2016), 45. 
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Des de l’arribada de Valls Subirats al CSMV, els professors que van impartir aquesta 
assignatura van ésser la pianista Margarita Conte (catedràtica interina durant els cur-
sos 1972-1974) i els violinistes Pascual Camps (catedràtic numerari durant els cursos 
1974-1977 i 1979-1982) i Salvador Porter (catedràtic interí durant els cursos 1977-
1979 i professor auxiliar numerari durant els cursos 1980-1983).155 

La següent gràfica representativa (figura 24) mostra l’increment d’alumnes matriculats 
en Música de Cambra en ensenyament oficial i ensenyament lliure que va manifestar 
el CSMV durant l’estada de Valls Subirats al centre: 

 
Figura 24: Relació d’alumnes matriculats en Música de Cambra al CSMV durant els cursos acadèmics 
1972-1983.156 

                                                             
155 El 30 de setembre de 1974 i per haver caducat la validesa del seu nomenament, va cessar el càrrec de Margarita 
Conte com a catedràtica interina de Música de Cambra al CSMV, prenent possessió Pascual Camps com a cate-
dràtic numerari de la mateixa matèria. No obstant això, el 21 de novembre de 1977 Camps va haver de cessar el 
seu càrrec per jubilació forçosa, al complir l’edat reglamentària, pel que es va incorporar Salvador Porter com a 
catedràtic interí (28-07-1978). El càrrec de Porter, però, va cessar l’11 de gener de 1980, ja que Camps es va tornar 
a incorporar al claustre de professors del CSMV com a catedràtic numerari de Música de Cambra a causa d’una 
pròrroga en el servei actiu fins que va complir el tercer trienni amb el qual va poder aconseguir dret a jubilació. 
Així, Porter va passar a exercir el càrrec de professor auxiliar numerari de Música de Cambra. Finalment, el 2 de 
juliol de 1982 Camps va cessar definitivament el seu càrrec per terme de la pròrroga en el servei actiu que se li va 
concedir en el seu dia, a més d’haver assolit, amb ella, el dret a la jubilació. Informació extreta de les preses de 
possessió del professorat del CSMV. 
156 Gràfica realitzada amb el programa Word 2016 a partir de les dades extretes de les actes de qualificacions del 
CSMV. 
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No obstant això, com a conseqüència de l’escassetat d’estudiants de corda al centre,157 
l’Aula de Cultura de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de València,158 llavors pre-
sidida per Adolfo Giménez del Río, va crear una càtedra ambulant de Violí, sota la 
supervisió del CSMV (centre que va realitzar la proposta), com a mitjà de divulgació i 
promoció d’aquests instruments durant els anys 1972-1977 i 1979-1983.159 A aquesta 
càtedra, inicialment, dirigida per Juan Alós,160 catedràtic numerari de Violí al CSMV, i 
que va recórrer diverses poblacions (Albaida, Aldaia, Algemesí, Alzira, Benaguasil, Bu-
ñol, Carcaixent, Castelló de la Ribera, Cullera, Gandia, La Vall d’Uixó, Llíria, Montserrat, 
Tavernes de la Valldigna i Xàtiva),161 se li va adjuntar el 1976 la de Violoncel.162 Poste-
riorment, essent president de la Diputació de València Antoni Asunción Hernández i 
diputat de Cultura Jesús Ros, entre d’altres, aquest va ésser l’òrgan que va prendre el 
relleu d’aquest moviment, oferint subvencions a les societats musicals per l’impuls 
d’instrumentistes de corda.163 

Aquesta circumstància, però, era inexistent en l’alumnat de vent com a conseqüència 
no només de la trajectòria bandística del poble valencià, sinó de les possibles sortides 
professionals a les quals aquests tenien accés: bandes militars i/o civils, orquestres 
municipals, formacions de grups de cambra, docència, etc. 

                                                             
157 Amando Blanquer va assenyalar que, amb una matrícula de 1458 alumnes al CSMV, un 60%, aproximadament, 
corresponien a instrumentistes de vent. Cfr. Amando Blanquer, “Hacia una escuela valenciana de instrumentos de 
viento”, Estudios Musicales: Revista del Conservatorio Superior de Música de Valencia, núm. 1 (1985): 31-32. 
158 Conservatorio Superior de Música de Valencia, Memoria-Anuario: Curso 1971-1972 (València: Conservatorio 
Superior de Música y Escuela de Arte Dramático de Valencia, 1972), 6. 
159 Encara que aquestes càtedres ambulants van tenir continuïtat en anys posteriors, és possible que la manca de 
documentació relativa als cursos acadèmics 1977-1979 correspongui a una pèrdua d’aquesta informació (o s’ha 
traspaperat) i no a una absència d’activitat. Cfr. Eduardo López-Chavarri Andújar, Cien años de historia del Con-
servatorio de Valencia (València: Conservatorio Superior de Música y Arte Dramático de Valencia, 1979), 92. Mª 
Teresa Oller Benlloch, “Panorámica actual de nuestro Conservatorio”, Estudios Musicales: Revista del Conserva-
torio Superior de Música de Valencia, núm. 1 (1985): 15. 
160 Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático de Valencia, Memoria-Anuario: Curso 1972-
1973 (València: Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático de Valencia, 1974), 7. 
161 Informació extreta de les memòries d’activitats desenvolupades per la càtedra ambulant de Violí del CSMV. 
162 Durant la permanència de José Antonio Valls Subirats al CSMV, els professors d’ambdues càtedres van ésser 
Daniel Albir (vl), José Carlos Alborch (vl), Mª Gumersinda Campos (vl), José Vicente Cervera (vl), Ricardo García 
Armesto (vl), Santiago Juan Martín (vl), Gerardo Navarro (vl), Salvador Porter (vl), Catalina Roig (vl), Agustín 
Sánchez Serantes (vl), Rafael Ramón Casas (vla), Alejandro Abad (vlc), Fernando Badía (vlc), Santiago Cantó 
(vlc), Gloria Cuerda (vlc), Miguel Guerrero (vlc), Salvador Novejarque (vlc), Juan Antonio Ros (vlc) i Miguel 
Soriano (vlc). Informació extreta de les memòries d’activitats desenvolupades per les càtedres ambulants de Violí 
i Violoncel del CSMV. 
163 Amando Blanquer, entrevista a La Vuelta al Mundo en 50 Preguntas, recuperada el 17 de març de 2020, Popular 
FM-Cope Valencia, àudio (30:33), https://www.nuestrasbandasdemusica.com/secciones/secciones-
nbm/podcast/13734-podcast-entrevista-a-amando-blanquer-en-octubre-de-1990.html. 
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6.6. ACTIVITAT CONCERTÍSTICA 

D’entre totes les audicions que Valls Subirats va oferir al llarg de la seva carrera, s’ha 
de fer esment a la seva col·laboració amb l’Orquestra i Cor del CSMV com a organista 
i clavecinista -única intervenció seva amb les dues agrupacions que hem pogut docu-
mentar, encara que és probable que col·laborés com a organista/clavecinista en altres 
concerts de la dècada de 1980, amb un repertori en el qual es requeria de baix con-
tinu,164 rellevant a Vicent Ros en alguna ocasió, ja que, des de la primera actuació de 
l’Orquestra del Conservatori el 19 d’abril de 1977,165 Juan Miguel Carbonell i Eduardo 
Montesinos (1945), aquest últim, professor de Solfeig de José Antonio Valls Subirats 
al CSMV, van ésser els clavecinistes que la van acompanyar durant els cursos 1976-
1978 i 1978-1979, respectivament.166 Més tard, Vicent Ros va passar a acompanyar, 
en múltiples ocasions, l’esmentada Orquestra- amb motiu del concert-homenatge que 
va tenir lloc el 24 de maig de 1983 al Teatre Principal de València,167 a propòsit de la 

                                                             
164 Ramón Ramírez, “La Orquesta y Coro del Conservatorio Superior de Música de Valencia”, Estudios Musicales: 
Revista del Conservatorio Superior de Música de Valencia, núm. 1 (1985): 36-39. 
165 La primera orquestra del CSMV la trobem en l’Orquesta Goñi (1890), fundada a partir dels alumnes d’Andrés 
Goñi, professor de Violí i director de la mateixa. Anys més tard, durant l’etapa rectora del pianista Ramón Martínez 
Carrasco (1910-1919), es va crear una Orquestra del Conservatori que, formada per alumnes, va estar, inicialment, 
dirigida pel mateix Martínez Carrasco, tot i que, a partir del 24 de gener de 1936, va passar a ésser dirigida pel 
professor de Violí Benjamín Lapiedra. Més tard, el 10 de juny de 1964 es va presentar al saló d’actes del CSMV 
l’Orquestra de Cambra del centre, dirigida per Juan Alós, conjunt compost per alumnes i exalumnes de Violí, 
Viola, Violoncel i Contrabaix, que, convertida en Orquestra del Conservatori i constituïda per professors i alum-
nes del Conservatori, va ésser dirigida pels, també, violinistes Enrique García Asensio (1965) i José Ferriz (1966). 
Posteriorment, aquesta agrupació es va dissoldre fins a la seva tornada el 1977, també, inicialment, amb la colꞏla-
boració de professors fins al curs acadèmic 1984-1985, en el qual va passar a estar formada exclusivament per 
alumnes. Cfr. Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático de Valencia, Memoria de las acti-
vidades desarrolladas en el curso oficial 1966-1967 (València: Conservatorio Superior de Música y Escuela de 
Arte Dramático de Valencia, 1967), 3-4. Conservatorio Superior de Música de Valencia, Orquesta del Conserva-
torio de Valencia. Abril 1977-junio 1979: Dos años al servicio de la cultura musical valenciana (València: Ser-
vicio de publicaciones del Conservatorio Superior de Música de Valencia, 1979), 15. José Climent, Historia de la 
música contemporánea valenciana (València: Del Cenia al Segura, 1978), 141. Ramón Ramírez, “La Orquesta y 
Coro del Conservatorio Superior de Música de Valencia”, Estudios Musicales: Revista del Conservatorio Superior 
de Música de Valencia, núm. 1 (1985): 36-43. Ana Fontestad Piles, “El Conservatorio de Música de Valencia: 
Antecedentes, fundación y primera etapa (1879-1910)” (tesi doctoral, Universitat de València, 2005). Mónica 
Orengo Miret, “Eduardo López-Chavarri Marco y su aportación a la música para piano solo” (tesi doctoral, Uni-
versitat Politècnica de València, 2017). 
166 Conservatorio Superior de Música de Valencia, Orquesta del Conservatorio de Valencia. Abril 1977-junio 
1979: Dos años al servicio de la cultura musical valenciana (València: Servicio de publicaciones del Conserva-
torio Superior de Música de Valencia, 1979), 3-5. 
167 El CSMV disposava d’un clavecí Neupert, model Vivaldi, que va ésser inaugurat el 7 de maig de 1976 per 
Genoveva Gálvez, però l’orgue portatiu amb el qual es va comptar per aquest concert va ésser un préstec del 
particular de Vicent Ros, un dels instruments d’aquestes característiques exclusius al País Valencià a l’últim terç 
del segle XX i construït el 1980 per l’orguener català Gabriel Blancafort (1929-2001). Aquesta adquisició va 
suposar un fet decisiu per la divulgació del repertori organístic a qualsevol indret valencià, sovint, en colꞏlaboració 
amb altres instruments solistes (especialment, trompeta) i, també, amb grups cambrístics de corda o de vent metall. 
Cfr. Vicent Ros, “Orgues portàtils a València”, Cabanilles, núm. 29 (1989): 7-29. 
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jubilació del director del centre, catedràtic numerari de Direcció d’Orquestra i Conjunt 
Instrumental, i director de la Banda Municipal de València, José Ferriz.168 

El programa, integrat per obres de Johann Sebastian Bach, un dels compositors pre-
ferits de l’homenatjat,169 que va dirigir l’orquestra, va incloure la Suite, BWV 1067, 
núm. 2, el Concert per a dos violins i orquestra, BWV 1043, el motet Lobet den Herrn, 
alle Heiden, BWV 230, per a cor i baix continu, i el Magnificat, BWV 243. Valls Subirats 
hi va intervenir en totes les obres a excepció del motet, que va ésser interpretat per 
Alejandro Abad (vlc), Vicent Ros (org) i l’Orfeó Universitari de València, aquest últim, 
a l’igual que el Cor del CSMV, dirigit per Eduardo Cifre. Els altres solistes del concert 
van ésser José Mª Sáez (flauta), Jesús Meliá (oboè d’amor), Juan Llinares (violí), Joa-
quín Palomares (violí), Carmen Bustamante (soprano), Ana Luisa Chova (mezzoso-
prano), Carmen Sinovas (contralt), Juan Porras (tenor) i Rodolfo Salinas (baix).170 

José Ferriz explica així, a les seves memòries, el ressò de l’esdeveniment: 

Asistieron al concierto todos los directores de conservatorio de España, autoridades locales, 
representantes de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Cultura, y debutó como flautista 
solista un nieto mío [José Mª Sáez]. Una cena en el Hotel Astoria dio fin a sesenta años de vida 
musical. La cena, con más de cuatrocientos comensales, fue presidida por el delegado del Mi-
nisterio de Cultura [possiblement, José Luis Tomás Llopis, llavors director provincial del Ministeri 

                                                             
168 El 1983 i amb la colꞏlaboració del CSMV, es va editar, també, un LP de l’Orquestra del Conservatori (en el 
qual José Antonio Valls Subirats no hi va intervenir), dirigida per José Ferriz i amb la participació de Perfecto 
García Chornet, catedràtic numerari de Piano al centre, qui va interpretar el Concierto para piano y orquesta de 
cuerda, d’Eduardo López-Chavarri Marco (1871-1970). Altres concerts-homenatges que se li van retre a Ferriz el 
1983 amb motiu de la seva jubilació van tenir lloc el 27 de maig de 1983 a l’Ateneu Mercantil de València, a 
càrrec de la Banda Municipal de València, dirigida per José Ferriz, i el 23 de setembre de 1983 a càrrec de la 
Banda Primitiva de Llíria, dirigida, també, per Ferriz. Aquest últim concert va tenir lloc al teatre-saló de concerts 
de la Banda Primitiva de Llíria. Cfr. Orquesta del Conservatorio de Valencia. Orquesta del Conservatorio de 
Valencia. Direcció de José Ferriz. Harmony Ediciones Musicales, HA-5007, LP, 1983. 
169 José Ferriz, Sesenta años de vida musical: Memorias (València: Institut Valencià de la Música, 2004), 255. 
170 Veure p. 1327-1344. 
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d’Educació i Ciència a València, present en el sopar]171 y compartida por el professor de oboe 
Vicente Martí, amigo y colega recientemente jubilado.172 

Tanmateix, és de destacar, també, l’estrena de l’obra Ludus Modalis, per a orgue, de 
Luis Blanes (1929-2009),173 catedràtic numerari d’Harmonia al CSMV, concert que va 
tenir lloc el 14 de juny de 1983 al Reial Col·legi-Seminari del Corpus Christi de Valèn-
cia.174 Aquesta composició, finalitzada el 26 d’agost de 1982 i motivada per Vicent 
Ros,175 “en cierto modo [es una oposición al Ludus tonalis de Paul Hindemith (1895-
1963)]. Hindemith designaba un juego de tonalidades; Ludus modalis es un juego de 
modos”.176 El programa d’aquest concert va incloure la Fantasia i Fuga en Sol menor, 
BWV 542, de Johann Sebastian Bach, quatre corals de Johann Sebastian Bach, el Pre-
ludi i Fuga en La menor, BWV 543, de Johann Sebastian Bach, la Toccata (final de la 

                                                             
171 Pel Reial Decret 579/1981, del 27 de març de 1981, es va nomenar delegat provincial del Ministeri de Cultura 
a València a Salvador Seguí (BOE del 2-04-1981), al qual van cessar, amb el càrrec de director provincial de 
Cultura a València, per l’Ordre de l’11 d’abril de 1983 (BOE del 13-04-1983). No hi ha cap nomenament posterior 
per aquest càrrec. Atès que al BOE del 13 d’abril de 1983 hi ha més cessaments de directors provincials de Cultura 
i no hi ha cap nomenament equivalent, considerem que això podria ésser a causa de què el govern estigués supri-
mint les direccions provincials de Cultura en aquelles comunitats autònomes en les quals s’hagués fet efectiu el 
traspàs de competències (BOE del 20-02-1980 i 22-02-1983 per al País Valencià). Per tant, si, en aquells anys, hi 
havia un delegat de Cultura a València, probablement, ja no seria del Ministeri de Cultura, sinó de la Generalitat 
Valenciana. La taula presidencial d’aquell sopar-homenatge estava constituïda per (d’esquerra a dreta): José Ro-
sell, dues dones sense identificar, José Luis Tomás Llopis, José Ferriz, Lucía Eusebia del Val, Enriqueta Vidagany, 
Vicente Martí, Angelina Villegas, Miguel del Barco, un home sense identificar, Miguel Quirós, Mª Teresa Oller 
(1920-2018) i Santiago Sansaloni. Veure p. 800-806. 
172 José Ferriz, Sesenta años de vida musical: Memorias (València: Institut Valencià de la Música, 2004), 255. 
173 Des que el 1938 comencés els seus estudis religiosos al Colꞏlegi de franciscans La Concepción d’Ontinyent, 
Luis Blanes va començar a establir una relació de proximitat amb l’orgue. El P. Vicente Pérez-Jorge (1906-1993), 
un referent constant al llarg de la seva carrera, va ésser l’encarregat d’iniciar-lo en els seus estudis musicals. Les 
primeres composicions de Blanes i gran part de la seva obra coral religiosa té l’orgue com a denominador comú. 
Tot i que no es va especialitzar en la interpretació del mateix, potser, una de les seves obres més importants sigui 
Música para metales, órgano y timbales, composició gràcies a la qual va aconseguir una beca de la Fundación 
“Juan March” de Madrid el 1974. La seva passió per aquest instrument va fer que, fins i tot, Blanes tingués ins-
talꞏlat al seu domicili de València un orgue d’estudi particular de dimensions considerables (construït per l’or-
guener català Gabriel Blancafort el 1984), que, un any després de la mort de Blanes, el 2010, es va donar al 
Convent franciscà de Nostra Senyora dels Àngels de València. Cfr. Teo Aparicio-Barberán, “Puntos de referencia 
en la obra del compositor Luis Blanes: Tradición y modernidad” (tesi doctoral, Universitat CEU Cardenal Herrera 
de València, 2016). 
174 Junta directiva d’ACAO, “Editorial”, Cabanilles, núm. 6 (1983): 3. 
175 Vicent Ros (1945) és un dels principals promotors de la renaixença organística valenciana de l’últim terç del 
segle XX i segle XXI per haver propiciat l’estudi, l’edició i/o l’enregistrament de publicacions i múltiple repertori 
per a orgue, així com la restauració d’orgues històrics o la factura de nous instruments. A partir de l’audició de 
l’obra Música para metales, órgano y timbales, de Luis Blanes, al Conservatori Superior de Música de València 
el 5 d’abril de 1978, Ros va mantenir una relació amb Blanes que es va manifestar amb l’encàrrec formal de la 
composició per a orgue titulada Tiento en consonancias y redobles, a propòsit de la celebració del 275è aniversari 
de la mort de Joan Baptista Cabanilles (1644-1712) el 1987, entre d’altres projectes. 
176 Mª Teresa Oller, “Hoy, en el Patriarca: Estreno de “Ludus modalis”, de Luis Blanes”, Levante (14 de juny de 
1983): 34. 
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cinquena Simfonia per a orgue, Op. 42, núm. 1), de Charles-Marie Widor i el primer 
moviment (Lebhaft) de la Sonata per a orgue, IPH 108, núm. 2, de Paul Hindemith.177 

D’acord amb Mª Teresa Oller (1920-2018) i el propi Luis Blanes: 

Hoy, en la capilla principal del Real Colegio de Corpus Christi (Patriarca), a las ocho de la tarde, 
se celebrará un concierto de órgano que será protagonizado por un joven y valioso intérprete, 
muy vinculado al Conservatorio valenciano por haber cursado en él no solamente estudios or-
ganísticos, sino también los de piano, composición, clarinete, dirección de orquesta y música 
de cámara, disciplinas en las que se ha licenciado, siendo, además, en este centro, catedrático 
de música de cámara, nombrado recientemente. Este joven profesor es Antonio Valls Subirats, 
quien haciendo alarde de un exquisito gusto musical, ha programado para su actuación obras 
de Bach, Vidor, Hiddemil... pero la novedad de este magnífico programa radica en el estreno 
de “Ludus modalis”, del compositor valenciano Luis Blanes. […] Luis Blanes, como todo compo-
sitor que estrena, se siente impaciente, aunque no preocupado, porque tiene certeza en lo que 
ha escrito y confianza absoluta en el intérprete. […] Y como la obra es bonita y como el intér-
prete es eficaz, es seguro que “Ludus tonalis” será todo un éxito, éxito que aplaudiremos de 
buena gana. 

[Ludus Modalis] está basado en un modo formado por ocho sonidos y se ciñe a ese modo del 
que se han deducido todas las armonías. Formalmente consta de tres movimientos [Preludio, 
Interludio i Postludio], de los cuales son más vigorosos el primer y el tercero, siendo el segundo 
de carácter más tranquilo. […] Antonio Valls lo ha estudiado con entrega y con cariño. Ha 
trabajado todos los detalles.178 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
177 Veure p. 1327-1344. 
178 Mª Teresa Oller, “Hoy, en el Patriarca: Estreno de “Ludus modalis”, de Luis Blanes”, Levante (14 de juny de 
1983): 34. 
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Figura 25: Orgue d’estudi particular de Luis Blanes, donat al Convent franciscà de Nostra Senyora dels 
Àngels de València el 2010.179 

D’altra banda, Eduardo Montesinos va escriure la següent crítica de l’esmentada es-
trena: 

Dentro del ciclo de conciertos que organiza nuestro Conservatorio Superior de Música, se cele-
bró el martes, por la tarde, en la iglesia del colegio del Patriarca, un recital de órgano a cargo 
del profesor José Antonio Valls Subirats. Es de agradecer que aparezcan nuevos y valiosos 
intérpretes y compositores que dirijan sus desvelos hacia el instrumento más completo que ha 
creado el ser humano y cuya labor se erradique en nuestro ámbito local. El programa interpre-
tado por Valls Subirats era ambicioso desde una óptica artística. […] La obra de Blanes denota 
que su autor conoce la técnica del órgano con profundidad y sabe extraer al instrumento todas 
sus posibilidades, además emplea un lenguaje modal moderno que explota al máximo las limi-
taciones modales de nuestro sistema de doce sonidos en la octava. Este sistema le sirve a 
Blanes para crear unas bellas líneas melódicas y unas armonías sólidas con riqueza de grados, 
dando coherencia al conjunto unos equilibrados pesos específicos. Su obra está dividida en tres 
movimientos, y aunque no abandona del todo unas estructuras tradicionales, se observa una 
inquietud de renovación de estos cánones y un equilibrio adecuado en la ley de los contrastes. 
El autor, presente en el estreno, recibió con gratitud los afectuosos aplausos del público y del 
mismo intérprete. Valls Subirats mostró un mecanismo perfecto no sólo en los teclados manua-
les, sino también en el del “pedalier”, sus interpretaciones supieron diferenciar adecuadamente 
los diferentes estilos, consiguió una claridad y variedad de registros magnífica (especialmente 

                                                             
179 Fotografia extreta de l’arxiu musical i documental de Luis Blanes. 



82 

en las obras de Hindemith y Blanes), y el único reparo que puede hacérsele, es el de un aho-
gamiento de las voces superiores por el “pedalier” en la obra de Widor, y del sujeto en la fuga 
de Bach en alguna de sus apariciones.180 

En aquest sentit, el 7 de maig de 1981 Valls Subirats va ingressar en l’Associació Ca-
banilles d’Amics de l’Orgue (ACAO) i va arribar a formar part de la seva junta directiva 
com a vocal el 18 de desembre de 1982.181 Aquesta associació, una de les pioneres a 
la Península Ibèrica, fundada i dirigida per Vicent Ros, constituïda el 20 de gener de 
1979 i aprovada pel Servei d’Associacions de la Direcció General de Política Interior del 
Ministeri d’Interior, va promocionar diverses activitats organístiques: concerts i audi-
cions, restauració d’orgues històrics, construcció de nous instruments, així com la pu-
blicació d’estudis monogràfics sobre la història de l’orgue al País Valencià i altres acti-
vitats pròpies d’una associació d’aquestes característiques. 

Així mateix, es va inscriure com a participant actiu al IV Curso Internacional de Inter-
pretación de Música Española para Órgano, impartit per Montserrat Torrent i Guy Bovet 
(1942).182 Aquest curs, sota l’impuls de l’orguener català Gabriel Blancafort (1929-
2001),183 va tenir lloc a Salamanca durant els dies 5-16 d’agost de 1982,184 dintre del 
programa dels cursos internacionals d’estiu de la Universitat de Salamanca,185 i va es-
tar dirigit per Dámaso García Fraile, catedràtic de Musicologia a la Universitat de Sala-
manca.186 

                                                             
180 Eduardo Montesinos, “Recital de órgano de José Antonio Valls Subirats”, Levante (16 de juny de 1983): 35. 
181 Informació extreta de les actes de l’Associació Cabanilles d’Amics de l’Orgue. 
182 L’organista i compositor suís Guy Bovet va viatjar molt sovint a la Península Ibèrica per la seva voluntat d’es-
pecialitzar-se en el repertori ibèric i va assistir a classes de Montserrat Torrent. La bona relació entre ambdós es 
manifesta en la proposició de Bovet d’impartir aquest curs conjuntament. En aquest sentit, el 1992 l’orguener 
japonès Hiroshi Tsuji (1933-2005) va restaurar l’orgue de l’Epístola de la Catedral de l’Assumpció de la Mare de 
Déu de Salamanca, anomenada, popularment, Catedral Nova, i va replicar aquest instrument el 1994 per una sala 
de concerts nova a la ciutat japonesa de Gifu (Salamanca Hall), amb la mateixa façana que l’edifici principal de 
la Universitat de Salamanca i dos relleus de l’esmentada Catedral de Salamanca, dissenyats per l’arquitecte mala-
gueny Francisco García Gómez (1968-2019), encarregat del manteniment de les escultures d’aquella mateixa fa-
çana a Salamanca, per la seva correspondència al Japó. En aquest últim orgue, Guy Bovet va impartir cursos de 
música espanyola després que es finalitzés el curs a Salamanca el 1999. Així, el curs es va traslladar, sense Mont-
serrat Torrent, fins al Japó. Cfr. Dámaso García Fraile, “Curso internacional de interpretación de música española 
para órgano” (comunicació, Actas: Simposio Internacional “El órgano histórico en Castilla y León”, 1999), 111 i 
113. Albert Torrens, Montserrat Torrent: La dama de l’orgue (Girona: FICTA, 2020), 247. 
183 Albert Torrens, Montserrat Torrent: La dama de l’orgue (Girona: FICTA, 2020), 247. 
184 ACAO, “Cursets per a aquest estiu: L’orgue a la Península Ibèrica”, Cabanilles, núm. 1 (1982): 37. 
185 Albert Torrens, Montserrat Torrent: La dama de l’orgue (Girona: FICTA, 2020), 247. 
186 El 1999, corresponent a l’última edició del curs, Dámaso García Fraile va anunciar la imminent creació d’un 
màster d’interpretació i estudi de l’orgue històric espanyol com un títol propi de la Universitat de Salamanca. Cfr. 
Dámaso García Fraile, “Curso internacional de interpretación de música española para órgano” (comunicació, 
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Aquest curs, que es va iniciar el 1979 i que es va perllongar durant vint edicions, estava 
dedicat a la música ibèrica dels segles XVI-XVIII i va tenir lloc, majoritàriament, a la 
Catedral de l’Assumpció de la Mare de Déu de Salamanca,187 tot i que, també, es va 
utilitzar l’orgue de la Real Capilla de San Jerónimo de la Universitat de Salamanca,188 
entre d’altres, així com es van realitzar visites a altres orgues històrics.189 

Tal com recorda Montserrat Torrent: 

A la Catedral, hi havia dos orgues enfrontats, un a cada cor, i ens posàvem cadascú en un dels 
dos i els alumnes ens escoltaven des de l’altre. Un dels dos tocava una versió i l’altre, una altra. 
Llavors discutíem: “Tu t’has precipitat, tu no has tingut gens de gust a glossar...”. Aquells anys, 
van passar per allà alumnes boníssims.190 

Per aquestes classes, Valls Subirats va preparar les Diferencias sobre “Guárdame las 
vacas” i un Tiento de sexto tono, d’Antonio de Cabezón (1510-1566), una Salve, En-
salada i un Tiento sin paso, de Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627), un Tiento 
de tiple i altre Tiento de dos bajos, de Francisco Correa de Arauxo (1584-1654), un 
Tiento de mano derecha (partit), de Pablo Bruna (1611-1679), i el Pasacalles IV i el 
Tiento XXV de batalla, de Joan Baptista Cabanilles (1644-1712). Valls Subirats no es-
tava molt familiaritzat, encara que sí interessat, amb aquest repertori, així que, amb 
aquest curs, va poder ampliar la seva formació musical. 

Per tal d’anar més segur a aquest curs d’estiu, va tenir una sessió preparatòria d’aquest 
repertori amb Vicent Ros a l’orgue del Col·legi-Seminari Diocesà Mater Dei de Castelló 
de la Plana, aprofitant l’habitual residència estiuenca d’aquest organista a Borriana, 
sessió molt ben preparada per Valls Subirats, d’acord amb el seu rigor professional, 
segons recorda encara el seu professor.191 

 

                                                             
Actas: Simposio Internacional “El órgano histórico en Castilla y León”, 1999), 114. Albert Torrens, Montserrat 
Torrent: La dama de l’orgue (Girona: FICTA, 2020), 338. 
187 Albert Torrens, Montserrat Torrent: La dama de l’orgue (Girona: FICTA, 2020), 248. 
188 Al programa del curs, s’esmenta que només es podrà estudiar en l’orgue de la Universitat de Salamanca. Cfr. 
Dámaso García Fraile, “Curso internacional de interpretación de música española para órgano” (comunicació, 
Actas: Simposio Internacional “El órgano histórico en Castilla y León”, 1999), 111-112. 
189 Albert Torrens, Montserrat Torrent: La dama de l’orgue (Girona: FICTA, 2020), 248. 
190 Ibid. 
191 Comunicació personal de Vicent Ros el 16 de juliol de 2020. 
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Figura 26: Llistat de les persones inscrites al IV Curso Internacional de Interpretación de Música Es-
pañola para Órgano (5-16 d’agost de 1982).192 

 

 

 

                                                             
192 Els alumnes matriculats en cursos de Llengua i Cultura espanyoles a la Universitat de Salamanca podien assistir, 
també, als tres concerts que se solien programar en aquest curs: un de cada professor i un de tots els participants. 
Segons recorda Guy Bovet, en aquells anys, hi havia molt pocs espanyols interessats en la música ibèrica, de 
manera que assistien pocs participants d’aquesta nacionalitat, excepte aquells que havien de convalidar els crèdits 
universitaris corresponents (Comunicació personal de Guy Bovet el 25-01-2021). Llistat extret de l’arxiu personal 
de José Antonio Valls Subirats. Cfr. Dámaso García Fraile, “Curso internacional de interpretación de música es-
pañola para órgano” (comunicació, Actas: Simposio Internacional “El órgano histórico en Castilla y León”, 1999), 
111. Albert Torrens, Montserrat Torrent: La dama de l’orgue (Girona: FICTA, 2020), 247. 
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Figura 27: Programes de mà dels concerts d’orgue oferts per Montserrat Torrent (dalt) (11-08-1982), 
Guy Bovet (al mig) (13-08-1982) i alguns dels participants del IV Curso Internacional de Interpretación 
de Música Española para Órgano (baix) (16-08-1982).193 
 

                                                             
193 Veure p. 1327-1344. 
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Figura 28: D’esquerra a dreta: José Antonio Valls Subirats, Montserrat Torrent i Juan Antonio Pedrosa 
(agost de 1982).194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
194 Fotografia extreta de l’arxiu personal de Juan Antonio Pedrosa. 
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6.7. ALTRES ACTIVITATS 

Encara que no va tenir la mateixa trajectòria dirigint agrupacions corals que instru-
mentals, Valls Subirats va mostrar interès per ambdues vessants, tal com ho demostra 
el fet d’haver estat estudiant les dues especialitats al CSMV. En aquest sentit, durant 
els dies 26-28 d’abril de 1981 i gràcies a les gestions de l’anglès Dennis Charles 
Walls,195 membre de la Coral Polifónica Benicarlanda, aquesta coral va realitzar una 
sèrie de concerts en tres ciutats d’Anglaterra -Crowborough (25-04-1981), Royal 
Tunbridge Wells (26-04-1981) i Canterbury (28-04-1981)-.196 Valls Subirats va ésser 
convidat per compartir la direcció d’aquesta agrupació amb Luisa Mª López, llavors 
directora titular.197 

L’any següent, també, va dirigir, temporalment, la banda de la Societat Musical La 
Alianza de Vinaròs. Jaime Montes en va ésser el seu director des d’octubre de 1976 
fins al 28 de març de 1982,198 quan, per jubilació (natural de Godella, va anar a Vinaròs 
ja com a militar jubilat), va cessar el seu càrrec.199 Així, mentre es gestionava la con-
tractació d’altre director, Valls Subirats, tot i ésser director de la banda de Benicarló, 
es va fer càrrec, també, de la direcció d’aquesta agrupació fins al mes de juliol de 
1982,200 quan es va incorporar, amb estabilitat, José Ramón Renovell.201 

                                                             
195 Ramón París (dir.), L’ànima d’un cor: 50 anys de la Coral Polifónica Benicarlanda (1951-2001). Sèrie Maior 
3 (Benicarló: Alambor, 2001), 193. 
196 L’any següent, durant els dies 15-26 de maig de 1982, la Coral Polifónica Benicarlanda va viatjar als Estats 
Units d’Amèrica per participar a la Fiesta of Five Flags de Pensacola, però José Antonio Valls Subirats no hi va 
anar. Cfr. Ibid, 122. 
197 Després del cessament de Froilán Galindo com a director titular de la Coral Polifónica Benicarlanda el 1981, 
Luisa Mª López i José Antonio Valls Subirats es van encarregar de treballar el repertori que la coral anava a oferir 
en la seva gira per Anglaterra. Veure p. 1400-1405. 
198 José Mª Palacios Bover, La Sociedad Musical “La Alianza”: Crónica de cien años (1907-2007), tom 1 (Vina-
ròs: Associació Cultural d’Amics de Vinaròs, 2016), 122. 
199 Ibid, tom 2 (Vinaròs: Associació Cultural d’Amics de Vinaròs, 2016), 325. 
200 Segons s’ha dit en alguna ocasió, no van reafirmar a José Antonio Valls Subirats a causa de la seva edat, malgrat 
les recomanacions de José Quiles. No obstant això, d’acord amb el vinarossenc José Manuel Palacios, en un prin-
cipi, es va contactar amb un músic i arxiver de l’Orquestra Nacional d’Espanya (fundada pel govern republicà el 
1937), en situació de recent retir, però, finalment, es va decidir confiar en el criteri de José Mª Cervera Lloret, 
catedràtic d’Harmonia del CSMV, qui va recomanar a José Ramón Renovell, de manera que Valls Subirats va 
estar al capdavant d’aquesta banda durant aquesta gestió. Veure p. 1406. Cfr. Ricard Reverter (coord.), “Una figura 
cabdal de la música canareva: José Antonio Valls Subirats”, en 150 anys de música: Història de la Banda de 
Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 144. José Mª Palacios Bo-
ver, La Sociedad Musical “La Alianza”: Crónica de cien años (1907-2007), tom 1 (Vinaròs: Associació Cultural 
d’Amics de Vinaròs, 2016), 123-124. 
201 José Mª Palacios Bover, La Sociedad Musical “La Alianza”: Crónica de cien años (1907-2007), tom 1 (Vina-
ròs: Associació Cultural d’Amics de Vinaròs, 2016), 123. 
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Figura 29: D’esquerra a dreta: Dennis Charles Walls, Luisa Mª López, el conseller William Frederick 
Shepherd (llavors alcalde del districte de Tunbridge Wells, que inclou una sèrie de ciutats i pobles a més 
de Tunbridge Wells) i la seva dona,202 i José Antonio Valls Subirats a la St. Augustine’s Catholic Church 
de Royal Tunbridge Wells (26-04-1981).203 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
202 Des de 1974, Royal Tunbridge Wells no ha tingut cap ajuntament ni alcalde. 
203 Fotografia extreta de l’arxiu personal de José Antonio Valls Subirats. 



89 

6.8. SETEMBRE DE 1983 

José Antonio Valls Subirats, que tenia una prometedora trajectòria per davant, augu-
rada per molts, bé com a compositor, director, intèrpret o professor, va morir al migdia 
del 5 de setembre de 1983, als 24 anys d’edat, conduint un cotxe SEAT Fura amb data 
de matriculació del 5 de gener de 1983, com a conseqüència d’una topada frontal 
contra un camió Pegaso 1187/10 amb data de matriculació del 16 de maig de 1983 i 
pertanyent a la societat malaguenya Hostelería, fabricación y mantenimiento, S. L., al 
kilòmetre 137.7 de la carretera nacional 340 (Barcelona-València), al terme municipal 
de Benicarló.204 Va ésser traslladat a la Clínica Provincial de la Quinta de Salut La Ali-
anza de Tortosa, però va morir en el mateix quiròfan a causa de la gravetat de les 
seves ferides.205 

Tal com es pot veure a la seva sol·licitud de matrícula corresponent al curs acadèmic 
1983-1984, realitzada el 30 d’agost de 1983, la seva intenció era cursar les assignatu-
res corresponents al quart curs de Composició, tercer curs de Direcció de Cors, tercer 
curs de Direcció d’Orquestra i novè curs de Piano al CSMV,206 al mateix temps que fer 
oposicions per obtenir la plaça de catedràtic numerari de Música de Cambra al mateix 
centre,207 com va quedar reflectida a la resolució del 5 de setembre de 1983 del Boletín 
Oficial del Estado (BOE del 6-10-1983), per la qual es va publicar la llista provisional 
d’admesos i exclosos al concurs-oposició, torns lliure i restringit, per proveir places 
vacants al cos de catedràtics numeraris de Conservatoris de Música i Declamació, i 
Escola Superior de Cant. 

Aquestes oposicions van quedar reflectides a l’Ordre de l’1 de juny de 1983 (BOE del 
9-06-1983), per la qual es van convocar proves selectives per la provisió de quaranta 
vacants al cos de catedràtics numeraris de Conservatoris de Música i Declamació, i 
Escola Superior de Cant. Respecte a la càtedra de Música de Cambra, es van convocar 
dues places, tot i que, finalment, després de la mort de Valls Subirats (qui va ésser 

                                                             
204 Vicent Arnau, “Valls Subirats en el recuerdo”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 21. 
205 Josep Ferré, “Alcanar notícia”, Butlletí informatiu d’Alcanar, núm. 77 (1983): 4. 
206 Informació extreta de la carpeta personal de José Antonio Valls Subirats al CSMV. 
207 Marcos Solano, “María Teresa Oller: Profesora de Armonía y Jefe de Estudios del Conservatorio Superior de 
Música de Valencia”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 24. 
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l’únic opositor), es va quedar deserta, tal com es pot observar en la seva resolució del 
12 d’abril de 1984 (BOE del 14-05-1984). 

El seu rèquiem va tenir lloc a la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel de la seva ciutat 
natal208 el dia següent a la seva mort i van acudir membres de la Banda Municipal de 
Música d’Alcanar, l’Agrupació Musical Canareva i l’AMCB.209 D’entre les persones que 
hi van assistir al funeral (que va ésser acompanyada, musicalment, per Salustiano 
Balza, organista de la Parròquia de Santa Maria de Tolosa i professor de Piano i Cor al 
Conservatori Municipal de Música de Tolosa,210i la Coral Polifónica Benicarlanda, diri-
gida per Luisa Mª López),211 es trobaven José Ferriz, ja jubilat, i José Rosell, llavors 
director del CSMV en funcions i professor especial numerari de Trompa al mateix cen-
tre, com a representants del conservatori valencià. Les tres bandes van solemnitzar el 
trasllat de les seves restes mortals fins al Cementiri Municipal d’Alcanar.212 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
208 Ricard Reverter (coord.), “Una figura cabdal de la música canareva: José Antonio Valls Subirats”, en 150 anys 
de música: Història de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 
1997), 150. 
209 Vicent Arnau, “Valls Subirats en el recuerdo”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 21. 
210 José Damián Ávila García, “Charla con D. Salustiano Balza Eguren”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 30. 
211 Ricard Reverter (coord.), “Una figura cabdal de la música canareva: José Antonio Valls Subirats”, en 150 anys 
de música: Història de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 
1997), 150. 
212 Ibid. 
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6.9. HOMENATGES 

Tots els actes pròpiament dits en els quals es va homenatjar a José Antonio Valls 
Subirats van ésser pòstums. El primer d’ells va tenir lloc dos mesos després de la seva 
mort, ja que se li va dedicar els concerts oferts per la Coral Polifónica Benicarlanda, 
dirigida per Luisa Mª López, i els músics de l’AMCB els dies 19, 20 i 26 de novembre 
de 1983, en honor a Santa Cecília. En aquestes actuacions, es va aprofitar, també, per 
presentar formalment al nou director de l’Escola de Música i de la banda de l’AMCB, 
Patricio Pizarro (26-11-1983).213 

El segon homenatge, que va començar amb un minut de silenci en memòria de Valls 
Subirats (com va ocórrer, també, al primer homenatge o a un “III Festival de Bandes 
de Música organitzat per la Federació Catalana” de Societats Musicals que va tenir lloc 
a Ulldecona),214 va tenir lloc a Benicarló el 28 d’octubre de 1984 i es va interpretar, 
per primera vegada, de manera íntegra, el seu Concierto para piano y orquesta (1983), 
però amb la versió per a piano i banda del compositor. L’agrupació de l’AMCB va ésser 
dirigida per Mª Isabel Costes i Juan Jesús Peralta va actuar com a pianista solista.215 
José Luís Tárrega (delegat provincial de la Federació Valenciana de Societats Musicals), 
Joaquín Urquizú (llavors president de la Federació Catalana de Societats Musicals), 
José Mª Febrer (llavors alcalde de Benicarló) i Antonio Sastriques (llavors president de 
l’AMCB), també, van pronunciar unes paraules, entre d’altres. 

                                                             
213 Veure p. 807-808. 
214 No hem pogut verificar l’existència d’aquest hipotètic festival al que Joaquín Urquizú, llavors president de la 
Federació Catalana de Societats Musicals, va fer referència durant la seva intervenció en aquest segon homenatge. 
Possiblement, es referia als concerts que, gairebé sempre en festes, organitzaven i organitzen algunes bandes con-
vidant a altres, i fent un concert (normalment, després es torna la visita). Si hi va tenir lloc a Ulldecona, és molt 
probable que fos el concert que va tenir lloc el 10 de setembre de 1983, a propòsit de les Festes Majors d’Ulldecona, 
en el qual van actuar les bandes de la Unió Musical L’Artística de Sant Jaume d’Enveja, Agrupació Musical Se-
nienca de la Sénia i la Banda de Música d’Ulldecona. És menys probable que volgués fer esment a la III Trobada 
de Bandes de Música de Catalunya, tercera Assemblea General de la Federació Catalana de Societats Musicals, 
que va tenir lloc el 12 de maig de 1984 a la Sénia (les bandes que hi van participar en aquesta trobada van ésser 
les de la La Lira Roquetense de Roquetes, La Lira Ampostina i La Unió Filharmònica d’Amposta, Societat Musical 
Espiga d’Or de Deltebre, Banda de Música d’Ulldecona, Banda Municipal de Música d’Alcanar, Banda Ciutat de 
Tarragona de Tarragona, Agrupació Musical Canareva d’Alcanar, Unió Musical L’Artística de Sant Jaume d’En-
veja, Agrupació Musical de Badia del Vallès, Banda Municipal de Música de Tortosa, Agrupació Musical Rapi-
tenca de Sant Carles de la Ràpita i Agrupació Musical Senienca de la Sénia), o a la IV Trobada de Bandes de 
Música que va tenir lloc a Ulldecona l’11 de setembre de 1984, i en la qual hi van participar la Banda Municipal 
de Música de Tortosa, la de La Unió Filharmònica d’Amposta i la Banda de Música d’Ulldecona. Document sonor 
extret de l’arxiu personal d’Antonio Ávila. 
215 Veure p. 809. 
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Tot seguit, es transcriuen les paraules que Vicent Arnau (presentador i membre de 
l’AMCB), Fernando Tartarín (en representació de la Coral Polifónica Benicarlanda) i 
Vicent Ros (llavors director del CSMV), respectivament, van dir en aquell concert-ho-
menatge. 

Paraules de Vicent Arnau: 

Parlar d’ell, en estos moments, equival, pa mi, personalment, i en nom de la meua Societat 
Musical, a un moment de compromís. Una valoració de les qualitats humanes i artístiques del 
personatge que mos ocupe, és tarea que poden fer-la vostès mateixos. El temps i les persones 
s’encarregaran de situar, més o menos acertadament, l’obra, els fets o l’admiració cap a un ser 
que estimem. Jo crec que la massiva assistència de tots vostès ací i avui ho diu tot. Fer una 
valoració dels set anys que José Antonio va estar entre nosaltres, seria parlar, al mateix temps, 
del naixement de la nostra Societat Musical, Societat jove d’idees, però antiga en fets, ja que 
la nostra banda és centenària, però José Antonio va saber donar-li a la nostra entitat nous 
camins més actuals i compromesos. Amant de la seua professió, dominava als seus alumnes en 
un magnetisme especial. Era capaç de fer-los viure la música, de sentir-la, d’inculcar uns senti-
ments i una vitalitat que contagien tard o prompte. Tots els que vam dependre d’ell, des de 
l’alumne fins a l’espectador, al que va destinar a qualsevol audició musical, sabíem que allò que 
se proposava fer, ho portava a la pràctica. Era el “mestre” i la Banda de Música “Ciutat de 
Benicarló” ha fet més camí baix la seua batuta que en la resta de la seua història. Quan l’any 
1976 va arribar a Benicarló pa continuar el treball dels seus antecessors, prompte mos vam 
adonar que estava revolucionant les nostres maneres d’entendre la música i, en una brillant 
carrera, va deixar molts títols i premis. En velocitat, els va aconseguir i, veloçment, se’n va anar. 
L’orgue, el piano, la batuta o el clarinet se van quedar huérfanos de unes mans fermes i enteses. 
Va portar molt alt el nom d’Alcanar, el seu poble, i el de Benicarló, la seua segona casa. Va fer 
poble i va despertar, pa la música, consciències mig adormides. Només la insensibilitat cultural 
que mos caracteritze, al no saber apreciar la nostra cultura autòctona, alcance, a vegades, les 
pròpies estructures de la nostra Societat Musical, però mos va deixar escola i no anem ara a 
deixar-ho de banda ni a olvidar-ho perquè encara queden moltes fets per a estudiar, per de-
pendre, i per això no descansarem, aquells que seguiu el seu exemple, vullguem anar més a 
lluny. Hem de fer, també, una emotiva referència a la “Coral Polifónica Benicarlanda”, a la que 
José Antonio va estar especialment vinculat en numeroses ocasions. Coral i banda sempre han 
portat una contínua col·laboració artística des de temps atrás i José Antonio va ajudar positiva-
ment a què açò fóra realitat. És, per això, que avui la “Coral Polifónica” té una part importan-
tíssima en este homenatge pòstum al mestre Valls. 
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Paraules de Fernando Tartarín: 

Distinguidas autoridades, personalidades invitadas, señoras, señores, amigos todos: Disculpen, 
inicialmente, que les diga que pronunciaré esta goza en castellano por ser yo castellano y no 
dominar correctamente la lengua valenciana. Aprovecharme de este emocional palabras del Sr. 
Arnau, en nombre de la Asociación Musical “Ciudad de Benicarló”, había hecho este homenaje 
que nos ha reunido a todos, por mi parte, y en nombre de la Coral Polifónica Benicarlanda, 
como su portavoz, poco más puedo revelar. Nuestra agrupación coral ha venido a sumarse este 
homenaje y a este concierto no como una entidad invitada, sino como una entrañable amiga 
del que fue, en muchas ocasiones, un excelente amigo y colaborador. Su biografía, que todos 
conocemos, dice, sobradamente, que vivió siempre para la música y su muerte truncó la tra-
yectoria que lo hubiera llevado a ser un gran maestro compositor, pero queda su lado humano, 
apenas apuntado y del cual, personalmente, soy testigo de su éxito. Fui de los primeros en 
conocerle en Benicarló cuando ensayó una obra al órgano de la Parroquia de San Bartolomé. 
En aquella ocasión, me atreví a preguntarle si podría alguna vez acompañar este Coral al ór-
gano, ya que entonces yo era presidente de la misma. Me dijo que sí y, fruto de esta conver-
sación, en un concierto en Alcanar, nos acompañó por primera vez, y fue con la obra “Länder-
kennung” (La nueva patria), de Grieg [(1843-1907)]. Después y ya muchas veces nos acompañó 
en nuestros conciertos en Benicarló. Fue en Inglaterra, en una gira en que nos acompañó como 
director adjunto de la Coral, cuando le vi emocionarse de alegría al tener la autorización para 
poder tocar unos minutos el más grande órgano del mundo, el que tiene la Abadía [Catedral] 
de Canterbury, cuando damos un concierto [el 28 d’abril de 1981]. En fin… podría darles a 
todos ustedes centenares de recuerdos de su personalidad humana, pero termino con uno que, 
para mí, es algo más importante. La noche anterior a su desgraciado accidente en este mismo 
Cine “Regio” que nos alberga, estuvo a mi lado viendo una película y charlamos unos instantes. 
¿Será, también, casualidad que yo, asimismo, le viera por última vez? Y ahora, sin más divaga-
ción, me es muy grato el presentar a todos ustedes la Coral Polifónica Benicarlanda. Dirige esta 
agrupación coralista su directora, Dña. Lissy [Luisa Mª] López Prats. 

Paraules de Vicent Ros: 

Excel·lentíssimes autoritats, representació de totes les entitats que s’han adherit a este acte tan 
simpàtic i tan merescut pel nostre estimat amic José Antonio Valls Subirats, parents, familiars i 
amics tots: Jo no puc dir-vos moltes coses de José Antonio perquè tots els que esteu aquí 
presents el coneixíeu, segurament, molt millor que jo. M’agradaria, breument, de la seua faceta 
d’estudiant, del seu temps en què ha estat, més o menos accentuadament fins ara, pel seu 
poble com para de Benicarló. José Antonio era un alumne famós, com podeu suposar, al nostre 
Conservatori i formava part d’eixe escassíssim número d’alumnes que els professors, precisa-
ment ara, que estem patint esta espècie d’explosió demogràfica, pues era d’estos alumnes que 
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se’ls discutixen, que se’ls disputen, tot lo món vol llevar-se-los del de damunt perquè en tenim 
massa, però José Antonio era dels que provocava eixes discussions perquè era d’estos alumnes 
que no donaven molta feina, i que donaven moltes satisfaccions. Jo el vaig tindre, concreta-
ment, a la classe d’Orgue i al tindre la meua il·lusió personal en fer, com estic fent ara, esta 
escola de joves organistes, a on José Antonio era, francament, un alumne destacat, i d’estos 
alumnes que no solament donen molt poca faena, sinó que sempre donen noves idees, i donen 
nova espenta a tot per una vitalitat tan extraordinària com tenia ell. A la nostra Associació 
“Cabanilles” d’Amics de l’Orgue, també, va tindre una col·laboració destacada i quan vam fer 
una nota necrològica, motiu de la seva mort,216 a mi, em va emocionar rebre algunes cartes de 
condol, sobretot d’alguns companys seus que havien estat en algun curs d’especialització, com 
va ser a Salamanca.217 Jo estic, també, emocionat de vore el nivell musical de Benicarló, una 
ciutat que he passat tantíssimes vegades perquè m’he educat musicalment a Barcelona i podeu 
imaginar la cantitat de viatges que he fet amunt i avall, però mai havia tingut la ocasió d’entrar, 
i si bé a la banda la vaig escoltar, en una ocasió, a Borriana, dirigida per José Antonio [el 5 de 
setembre de 1981], a la Coral Benicarlanda, no havia tingut ocasió encara, i he quedat vivament 
satisfet, i no m’estranya que, en la afició i en la entrega que esteu treballant tots, en esta il·lusió 
que teniu, tinguérem tan bons lligams entre José Antonio i tots vosatros. I, també, em produïu 
una enveja sana, i és que el Conservatori de València no ha pogut encara fer un homenatge 
que es mereix José Antonio, i no perquè ens hàgem oblidat. Hem patit un any de interinitat [de 
José Rosell, llavors sotsdirector del CSMV] perquè l’anterior director [José Ferriz] es va jubilar i 
esta interinitat esperàvem que seria una cosa de setmanes o de algun mes que altre, pues s’ha 
produït al llarg de tot el curs, i el meu nomenament com a director va arribar ja a finals del mes 
de maig, i ja no era temps de preparar les coses com José Antonio es mereixia, però es va fer 
constància de tot açò en el claustre, i vaig encomanar enseguida al professor Amando Blanquer, 
que va ser el seu professor de Composició, per a què preparara tots els papers, per a què 
donara ordre als copistes perquè ho tingueren tot a punt, i en este curs farem l’homenatge que 
bé es mereix ell. Jo transmitiré tota la emoció d’este acte al claustre de professors del nostre 
Conservatori, que es reunirà, precisament, el dimecres vinent, i els trameteré tot lo que ací he 
dit, i tot lo que ací he sentit. No pense allargar-me i pense que el colofó final de l’acte serà eixa 
comunicació que ens donà José Antonio, que no se la pot donar d’altra forma, desgraciadament 
ara, més que a través del seu testament musical, de la seva obra de composició. Moltes gràcies 
a tots.218 

 

                                                             
216 La junta directiva d’ACAO, “Necrològiques”, Cabanilles, núm. 7 (1983): 39-40. 
217 Veure p. 852-861. 
218 Transcripció realitzada a partir d’un enregistrament domèstic de l’acte. Document sonor extret de l’arxiu per-
sonal d’Antonio Ávila. 
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Figura 30: Cartell anunciador del segon homenatge que se li va retre a José Antonio Valls Subirats, 
dibuixat per José Mª Fibla (1942) i signat pels músics de l’AMCB (28-10-1984).219 

 
Figura 31: Instantània de la primera audició íntegra del Concierto para piano y orquesta (1983), de 
José Antonio Valls Subirats (28-10-1984).220 

                                                             
219 Els dos compassos que s’ ilꞏlustren en aquest cartell corresponen als cc. 13-14 de l’Allegro moderato del seu 
Concierto para piano y orquesta (1983), amb la versió de piano i banda del compositor (papers dels clarinets 
principals i primers). Document extret de l’arxiu de l’AMCB. 
220 Fotografia extreta de l’arxiu personal d’Antonio Ávila. 
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El tercer homenatge es va celebrar el 12 d’octubre de 1987, per primera vegada, a 
Alcanar, i va comptar amb les intervencions de Vicent Ros, Bartomeu Jaume221 -pro-
fessor auxiliar numerari de Piano al CSMV que va interpretar el segon i tercer preludis 
dels seus Tres preludios de Broodway (1983),222 entre d’altres obres per a piano de 
compositors valencians vinculats al Conservatori-,223 llavors director i cap d’estudis del 
CSMV, respectivament, Vicent Arnau (en representació de l’AMCB), Ángel Asunción 
Rubio (llavors president de la Federació Valenciana de Societats Musicals), Joaquín 
Urquizú (llavors president de la Federació Catalana de Societats Musicals), Ramón Adell 
(regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Alcanar), José Quiles i Josefina Subirats. A 
més, el tenor Pedro Mercader va interpretar, abans de l’ària E lucevan le stelle, extreta 
de l’òpera Tosca, de Giacomo Puccini (1858-1924), en la qual va ésser acompanyat 
pel clarinetista Pablo Anglés, llavors director de la banda de l’AMCB, l’Ave Maria (s. d.), 
per a tenor i piano, de José Antonio Valls Subirats (composició que va ésser concebuda 
gràcies a la relació entre ambdós), acompanyat al piano per Luisa Mª López.224 Final-
ment, José Quiles va dirigir, conjuntament, l’Agrupació Musical Canareva i la Banda 
Municipal de Música d’Alcanar per tornar a interpretar el Concierto para piano y or-
questa (1983), de José Antonio Valls Subirats, amb la mateixa versió per a piano i 
banda del compositor. Marc Antoni Mas va actuar com a pianista solista.225 

No obstant això, la Coral Polifónica Benicarlanda va voler participar, també, en aquest 
homenatge, però, com a conseqüència d’un compromís irrevocable, va haver de en-
darrerir el seu concert-homenatge al 17 d’octubre de 1987 a la Parròquia de Sant 
Miquel Arcàngel d’Alcanar, on va ésser dirigida per Luisa Mª López.226 

 

                                                             
221 Bartomeu Jaume va poder participar en aquest homenatge malgrat els concerts que estava oferint, juntament 
amb la flautista Juana Guillem, els dies 6, 13, 20 i 27 d’octubre de 1987 a la seu madrilenya de la Fundación “Juan 
March” per a grups d’alumnes de colꞏlegis i instituts. 
222 Com es veurà posteriorment, el mateix intèrpret va estrenar aquests dos preludis, enregistrant-los dintre de 
l’àlbum Compositores valencianos contemporáneos (1985) amb motiu del 50è aniversari del naixement d’Amando 
Blanquer. Així mateix, ha enregistrat algunes de les composicions que va interpretar, també, en aquest homenatge. 
Cfr. Conservatorio Superior de Música de Valencia. Compositores valencianos contemporáneos. Valdisc, 012, 
doble LP, 1985. Veure p. 663-714. 
223 Santiago Sansaloni, “Panorámica actual del Conservatorio Superior de Música de Valencia”, Estudios Musica-
les: Revista del Conservatorio Superior de Música de Valencia, núm. 6 (1987): 15. 
224 Aquest concert correspon a la primera referència que hem pogut trobar en relació a l’estrena de l’Ave Maria   
(s. d.), de José Antonio Valls Subirats, dedicada a Pedro Mercader. 
225 Veure p. 810. 
226 Coral Polifónica, “Concierto-Homenaje de la “Coral Polifónica Benicarlanda”, en Alcanar”, Benicarló Crò-
nica, núm. 51 (1987): 12. 
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Figura 32: Perspectiva general del tercer concert-homenatge a José Antonio Valls Subirats durant la 
interpretació del seu Concierto para piano y orquesta (1983) (12-10-1987).227 

Les valoracions dels dos preludios de Broodway interpretats i del Concierto para piano 
y orquesta que va compartir, en aquella ocasió, Ricard Reverter, presentador de l’acte 
al costat de Mª Carmen Parra, van ésser les següents: 

Los seus dos preludis “de Broadway” són dos peces d’inspiració jazzística, seguidores, en part, 
de la música de Gershwin [(1898-1937)], la música americana, però amb un aire totalment local 
i nostre. 

L’esperat “Concert per a piano i orquesta”, en transcripció per a banda, de José Antonio Valls. 
Aquest concert té tres moviments: “Allegro moderato”, “Andante con expresione” i, l’últim, 
“Presto con fuoco”. El primer moviment entra el piano “ad libitum” fins arribar a un tema ample 
i de joiosa i ascendent solemnitat que enceta la orquesta. La repetició del tema pel solista ens 
duu a un seguit de variacions del tema, ajudats per flauta, oboè i trompes, que desgranen la 
melodia en un seguit de passatges bellíssims. Una petita part fugada prepara, novament, la 
entrada del piano que, en una cadència de virtuosisme exemplar, ens aboca a un final brillant i 
d’una solemnitat irrepetible. El segon moviment, “Andante con expresione”, és una melodia 
d’una tendresa incommensurable que s’inicia en la veu de l’oboè sobre unes harmonies de 
l’orquesta. Tot seguit, és repetit el tema pel piano i pel “tutti” de l’orquesta. Arribem, així, a un 
“patético” que trunca i enterbolix una mica la pau del discurs musical, però aquest es recupera 
després, completat i desenvolupat, fins a la repetició final, acabant en un “pianissimo” delica-
díssim. L’últim moviment és la millor manifestació del temperament de José Antonio: un movi-
ment brillant i apoteòsic que, a través del ritme peculiar, molt comparat a la bossa nova, i una 
melodia molt breu i senzilla, ens duu als orígens de la música americana, gran font expressiva 

                                                             
227 Ricard Reverter (coord.), “Una figura cabdal de la música canareva: José Antonio Valls Subirats”, en 150 anys 
de música: Història de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 
1997), 151. 
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de l’obra de Valls. Un “swing” reposat interromp la disbauxa del ritme, amb molta gràcia i encert, 
fins retrobar, després de la brillantíssima cadència del piano, el tema original en un final, la 
força del qual és, tan sols, comparable al mateix Gershwin.228 

Tanmateix, José Quiles va dir: 

Familiares del difunto José Antonio, público en general: Unas palabras para decirles a todos 
ustedes que la tercera parte de este hermoso homenaje que hemos honrado hoy al destacado 
músico José Antonio Valls ha encerrado una doble novedad: el estreno en Alcanar del “Concierto 
para piano y banda”, del finado José Antonio, interpretado por el pianista Marc Antoni Mas 
Vallés y las bandas de música “Agrupació Canareva” y la Banda Municipal. En lo referente al 
concierto de piano y banda, a mi modesto juicio crítico, es perfecto en la forma, lleno de con-
tenido emocional y expresivo, con interesantes temas y una equilibrada exigencia a los solistas. 
Dejo de propósito, en último lugar, la felicitación más calurosa para el joven pianista Marc 
Antonio Mas Valls [Vallés], felicitación que hago extensiva, también, a los músicos de ambas 
bandas, ya que éstos no solamente merecen amplios elogios por la labor que encierra la misión 
que les está reservada en el cumplimiento de su deber como músicos, sino que no han rega-
teado sacrificio y esfuerzo alguno para sumarse a este acontecimiento artístico rendido a uno 
de sus más admirados hijos d’este poble d’Alcanar. Moltes gràcies.229 

D’altra banda, les paraules que Vicent Ros va dedicar al qui una vegada va ésser el 
seu alumne d’Orgue al CSMV van ésser les següents: 

Distingida i estimada senyora Josefina Subirats de Valls, il·lustríssim senyor alcalde [Joan Bap-
tista Beltran] i regidors que ens acompanyeu en aquest acte, organitzador i amics tots que ens 
hem aplegat ací per recordar i per estar un cop més com havíem estat tantes vegades en anys 
passats, en el nostre amic inoblidable José Antonio Valls Subirats: A mi, em toca dir unes pa-
raules en representació del Conservatori de València, encara que aquesta representació no la 
ostente jo sol, i la participació l’hem tinguda fa uns moments a través de la interpretació d’un 
company molt estimat de José Antonio, com ha sigut Bertomeu Jaume, al que acabem d’escol-
tar, i, també, la de alguns compositors que van ser mestres de José Antonio, i que, si no han 
estat presents -alguns d’ells, per impossibilitat absoluta, com és el cas de Vicent Asencio [(1908-
1979)], que tampoc està ja entre nosaltres; petits compositors en les seves obres musicals 
unides a les dos últimes que hem escoltat de José Antonio-, també, han fet aplegar la veu del 
Conservatori Superior de Música de València en aquest acte tan emotiu. Nosaltres, a José An-
tonio, el recordem en dos aspectes diferenciats, però, al mateix temps, molt units: el recordem 

                                                             
228 Transcripció realitzada a partir d’un enregistrament domèstic de l’acte. Document sonor extret de l’arxiu per-
sonal de Vicent Ros. 
229 Transcripció realitzada a partir d’un enregistrament domèstic de l’acte. Document sonor extret de l’arxiu per-
sonal de Vicent Ros. 
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com a jovenet alumne (el recorde jo, molt personalment, perquè el vaig tindre a la meva classe 
d’Orgue durant tots els anys que va cursar la carrera d’aquest instrument), i el recordem, també, 
ja una miqueta més major, però, de totes maneres, molt jove, com a professor. Tant en un 
aspecte com en l’altre, no podíem ni podem guardar millor record. Va ser un alumne excel·lent, 
un alumne que tots els professors el volíem tindre i vam ser molt els afortunats que el vam 
tindre perquè la capacitat de José Antonio va fer, com heu escoltat abans en el seu currículum 
escolar, que participés en diverses classes de diversos instruments (clarinet, orgue, piano...) i, 
després, en classes teòriques (com Història de la Música, com Solfeig, com Harmonia...)... 

[Tall en l’enregistrament] 

...alguna obra més de José Antonio. Jo he vingut molt il·lusionat per estar altra vegada, com 
en anys enrere, en companyia de José Antonio perquè ara, al veure les fotos, el trobem com 
sempre. El temps no ha passat per a ell. Nosaltres sí que estem una miqueta més majorets, 
una miqueta més vellets, però ell, en aquestes fotografies i amb la seva música sobretot, el 
trobem tan jove i tan fresc com sempre. Vos done les gràcies als organitzadors, a les autoritats, 
a tots els que heu col·laborat en l’organització d’aquest acte, als qui l’heu engrandit amb la 
vostra presència per aquest afecte que estem demostrant i per a aquesta memòria perenne 
que encara continua de José Antonio. La música seua l’hem escoltat ací, però s’està escoltant 
en molts indrets, també, perquè alguna obra seva ha estat enregistrada en disc. El mateix 
intèrpret que heu escoltat va enregistrar en disc aquests dos preludis “de Broadway” en un 
doble disc, en un àlbum preciós, en què hi havia obres del professor Amando Blanquer, que va 
ser el seu professor de Composició, i d’una selecció d’alumnes, mitja dotzena només, de tots 
els que ha tingut en tant anys, que, també, aportaren alguna de les seues obres a aquesta 
versió discogràfica. Entre ells, estava José Antonio Valls Subirats i els seus preludis                    
“de Broadway” se senten en les emissores, se senten a casa de tants i tants que es poden 
beneficiar de tindre aquest disc i tindre la música de José Antonio present. Moltes gràcies a 
tots, pues, aquest acte ha sigut veritablement molt emotiu en la part que ja hem realitzat i, 
sens dubte, anirà “in crescendo” en la seva continuïtat, i jo transmitiré al claustre de professors 
del Conservatori la presència de Valls, la presència de la seua música encara, la presència de la 
seva memòria allà on va treballar, sobretot a Alcanar, i sobretot, també, a Benicarló, i nosaltres, 
que, també, va treballar algun temps amb nosaltres, també, el tenim present. És un professor 
anyorat, és un professor molt recordat i és un professor que és modèlic sobretot per tots aquells 
joves que es van incorporant al claustre de professors. Moltes gràcies a tots i us felicito al poble 
d’Alcanar per haver preparat un acte que realment José Antonio es mereixia i es segueix me-
reixent. Moltes gràcies.230 

                                                             
230 Transcripció realitzada a partir d’un enregistrament domèstic de l’acte. Document sonor extret de l’arxiu per-
sonal de Vicent Ros. 
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Finalment, aquesta va ésser la intervenció de Vicent Arnau: 

Il·lustríssimes autoritats, familiars de José Antonio, canareus, amics tots: Han passat quatre 
anys des de la desaparició del inolvidable José Antonio, tan lligat, musical i humanament a 
l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló”. Fer ara, temps després, una valoració dels set anys 
que José Antonio va estar entre nosaltres a Benicarló seria afirmar, sense cap dubte, que, en 
la mesura que passa el temps, l’obra i la personalitat de Valls s’ageganta de manera permanent 
per la senzilla raó que ens va deixar el llistó molt alt i la faena serà nostra per a superar-la. De 
la seua llavor com a director de la Banda de Música “Ciutat de Benicarló”, parlen, sobradament, 
l’estrena de gran quantitat d’obres durant els darrers anys. Valls va introduir un nou estil en 
obres de tall contemporani; en poques paraules, va situar la banda de Benicarló en el món 
d’avui, en un major nivell tècnic i cultural. Ens va deixar una agrupació de seixanta músics i 
contava apenes trenta quan va fer-se càrrec. Les seues inclinacions per la música de jazz o per 
Johann Sebastian Bach se fan patents a l’hora de seleccionar repertoris per a piano, orgue o 
banda. Valls era, com a músic, una cosa molt seria, un músic capacitat per a qualsevol àrea de 
l’ample i variat camp musical. Treballador sense descans, responia sempre a totes les invitacions 
que se les deien i col·laborava en tots els treballs musicals per als quals se’l demanava, especi-
alment, en la “Coral Polifónica Benicarlanda”. Què podem dir del seu treball pedagògic a l’Aca-
dèmia de Benicarló? Pues que idea de Valls va ser, també, la que iniciàrem en el seu consell i 
que avui continuem a Benicarló, la filial del Conservatori Provincial de Música. Era un profes-
sional de cap a peus. Dominava als seus alumnes en un magnetisme especial. Era capaç de fer-
los viure la música, de sentir-la, d’inculcar uns sentiments i una vitalitat que contagien tard o 
prompte. Tots els que vam dependre d’ell, des de l’alumne fins a l’espectador, al que va destinar 
a qualsevol audició musical, sabíem que allò que se proposava fer, ho portava a la tàctica. Era 
el “mestre” i la Banda de Música “Ciutat de Benicarló” ha fet més camí baix la seua batuta que 
en la resta de la seua història. Era exigent en els seus músics i generós a la vegà en tots aquells 
que compartien la seua vida en el treball i l’amistat. Del Valls compositor, és, al meu parèixer, 
el millor testimoni que poguem tindre perquè és ací on deixa sentir la seua frescor, la seua 
desenvoltura, el seu caràcter íntim a través del temps. Composicions per a piano, orgue, clari-
nets, metalls, veus, obres per a banda i orquesta... són el seu testament musical, molt fructífer 
per als seus 25 anys de vida. Va revitalitzar la música a Benicarló creant la secció juvenil de la 
banda, els grups de música de cambra, els concerts per a piano, orgue... i, també, portant a 
músics de gran categoria a celebrar audicions musicals sempre de la mà de la seua Societat 
Musical “Ciutat de Benicarló”. Recordem el seu treball al Conservatori de València, bé com a 
alumne, bé com a catedràtic, darrerament. Ell sempre callat, però segur. Mai ens deia com li 
havien anat els exàmens si no li ho preguntaves. Ell no deia res, però anava recollint premis i 
títols. De la seua generació d’alumnes, entre ells, els quals tinc la satisfacció de poder comptar-
me, avui tenim a Benicarló joves promeses de la música, com José Vicente Arnau, Inés Borràs 
o Pablo Anglés. Crec que, per molt que se diga o s’escriga, mai podrà valorar-se la influència 
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que Valls va tenir, no ja sobre una generació concreta de músics, sinó sobre una col·lectivitat, 
sobre un ambient social i cultural més allà de unes fronteres locals o localitzades... 

[Tall en l’enregistrament] 

...músics amics: Que el record i l’exemple de Valls Subirats estiga present per a suposar i per a 
superar totes les dificultats, i per a anar encara més lluny dins d’este complicat, però meravellós, 
món de la música als nostres pobles. Moltes gràcies a tots.231 

No obstant això, fora de programa, es va interpretar la revisió que de l’Elegia: In 
memoriam, per a banda, de Joan Monclús (1912-1969),232 va realitzar Antonio Arnau 
(1955), llavors director de la Banda Municipal de Música de Tortosa, erròniament titu-
lada, en aquella ocasió, Elegia: In memoriam José Antonio Valls.233 Aquesta revisió va 
ésser interpretada, conjuntament, per l’Agrupació Musical Canareva i la Banda Munici-
pal de Música d’Alcanar, ambdues dirigides pel mateix Arnau. 

Així mateix, amb motiu del 40è aniversari de la seva fundació, la Coral Polifónica Be-
nicarlanda va homenatjar als seus directors i, encara que l’acte no va estar centrat en 
la figura de Valls Subirats, hi va estar present. Aquest concert-homenatge va tenir lloc 
l’1 de juny de 1991 a la Capella del Col·legi Nuestra Señora de la Consolación de 
Benicarló. En primer lloc i després d’una presentació realitzada per Pascual Saorín,234 
es va interpretar la primera part del concert, sota el títol de Cançó folklòrica, en la qual 
l’agrupació va interpretar una sèrie d’obres dirigides pel seu llavors director titular, 
José Vicente Arnau. A continuació, els antics directors Pedro Mercader (fundador de la 
coral i primer director), Juan Antonio Ayza, Vicente Jovaní, Antonio Redorat235 i Froilán 
Galindo van dirigir una obra cadascun per donar pas a la interpretació de l’espiritual 
nord-americà Swing Low, Sweet Chariot, de Wallace Willis (*1828), sense director, en 

                                                             
231 Transcripció realitzada a partir d’un enregistrament domèstic de l’acte. Document sonor extret de l’arxiu per-
sonal de Vicent Ros. 
232 Originalment, l’Elegia: In memoriam, de Joan Monclús, va ésser composta per la mort del seu pare, Manuel 
Moclús, el 1946. 
233 Informació extreta a partir d’un enregistrament domèstic de l’acte. Document sonor extret de l’arxiu personal 
de Vicent Ros. 
234  Fernando Tartarín, “CORAL POLIFÓNICA BENICARLANDA, 40 ANIVERSARIO, CONCIERTO DE 
CLAUSURA”, Benicarló al día, any 4, núm. 82 (1991): 9. 
235 Juan Antonio Ayza, Vicente Jovaní i Antonio Redorat van ésser directors circumstancials, ja que van dirigir la 
Coral Polifónica Benicarlanda uns mesos. 
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record a Valls Subirats. Aquest recorregut per la història de la Coral Polifónica Benicar-
landa va finalitzar amb Luisa Mª López, antecessora de José Vicente Arnau en la di-
recció de la coral.236 

Pel que fa al músic canareu, Saorín va dir el següent: 

En el programa que tienen ustedes, en esta canción parece que no haya director, al menos no 
está reflejado, pero como todos saben, los ángeles no son de materia, él es un ángel. Dijo 
Ritcher [(1709-1789)] (compositor moravo): “La memoria es un paraíso de donde no podemos 
ser desterrados”, i nosotros decimos que muchos son los paraísos en los que vive. Dejó huella 
imborrable de humanidad, muestra de su gran talento musical. Se identificó i profundizó en la 
música de tal manera, que cuando tocaba, dirigía, enseñaba o la escuchaba, todo él era música. 
Sin miedo a equivocarnos, podemos decir que su obra hubiese sido prolífica i digna de grandes 
acontecimientos. Un día, el Altísimo, celoso de perderle como músico, le seleccionó para su coro 
de ángeles i ahora, desde lo más alto, nos dirige. Dice la canción “Mi estrella eres tu” [títol en 
castellà amb el qual la Coral Polifónica Benicarlanda coneixia l’espiritual Swing Low, Sweet Cha-
riot], i nosotros decimos que “él será la estrella que guíe nuestra canción”.237 

El cinquè homenatge a Valls Subirats va tenir lloc el 4 de juny de 1995 a Alcanar, amb 
motiu de la reinauguració del Cinema-Teatre-Auditori d’aquest municipi, denominat, a 
partir de llavors, Cinema-Teatre-Auditori Josep Antoni Valls Subirats (avui Auditori Mu-
nicipal José Antonio Valls Subirats).238 Aquest nomenament, que es va aprovar, per 
unanimitat, en el ple de l’Ajuntament d’Alcanar del 4 de maig de 1995,239 es va reflectir 
en una placa col·locada a l’entrada de l’Auditori el dia de la seva reinauguració, dintre 
dels actes corresponents al 150è aniversari de la Banda Municipal de Música d’aquesta 
ciutat.240 A propòsit d’aquest acte, l’esmentada agrupació va editar, també, un llibret 
amb una breu aproximació biogràfica de Valls Subirats.241 

                                                             
236 Veure p. 811. 
237 Ramón París (dir.), L’ànima d’un cor: 50 anys de la Coral Polifónica Benicarlanda (1951-2001). Sèrie Maior 
3 (Benicarló: Alambor, 2001), 217. 
238 Lluís Ortega Mèlich, “1995_INAUGURACIÓAUDITORI_04.06.95”, emès el 24 d’agost de 2016, Objectiu 
Alcanar TV, vídeo (20:01), https://www.youtube.com/watch?v=gggTYU9tdg0. 
239 Informació extreta de l’acord de denominació del Cinema-Teatre-Auditori Josep Antoni Valls Subirats de 
l’Ajuntament d’Alcanar. Veure p. 812. 
240 Ricard Reverter (coord.), “Actes del 150è aniversari (3 de juny de 1995)”, en 150 anys de música: Història de 
la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 212. 
241 Banda Municipal de Música d’Alcanar, Inauguració Auditori Municipal “José Antonio Valls Subirats”: 4 juny 
1995 (Alcanar: Banda Municipal de Música d’Alcanar, 1995). 
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Figura 33: Façana de l’Auditori Municipal José Antonio Valls Subirats d’Alcanar abans de les seves 
actuals reformes.242 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 34: Retirada de la placa commemorativa de l’Auditori Municipal José Antonio Valls Subirats 
d’Alcanar com a conseqüència de l’actual reforma d’aquest (fotografia realitzada el 3-06-2018). 

La intervenció del llavors alcalde d’Alcanar, Xavier Ulldemolins, en aquell homenatge 
va ésser la següent: 

Me sembla que l’amic Ricard [Reverter] ha explicat molt bé lo que és aquest acte. Quan vam 
fer la presentació del cartell que anunciava els actes del 150 aniversari de la Banda Municipal, 
150 aniversari de la música d’Alcanar, jo vaig anunciar, en aqueste mateix Cine, la voluntat de 
dedicar aquesta remodelació, aqueste espai cultural, a la figura de José Antonio Valls Subirats. 
Ho vam plantejar a l’Ajuntament i l’Ajuntament, per unanimitat, va acceptar la proposta, i avui 
ho materialitzem. Aquesta tasca, que ha sigut una tasca ben portada a terme per tota la comis-
sió organitzador del 150 aniversari, es materialitza en aqueste acte senzill, més ric en sentiments 
i afectes que en diners, per dir-ho d’alguna manera. Jo penso que hem de sentir-mos orgullosos 

                                                             
242 Fotografia extreta de l’arxiu personal de Joan Baptista Beltran. 
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de què el poble d’Alcanar rendisca homenatge a les seues figures, a la gent que ha destacat, a 
la gent que ha sobresortit sobre els altres, i la figura de José Antonio Valls me penso que és un 
clar exponent de lo que un pot fer bé, i lo que estigué sapiguer-ho fer ben fet. Vos donarem un 
petit llibre, un petit follet, que vos aproximarà una mica més, los que no el coneixeu tant, a la 
seva figura. Llegiu-lo perquè val la pena. I jo ja no tinc que dir res més. Simplement, agrair-vos 
la vostra col·laboració, sobretot a les bandes [de l’Agrupació Musical Canareva, l’AMCB i la 
Banda Municipal de Música d’Alcanar], que, d’una manera espontània, vos heu sumat en 
aqueste petit acte, que jo crec que per petit, que és gran, i que tindrà un record d’aquí 150 
anys. La figura de José Antonio Valls encara està al record nostre, però crec que, en aquest 
acte, la perpetuem para sempre. Moltes gràcies.243 

Finalment, com va expressar Ricard Reverter, presentador de l’acte: “Que les genera-
cions que em segueixen puguin recordar aquest 4 de juny de 1995 com el dia en què 
els canareus van saber valorar com calia la seua història”.244 

El següent reconeixement a la figura de Valls Subirats es va materialitzar en la deno-
minació d’un carrer de Benicarló amb el nom de mestre José Antonio Valls Subirats. 
Aquesta aprovació, també, amb la totalitat de vots a favor dels assistents, va tenir lloc 
en el ple de l’Ajuntament de Benicarló celebrat el 28 de febrer de 1996:245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35: Dia de la inauguració del carrer mestre José Antonio Valls Subirats de Benicarló. D’esquerra 
a dreta: Jaime Mundo (llavors alcalde de Benicarló), Josefina Subirats i Immaculada Valls Subirats (9-
10-1997).246 

                                                             
243  Transcripció realitzada a partir d’una retransmissió per televisió de l’acte. Cfr. Lluís Ortega Mèlich, 
“1995_INAUGURACIÓAUDITORI_04.06.95”, emès el 24 d’agost de 2016, Objectiu Alcanar TV, vídeo (20:01), 
https://www.youtube.com/watch?v=gggTYU9tdg0. 
244 Ibid. 
245 Informació extreta de l’acord de denominació del carrer mestre José Antonio Valls Subirats de l’Ajuntament 
de Benicarló. Veure p. 813-817. 
246 El 9 d’octubre de 1997 es va inaugurar, oficialment, també, el Conservatori Professional de Música Mestre 
Feliu de Benicarló. Fotografia extreta de l’arxiu personal d’Immaculada Valls Subirats. 
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Figura 36: Detall de la mateixa placa (fotografia realitzada el 28-08-2019). 

Anys més tard, el 12 d’octubre de 2009, amb motiu de les Festes Quinquennals d’Al-
canar, es va organitzar un concert amb el qual, sota el títol de Dos canareus del segle 
XX per la música, es va aprofitar per homenatjar, al mateix temps, a Julio Castell i a 
Valls Subirats, ambdós morts el 1983,247 acte en el qual van col·laborar agrupacions 
musicals canareves que es van encarregar d’interpretar, pel que fa a obres de José 
Antonio Valls Subirats: l’Ave Maria (s. d.), interpretada pel Cor Iúbilo (amb una har-
monització per a quatre veus, mantenint l’acompanyament per a piano original, realit-
zada per Ricard Reverter (1962) el 1999), dirigit per Gerard Ramon Cañellas i acom-
panyat pel pianista Jesús Llagostera; el Quinteto de metal “Fantasía” (1982), interpre-
tat per Oriol Canalda (tpt), Enric Reverter (tpt), Albert Forcadell (tpa), Veremundo 
García Torres (trb) i Juan Enrique Queralt (tb), membres de l’Escola Municipal de Mú-
sica d’Alcanar;248 la Fantasía para clarinete y órgano (1983), amb un arranjament per 
a clarinet i banda realitzat per Rogelio Rodríguez Múria (1963) el 2009 i interpretat per 
Josep Ramon Sancho i l’Agrupació Musical Canareva, dirigida pel mateix Rodríguez; i 
el Concierto para piano y orquesta (1983), amb la versió per a piano i banda del com-
positor, interpretat per Jesús Llagostera i la Banda Municipal de Música d’Alcanar, di-
rigida per Pascual Arnau.249 A propòsit d’aquest concert-homenatge, l’Ajuntament d’Al-
canar va editar, també, altre llibret amb altra aproximació biogràfica molt concisa de 
Valls Subirats i petits comentaris de cada obra interpretada després d’un resum de la 
història de totes les entitats musicals que hi van intervenir.250 

                                                             
247 Julio Castell, natural d’Alcanar, va néixer l’1 de maig de 1897 i va morir l’1 de gener de 1983. 
248 A excepció d’Enric Reverter (tpt) i Veremundo García Torres (trb), professors de l’Escola Municipal de Música 
d’Alcanar, els altres tres músics eren alumnes del mateix centre. 
249 Ajuntament d’Alcanar, Dos canareus del segle XX per la música (Alcanar: Ajuntament d’Alcanar, 2009), 14-
15. 
250 Ibid., 12-13, 21, 33, 37-39, 43-45 i 47. 
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Joan-Josep Sancho va ésser l’encarregat de presentar aquell concert-homenatge     
mitjançant la lectura del text que es reprodueix parcialment a continuació: 

Molt bona tarda, senyor alcalde [Alfons Montserrat], regidors i regidores, senyor President de 
la Federació Catalana de Bandes de Música [Antoni Ortiz] i altres autoritats, amigues i amics, 
sigueu benvinguts i benvingudes al concert d’homenatge a Dos canareus del segle XX per la 
música: Julio Castell i José Antonio Valls. 

Ens disposem a assistir avui, 12 d’octubre del 2009, a un concert històric. Un concert històric 
per dues raons: per una part, perquè és un homenatge als dos músics més importants que ens 
ha donat fins ara el nostre poble. Dos músics que, cadascun amb el seu estil, cadascun amb la 
seua preparació acadèmica, cadascun amb la seua producció, van crear escola, van formar un 
grapat considerable de músics i van deixar darrera d’ells una trajectòria envejable. Dos músics 
als que el destí va decidir endur-se d’aquest món el mateix any : el 1983. Enguany celebrem, 
per tant, el 26è aniversari de la seua mort. També qualifiquem el concert d’avui d’històric perquè 
Julio Castell i José Antonio Valls han aconseguit mobilitzar totes les entitats musicals del nostre 
poble per recordar-los i homenatjar-los. I el millor homenatge que se’ls pot fer és conèixer, 
interpretar i escoltar una part de la seua obra, amb la que desitgem que passen una esplèndida 
tarda. 

[…] L’autora del quadre que ha servit per a fer el cartell del concert d’avui, és la pintora canareva 
Nuri Prades [(*1953)]. Es tracta d’una excel·lent composició, on hi figuren els dos músics al 
costat del carrer on van viure.251 Deixem que sigue ella mateixa la qui ens comente el procés 
creatiu i les característiques de la seua magnífica obra. Després de la seua explicació, farà 
entrega de la seua obra a l’Ajuntament de la ciutat. 

El poeta alemany Hölderlin [(1770-1843)], dos-cents anys enrera, desencantat pel menyspreu 
de la gent envers la poesia, es feia la següent pregunta : 

- Per a què els poetes, en temps de misèria? 

També avui ens podem plantejar el mateix interrogant, respecte a la música. 

- Per a què la música, en temps de crisi? 

La resposta ens la dóna un altre poeta. El Premi Nobel de Literatura, T.S. Eliot [(1888-1965)], 
afirmava que els pobles que no estimen, que no honoren els seus poetes són pobles bàrbars, 
pobles incivilitzats. 

                                                             
251 El quadre pintat per Núria Prades està ilꞏlustrat a les p. 818 i 1422. 
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Parafrasejant l’escriptor britànic, d’origen nord-americà, nosaltres també podem afirmar que un 
poble que no manifesta la seua estima cap als seus poetes, cap als seus músics, és un poble 
que evidencia un nivell inquietant d’incivisme, d’incultura i d’ingratitud. 

No és aquest el cas del nostre poble. 

Enguany fa 26 anys que ens van deixar Julio Castell i José Antonio Valls. 

Aquesta efemèride, aquest aniversari no podia passar dessapercebut, no podia quedar-se en el 
fons de l’abundós calaix canareu dels oblits i de les ingratituds. 

Gràcies a la idea, a l’empenta, gràcies a la dedicació i a la capacitat d’aglutinar d’Imma Valls i 
de Consol Vericat, avui els canareus i les canareves, els casencs i les casenques, ens podem 
sentir membres d’un poble culte i agraït, d’un poble que estima i honora els seus músics. 

Avui recordem dos grans músics i també dos grans persones. 

Avui constatem que Alcanar reforça la seua dignitat com a col·lectiu, homenatjant massivament, 
unànimement, dues de les figures més representatives del món cultural canareu : Julio Castell 
i José Antonio Valls, José Antonio Valls i Julio Castell, dos canareus del segle XX per la música. 

Actualment, Alcanar té el nivell que té musicalment, gràcies en una bona part a la labor incan-
sable i impagable d’aquests dos il·lustres canareus, que fa 26 anys que se’n van anar, però que 
ens van deixar la seua obra. Una obra, de la qual aquesta tarda en gaudirem una mostra, 
gràcies a totes les entitats musicals del nostre poble. 

A Consol Vericat i a Imma Valls, a tots els músics i a totes les músiques, a l’ajuntament, a totes 
les persones que han fet possible aquest acte d’avui, van dedicats aquests versos del poeta 
grec Konstantinos Kavafis [(1863-1933)]: 

“Bon viatge per als guerrers que al seu poble són fidels, afavoreixi el déu dels vents el velam 
del seu vaixell”. 

[…] El seu perfeccionisme [de José Antonio Valls Subirats] en tot el que feia es resumeix en la 
consigna que repetia als seus alumnes, i que estava inspirada en el gran director d’orquestra 
italià Arturo Toscanini [(1867-1957)]: 

“Quan millor heu de tocar és quan esteu tot sols, quan no us escolta ningú. Això farà que, quan 
toqueu davant de públic, encara ho fésseu millor”.252 

                                                             
252 Text redactat per Joan-Josep Sancho i facilitat per l’autor el 30 de setembre de 2021. 
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No obstant això, hi van intervenir, també, Josep Bort (regidor de Festes de l’Ajunta-
ment d’Alcanar), l’artista Núria Prades, Consol Vericat (néta de Julio Castell), Immacu-
lada Valls Subirats (germana de José Antonio Valls Subirats) i Alfons Montserrat (llavors 
alcalde d’Alcanar). 

L’últim homenatge es va celebrar el 17 d’abril de 2021 a l’Església de Sant Bartomeu 
de Benicarló, on va tenir lloc un concert de clarinet i orgue introduït per Vicent Arnau 
i Pablo Anglés, llavors president i director de l’AMCB, respectivament, en el qual es va 
estrenar la Fantasía para clarinete y órgano (1983), de José Antonio Valls Subirats, 
amb la seva instrumentació original, entre d’altres obres. Per aquella ocasió, es va 
comptar, també, amb altra intervenció de Vicent Ros, qui va recordar algunes vivències 
compartides amb el músic canareu. Aquesta fantasia, amb la mateixa plantilla instru-
mental, va ésser interpretada de nou el 22 d’abril de 2021 i el 13 de maig de 2021 a 
la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València. Als tres concerts, els intèrprets van 
ésser José Cerveró, catedràtic de Clarinet al CSMV, i Hèctor Tarín, autor de la present 
tesi doctoral.253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
253 Veure p. 303-351, 819-825 i 1413-1422. 
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6.10. TRANSCENDÈNCIA 

Totes les expectatives posades en Valls Subirats, qui va escollir el seu camí amb prou 
de llibertat -la seva mare va defensar que els seus fills tinguessin una bona formació 
perquè poguessin viure dels seus estudis, i, encara que el seu pare pensava que era 
millor continuar amb el seu ofici d’agricultor (hem de recordar que Valls Subirats va 
ésser l’hereu i únic fill home de la família), mai el va pressionar en aquest sentit-,254 
van ésser truncades pel fatídic accident de trànsit que va tenir lloc el 5 de setembre 
de 1983, pel que, amb gairebé 25 anys de vida, part de la seva transcendència es basa 
en elucubracions per quantificar l’abast de la seva influència. No obstant això, hi ha 
certs fets que ens descobreixen la rellevància del seu pas, especialment, per Benicarló. 

Per tota una generació de músics joves, va ésser exemple i guia en tot allò que va fer, 
que va incentivar i motivar, en tot moment, als mateixos. En aquest sentit, va ésser 
capaç de transmetre passió per la música. La seva pedagogia ha traspassat generaci-
ons de músics benicarlandos, ja que va transformar la banda de l’AMCB de dalt a baix: 
va incorporar nous repertoris, produint-se així una renovació del mateix, i va obrir els 
ulls al fet que la banda, més enllà d’un fenomen social, tenia un gran potencial musical. 
A més, l’evolució de l’AMCB i, en certa manera, la creació, al curs acadèmic 1997-1998, 
del Conservatori Professional de Música Mestre Feliu de Benicarló van ésser resultat 
de la influència de Valls Subirats i de les seves mesures d’actualització de l’ensenya-
ment musical en resposta a una banda, en aquell moment, estancada des d’un punt 
de vista pedagògic. D’alguna manera, la seva joventut i la seva activitat van revifar, 
de manera definitiva, l’efervescència musical del municipi de Benicarló. Així, la seva 
contribució, a més de la seva producció, va ésser la d’esclatar una afició a la música 
que encara perdura, constituint el punt de partida d’una nova era musical. 

                                                             
254 La novelꞏla Terres de l’Ebre, de Sebastià Juan Arbó (1902-1984), ens ofereix una visió del món rural de les 
primeres dècades del segle XX a la zona del delta de l’Ebre que ens fa pensar en la seva proximitat amb la regió 
valenciana, ambdós territoris pertanyents a la idiosincràsia mediterrània. Des d’un punt de vista musical, apareixen 
referències de la banda local del poble realitzant cercaviles, sobre la seva participació en les festes locals, com a 
suport sonor de processons, tancaments de vaques i bous, etc., així com altres referències a cants amb l’acompa-
nyament d’una guitarra (o els sons de diverses entre l’enrenou), cançons populars riberenques o instruments tradi-
cionals, com la dolçaina, entre d’altres. També, s’esmenta el viatge de valencians, quasi tots entesos en el conreu 
de l’arròs, per ajudar durant les temporades de la plantada o de la sega. Cfr. Sebastià Juan Arbó, Terres de l’Ebre, 
3a ed., Les millors obres de la literatura catalana 45 (Barcelona: Edicions 62, 1990), 17-18, 35, 59-61, 66-68, 75, 
79, 124, 126 i 142. 
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Segons el mateix Valls Subirats: 

Es motivo de orgullo, el ambiente y la inquietud que en esta Ciudad [Benicarló] se está y debe 
continuar desatándose, cada vez por la música. […] Hay ilusión, verdadera ilusión por hacer 
música. […] Nuestra Academia cuenta con alumnos a todos los niveles; desde los pequeños que 
empiezan en orientación, hasta los más antiguos -algunos de los cuales están desempeñando 
funciones musicales importantes fuera de Benicarló- que están conociendo los fundamentos de 
la Armonía y perfeccionándose día a día en el conocimiento de los instrumentos. Tiene que ser 
motivo de satisfacción para todos, que las personas que salgan de esta Academia, tengan sóli-
das bases y sobre todo, que se les despierte el afán y el interés por aprender más, que se les 
muevan inquietudes, ya que teniendo ésto, el camino del aprendizaje queda abierto hacia una 
meta sin final. Hemos podido observar a lo largo del pasado año como tanto la Banda, su sección 
juvenil, sus jóvenes intérpretes, nos daban muestras de su interés mediante diversas manifes-
taciones: conjuntos instrumentales como dúos, tríos, cuartetos, quintetos. Solistas y piano, con-
juntos vocales, alumnos comentando y dirigiendo obras, etc... Esto debe continuar, aprove-
chando los medios a nuestro alcance para que, a la vez que sirva al goce estético que es la 
audición de la música, se utilicen como vehículo de enseñanza. Grandes y pequeños debemos 
contribuir para que la llama de nuestra Academia no se apague, sino que sirva para orientar y 
guiar a todos cuantos pasen por ella, y que los que sigan adelante lo hagan con ganas de hacer 
música en cualquiera de sus manifestaciones. Este Arte, cumple una misión muy importante 
dentro de la sociedad: nos ayuda a hacernos personas. Todos pasamos unas horas unidos para 
un fin común que a la vez nos hace más llevadera la lucha diaria. Es deber de todos que nuestra 
Academia sea un verdadero centro difusor de cultura musical, y que su contenido sea estandarte 
de los verdaderos valores humanos.255 

També, la seva tenacitat i les característiques presents en les seves obres ens podrien 
fer preveure que hagués pogut tenir una gran trajectòria com a compositor. Mª Teresa 
Oller, professora d’Harmonia de Valls Subirats al CSMV, explica així la seva condició de 
músic: 

Sus virtudes humanas, su bondad, su temperamento abierto y cariñoso únicamente eran com-
prables a su gran afición y talento musicales. Como músico era una cosa muy seria; cuando le 
conocimos de pequeño, cuando vino por primera vez a nuestra clase, con esa mirada pene-
trante, con ese espíritu abierto a la amistad, al cariño y a todo lo que se le enseñara, ya intuimos 
en él el gran músico que habría de ser luego, el gran músico a pesar de su corta edad, de sus 
cortos años, porque también intuíamos que con la madurez y con los años hubiera sido uno de 

                                                             
255 José A. Valls Subirats, “Academia y cultura”, Memoria 1981, núm. 1 (1982): 2. 
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los maestros destacados de nuestro Conservatorio. […] Nos dimos cuenta pronto de que, ade-
más de oirle tocar en audiciones y tocaba muy bien, habría de ser un gran armonista, un gran 
músico. […] No se que faceta musical hubiese destacado más. Estaba muy dotado por igual en 
todos los ámbitos musicales y no sabemos con el tiempo cual hubiera sido su camino preferido. 
Cualquiera que hubiese emprendido habría llegado a las más altas metas. No lo dudamos. […] 
Yo creo que poseía unas grandes condiciones de organista. Le veía unas grandes condiciones 
porque es muy raro un organista con su preparación musical. Indudablemente con su facilidad 
para los instrumentos de teclado, hubiera llegado a muy altas metas. […] No le he visto dirigir, 
no puedo tener un juicio, pero imagino que un músico tan completo dirigiría de maravilla. Lo 
imagino y creo que no me equivoco. […] [P: Para la Música, ¿qué ha supuesto la pérdida de 
José Antonio?] Ha supuesto la pérdida de un gran valor musical; a parte de muy valioso era 
muy joven. En lo que había hecho hasta el momento, la realidad era muy buena. Teníamos 
puestas en él grandes esperanzas.256 

D’acord amb unes respostes del propi Valls Subirats el 1978, a propòsit d’una petició 
de José Palanques (1925-2008), com a corresponsal de premsa, per a una revista de 
festes,257 una de les metes que volia assolir era el poder arribar a dirigir una orquestra 
simfònica,258 pel que podem deduir que estava molt interessat en la direcció. 

D’altra banda, la seva transcendència a la música valenciana i espanyola va ésser es-
cassa, ja que la seva primerenca mort li va impedir desenvolupar la seva faceta com a 
compositor. Cal recordar que el seu Concierto para piano y orquesta (1983), probable-
ment, la seva obra més important, va ésser producte d’un treball de la classe del 
Composició del CSMV, pel que, per circumstàncies vitals i malgrat la llibertat que 
Amando Blanquer acostumava concedir als seus alumnes, no correspon a una obra 
madurada i desproveïda del marc amb el qual va ésser composta. D’aquesta manera, 
la seva rellevància, més enllà de l’àmbit valencià, no va anar més lluny que la de 
qualsevol destacat compositor al qual se li preveia un gran futur, recolzat pels seus 

                                                             
256 Marcos Solano, “María Teresa Oller: Profesora de Armonía y Jefe de Estudios del Conservatorio Superior de 
Música de Valencia”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 22-25. 
257 És possible que la revista a la qual es fa referència sigui el programa oficial de les festes que l’Ajuntament de 
Benicarló va dedicar als seus patrons (Sant Bartomeu, Santa Maria del Mar i els sants Abdó i Senén) durant els 
dies 19-27 d’agost de 1978. José Palanques va desenvolupar la seva activitat com a corresponsal de premsa des de 
1947 fins a la dècada de 1990, principalment, a la comarca del Baix Maestrat (especialment, a Benicarló, la seva 
ciutat natal), però, també, a altres poblacions de la comarca del Maestrat. A més, ens va deixar un destacat fons 
fotogràfic de temàtica molt variada (esdeveniments socials i culturals, esportius, llocs, gents, etc.). Cfr. José Pa-
lanques (ed.), “Banda de Música “Ciudad de Benicarló”: Historial”, Benicarló en fiestas 1978 (1978): 66-68. 
258 Veure p. 1482. 
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assoliments obtinguts, la qual cosa ens assenyala que va ésser un músic amb inspiració 
i una formació sòlida. 

Tanmateix, la personalitat i la música de Valls Subirats va donar amplitud a la concep-
ció musical valenciana i espanyola. En certa manera, va obrir el ventall de possibilitats 
compositives i interpretatives, ja que certes qüestions del seu llenguatge jazzístic i de 
la improvisació no estaven essent, en aquells anys, molt difoses dintre de la música 
valenciana i, per extensió, espanyola. No podem saber en què hagués derivat o en què 
s’hagués centrat la seva carrera, però podem intuir que part del seu posicionament 
estètic podria haver sigut semblant al dels compositors que van escriure dintre del 
marc del third stream (tercera corrent).259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 37: José Antonio Valls Subirats a la plaça de Sant Bartomeu de Benicarló el dia del seu relleu 
en la direcció de la banda de l’AMCB per part d’Agustín Lucas Sanahuja. En segon pla, podem observar 
a Gundelina Ávila, Tomás Roca (esquerra) i Francisco Arnau (dreta) (8-07-1979).260 

                                                             
259 Concepte que Gunther Schuller (1925-2015) va suggerir el 1957, originalment, per designar una forma de com-
pondre amb la qual s’intentaven fusionar elements bàsics del jazz amb la música occidental i que, a diferència del 
jazz simfònic, es continuava servint de la improvisació. En efecte, hi va haver una època en la qual la música 
clàssica i el jazz van estar prou units. Tal com assenyala Stefano Zenni, ambdós músics van arribar a compartir les 
mateixes pràctiques socials. La intenció per unir aquestes dues concepcions musicals es va veure reflectida en 
diversos compositors clàssics -Claude Debussy (1862-1918), Maurice Ravel, Ígor Stravinski (1882-1971), etc.- i 
músics de jazz -Duke Ellington (1899-1974), James P. Johnson (1894-1955), Don Redman (1900-1964) o Paul 
Whiteman (1890-1967), entre d’altres-, ja des de gairebé els orígens d’aquest últim gènere musical. A més, a 
diferència de músics de jazz, pràcticament autodidactes, com Louis Armstrong (1901-1971), entre d’altres, hi va 
sorgir una generació de músics, generalment, blancs, que es van formar acadèmicament, pel que van rebre infor-
mació de tradicions musicals que podien combinar en qualsevol moment: Ferde Grofé (1892-1972), George 
Gershwin, Aaron Copland (1900-1990), Benny Goodman (1909-1986), etc. El pianista austríac Friedrich Gulda 
va sostenir que el recomanable era preservar tota la riquesa del llenguatge del jazz amb l’agregat del caràcter de la 
gran forma europea. Veure p. 418-560. Cfr. Gunther Schuller, s. v. “third stream”, en Barry Dean Kernfeld (ed.), 
The New Grove Dictionary of Jazz, vol. 2 (Londres: Macmillan Press, 1988), 531. Stefano Zenni, Storia del jazz: 
Una prospettiva globale (Tarquínia: Stampa Alternativa, 2012), 389-395. 
260 Fotografia extreta del repositori de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. 
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7. INFLUÈNCIA MUSICAL JESUÍTICA AL BISBAT DE TORTOSA DURANT ELS 
SEGLES XIX-XX 

7.1. FONAMENTS HISTÒRICS 

Els diversos ideals espirituals de la humanitat han necessitat, en totes les èpoques, 
dels recursos dels diferents llenguatges artístics a fi de poder transmetre, amb més 
eficàcia, el missatge transcendent de l’infinit. Amb aquestes mires, totes les 
civilitzacions i creences han reparat en el poder efectiu dels diversos elements de la 
música, incorporant-los, en major o menor mesura, als seus ritus, cerimònies i 
ensenyaments. D’aquesta manera, és important el paper que pot representar la 
música sacra (la de totes les civilitzacions i tots els temps) en aquest desafiament 
inevitable davant el qual s’enfronta, inexorablement, l’home modern. 

En aquest sentit, convé tenir cura no només del paper i de la presència de la música 
viva en l’àmplia gamma de ritus que comporta la litúrgia de les diferents confessions, 
sinó, també, del que cadascuna d’aquestes ha elaborat durant segles i que 
constitueix, actualment, més que un pur testimoni mut de la seva antiga utilització. 
El seu valor transcendent l’ha augmentat el pas del temps i pot tenir, sovint, un 
impacte espiritual més profund en l’esperit de les generacions actuals, precisament, 
per haver superat l’aspecte ordinari i utilitari que, en bona part, el va marcar en el 
seu temps. 

L’assumpte adquireix majors proporcions quan es tracta de la utilització de llengües 
mortes i civilitzacions perdudes. La recuperació d’aquells elements lingüístics, sonors, 
estètics i espirituals resulta complexa, però constitueix una empresa interessant per 
al món actual i de resultats satisfactoris, com bé ha pogut comprovar-se ja a través 
d’algunes experiències. 

Així, les vivències de la Companyia de Jesús, acumulades al llarg de la seva 
trajectòria missionera i intel·lectual, van comptar sempre amb el suport de la música 
sacra com a conseqüència del seu interès com a suport al missatge que s’ha volgut 
transmetre i pels beneficis socioeducatius que ha aportat a nombroses generacions al 
llarg de diversos segles. 
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Tot això ha anat materialitzant-se a través de nombroses activitats, entre les quals 
destaquen algunes de les realitzades en col·laboració amb diferents institucions i 
entitats, com els cicles valencians de música sacra Millennium Sacrum (de 1999, amb 
la participació de la Diputació de València)261 i Millennium Pace (de 2001, amb la 
presència de membres la Fundació Yehudi Menuhin d’Espanya en la seva edició de 
2003), d’una projecció multicultural i religiosa que ha contribuït a ressaltar diversos 
valors ecumènics i multiracials. En total, hi van haver quatre edicions diferents 
d’aquests en anys alterns (1999, 2001, 2003 i 2005).262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
261 Varis. Millennium Sacrum: Festival de música sacra de Valencia 1999. Somàgic, 22, CD, 1999. 
262 Varis, Millenium Sacrum: Festival de Música Sacra de Valencia, 24-31 de marzo de 1999 (València: Àrea de 
Cultura de la Diputació Provincial de València, 1999). Varis, Millennium Pace: Músiques per la pau (València: 
Generalitat Valenciana, 2001). Varis, Millenium Pace 2003: Músiques per la pau, 7-16 d’abril de 2003 
(València: Generalitat Valenciana, 2003). Varis, Millennium Pace: Manuel Tarancón in memoriam (València: 
Generalitat Valenciana, 2005). 
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7.2. DE SACRO CORDE IESU: ORÍGENS D’AQUESTA DEVOCIÓ, CREACIÓ DE 
LA FESTIVITAT I LA SEVA POSTERIOR DIVULGACIÓ 

Com a conseqüència de la ingent bibliografia sobre diferents aspectes d’aquesta 
devoció, gairebé tan antiga en el seu esperit com la pròpia Església, ens limitarem a 
oferir unes línies generals, posant l’accent en fons poc estudiats, com els musicals, 
tan importants en les tasques de la seva propagació a través de nombroses activitats 
pastorals. 

Les primeres dades sobre l’inici d’aquesta devoció ens arriben ja a través d’alguns 
dels llibres més destacats del Nou Testament, bé siguin dels propis evangelis 
(particularment, el de Sant Joan) o de diversos textos paulins, com determinats 
fragments de la Carta als Efesis o, un poc més tard, de les derivacions d’algunes 
aportacions litúrgiques. 

Els escrits patrístics, també, ofereixen textos que van anar enriquint progressivament 
la posterior definició i consolidació d’aquesta devoció, sens dubte, molt bé llaurada a 
través de determinats corrents d’espiritualitat monàstica, les iniciatives benedictines, 
amb la figura de Guillem de Saint-Thierry (segle XII) i el seu Liber de doctrina cordis, 
l’himne Summi regis cor aveto, del monjo premonstratès Hermann Joseph de 
Steinfeld (ca. 1150-1241), o les orientacions de Sant Bernat de Claravall (1090-1153) 
cap a la humanitat de Jesús de Natzaret. Els ordes mendicants tampoc van ésser a la 
saga. Així, alguns franciscans van fer aportacions importants, com Sant Bonaventura 
(1221-1274), amb la seva Vitis mystica, o Ubertino da Casale (1259-1330), amb el 
seu Arbor vitae crucifixae Jesu, al qual se li ha arribat a considerar com el “doctor 
medievalis Cordis Jesu”, fins al punt que Dante Alighieri (1265-1321) el va citar en la 
seva Divina Comèdia, encara que sense situar-lo en cap lloc en concret, atès que 
encara vivia per aquelles dates. La seva figura ha sigut recordada durant segles no 
només pels estudiosos de la teologia i l’espiritualitat, sinó, també, fins i tot, a través 
de la literatura i d’altres arts inspirades en ella, com per la cinematografia. 

No menys interès té tot el aportat pels dominics, especialment, a través de la figura 
de Sant Albert Magne (1206-1280) i dels místics alemanys Johannes Tauler, O. P. 
(ca. 1300-1361), i Henrich Seuse, O. P. (1300-1366), durant els anys 1250-1350, 
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aproximadament, sense decantar la sensibilitat i agudesa d’algunes Meditaciones 
inspirades en la cruesa dels Improperia del Divendres Sant, escrites per aquelles 
dates pel dominic italià Domenico Cavalca (ca. 1270-1342): “Io hebbi il lato aperto 
per mostrarti et darti il mio cuore, et tu il tuo petto et cuore apri et lo dai alle 
meretrici”.263 

Més tard, davant aquelles imatges de la Passió de Jesús, que tant es presten a tota 
mena de paràfrasi i comentaris, va incidir de nou Fra Luis de Granada, O. P. (1504-
1588), de forma molt similar a la traducció coneguda a Itàlia de la seva Trattato 
primo dell’oratione et della meditazione…, com podem veure en la cita que aporta un 
estudiós d’aquell país: “Io mi lascio aprire il costato per darti il mio cuore, e tu tieni il 
tuo aperto per li vani et pericolosi amori”.264 

En els dies de Domenico Cavalca -al que, poc més tard, va seguir en aquesta direcció 
el seu germà en religió Sant Vicent Ferrer (1350-1419)-, també, hi van aparèixer 
progressivament els primers testimonis directes de la devoció al Cor de Jesús a la 
Península Ibèrica, encara que, per raons de lingüística, aquesta s’ha confós, en més 
d’una ocasió, amb l’eucaristia: Cor o Cors per Cor en lloc de Cos, a propòsit del 
certamen poètic celebrat al Convent del Carme de València el 1456 “en llaor del Cor 
de Déu”,265 lapsus que ja va assenyalar el 1913 el català Jaume Barrera (1879-1942) 
sota el pseudònim de Quirze d’Oliva.266 

Les lletres medievals valencianes van aprofundir sobre aquest assumpte de manera 
eloqüent. Així ho podem observar a través de la Vita Christi, de Sor Isabel de Villena 
(1430-1490), i de les Depreciaciones al Sacratissimo Corazón de Jesús distribuidas 
según el orden del Oficio divino y en metros latinos que Juan Bautista Jerónimo 
Agnesio (1480-1553) va escriure a instàncies d’Isabel de Borja (1498-1557), tia del 

                                                              
263 Traducció: Tenia el costat obert per mostrar-te i donar-te el meu cor, i tu obres el pit i el cor i se’l dones a les 
prostitutes. Cfr. Domenico Cavalca, Trattato pio et christiano detto Specchio di Croce (Venècia: Appresso 
Gabriele Giolito de' Ferrari, 1568), 136. 
264 Traducció: Deixo que el meu costat s’obri per donar-te el meu cor, i tu mantens el teu obert per amors vans i 
perillosos. Cfr. Giovanni Salis, “Scelte devozionali nelle musiche per la processione notturna con misteri del 
Venerdi Santo dei Barnabiti (Milano, 1587)” (comunicació, Atti del Congresso Internazionale di Musica Sacra: 
In occasione del centenario di fondazione del PIMS, 26 de maig de 2011-1 de juny de 2011), 360. 
265 Asunción Alejos Morán, La eucaristía en el arte valenciano, tom 1 (València: Institució Alfons el Magnànim, 
1977), 132. 
266  Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians (València: Institució Alfons el Magnànim-Centre 
Valencià d’Estudis i d’Investigació, 1983), 41. 
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Sant Francesc de Borja (1510-1572) i religiosa al Convent de Santa Clara de 
Gandia.267 

La figura del Sagrat Cor partit per la llança és, també, objecte de consideració, al 
versificar sobre la Sang de Crist. Així podem apreciar-ho en la Contemplació en honor 
y reverencia de les set vegades que el nostre Redemptor Jesus escampa la sua 
preciocíssima Sanch ab les propietats de cascuna, publicada el 1521 pel notari 
Andreu Martí Pineda (segle XVI), un destacat poeta de la burgesia valenciana del seu 
temps (allunyada, literàriament, de la cort virreinal),268 en un dels versos de la qual 
podem llegir: “…sanch del sant Cor partit de cruel lança…”.269 

Dècades després, Lope de Vega (1562-1635) va assenyalar, directament, el cor diví, 
en més d’una ocasió, en els seus Soliloquios, però va ésser en els segles XIX-XX 
quan es van fer grans aportacions d’interès al respecte, de vegades, de la mà, 
també, d’algun sant, com Sant Alfons Mª de Liguori (1696-1787), amb la seva 
Novena del Corazón de Jesús, entre d’altres escrits, mereixent destacar, també, la 
tasca d’Alfonso Muzzarelli (1749-1813), qui va iniciar la inserció d’aquesta devoció en 
els manuals de teologia, essent Henri Pourrat (1887-1959), ja al començament del 
segle XX, qui la va definir com “la forma actual de la devoción cristiana a la persona 
del Redentor”.270 

Des de llavors, nombroses esglésies van començar a comptar amb una imatge i altar 
propis (entre elles, la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València), o, fins i tot, en 
molts casos, la titularitat del propi temple es va adjudicar a aquesta devoció, com 
podem observar al Madrid de principis del segle XX, amb el santuari construït el 1909 
al carrer del Buen Suceso (on hi va haver una activitat litúrgicomusical), o, 
posteriorment, a través d’una de les parròquies d’aquella ciutat. De la mateixa 

                                                              
267 Francisco Almarche, Goigs valencians: Segles XV al XIX (València: 1917), 27 i 30-34. Asunción Alejos 
Morán, La eucaristía en el arte valenciano, tom 1 (València: Institució Alfons el Magnànim, 1977), 133. 
268  Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians (València: Institució Alfons el Magnànim-Centre 
Valencià d’Estudis i d’Investigació, 1983), 136, 152 i 688. 
269 L. de Ontalvilla, “Valencia y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en los siglos XV y XVI: Aclaraciones 
y correcciones a las “Antigüedades de Valencia” de Teixidor”, El Archivo Valentino (1895): 384. 
270 Ermanno Ancilli, Diccionario de espiritualidad, tom 1 (Barcelona: Herder, 1983), 496. 
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manera, van començar a proliferar els centres docents sota aquesta advocació, com 
el Col·legi de la Companyia de Jesús de Sevilla,271 entre d’altres. 

7.2.1. L’APORTACIÓ FEMENINA CAP A LA DEVOCIÓ AL SAGRAT COR 

El paper de la dona, en tot aquest llarg procés evolutiu, és, també, remarcable i molt 
vinculat a la vida consagrada (gairebé sempre des de la solitud del claustre), encara 
que, també, a la vida activa. L’espiritualitat medieval de caràcter benedictí, 
representada pel grup d’Hefta -entre les quals trobem a Matilde de Magdeburg (ca. 
1207-ca. 1282) o Santes com Lutgarda (1182-1246), Gertrudis la Gran (1256-1302) 
o Matilde d’Hackeborn (ca. 1241-ca. 1298), entre d’altres-, van donar pas, més tard, 
ja en l’Edat Moderna, a figures tan destacades com Santa Margarida Mª Alacoque 
(1647-1690) -la consagració al diví cor de la qual va publicar, entre d’altres, el P. 
José Mach, S. J. (1810-1885),272 en la seva popular Áncora de salvación-,273 Santa a 
la que Francisco Brunet (1861-1939), organista del Monestir de la Visitació de 
Barcelona, li va dedicar un himne amb versos llatins de l’abat titular de Mont-Blandin, 
Dom Lorenzo Janssens, O. S. B.,274 així com una missa festiva per a tres veus i cor 
uníson amb orgue.275 A aquesta Santa, també, li va dedicar un himne Ramon Pujol, 
mestre de capella de la Basílica del Pilar de Saragossa.276 

Tampoc hem d’oblidar la figura de Santa Caterina Labouré (1806-1876), que, a 
l’igual que Santa Margarida Mª Alacoque, ambdues van tenir importants revelacions, 
quedant testimoniades en diferents escrits, iniciatives, etc., amb la intenció de 
                                                              
271 Enrique Lull S. J., Jesuitas y Pedagogía: El Colegio San José en la Valencia de los años veinte (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1997), 262. 
272 Rufo Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970 ([Roma?]: Tip. 
Roccaforte, 1972), 79 i 112. 
273 José Mach S. J., Áncora de salvación, 61a ed. (Barcelona: Imprenta de Francisco Rosal, 1890), 351-352. 
274 Francisco Brunet Recasens, “Coelestis aulae virginem. Himno festivo en honor de Santa Margarita Mª de 
Alacoque, a tres voces, alternando con el “canto llano”, con acompañamiento de órgano o harmónium: Dedicado 
a la Rvda. Madre Superiora y Comunidad del Monasterio de la Visitación, de Barcelona”, en Padres Misioneros 
Hijos del Corazón de Jesús (dir.), Tesoro Musical de Ilustración del Clero, any 5, núm. 12 (Madrid: Padres 
Misioneros Hijos del Corazón de Jesús, 1921): 77-80. José González Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 
3a ed., tom 3, núm. 588 (Madrid: Ed. del Corazón de María (Licencias eclesiásticas fechadas en Barcelona, 5 de 
enero de 1924), s. d.), 1259-1261. 
275 Obra aprovada pel bisbat de Barcelona amb el núm. 2456. La mateixa editorial va publicar una versió 
d’aquesta obra per a una veu de curta extensió. Cfr. Francisco Brunet Recasens, Misa Festiva en honor de Santa 
Mª Margarita Mª Alacoque, para tres voces, con una reducción para una voz de corta extensión, Lauda Sion, 
reg. 787 (Barcelona: Boileau, s. d.). José García Marcellán, C Catálogo del archivo de música de la Real Capilla 
de Palacio, núm. 1378 (Madrid: Editorial del Patrimonio Nacional, 1938), 26, 163 i 313. 
276 Ramón Pujol, “Salve Perla. Himno a Santa Margarita Mª de Alacoque, para coro y estrofa al unísono”, 
Musica Sacro-Hispana, any 14 (1921): 8-11. 
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consolidar aquesta devoció, tasca de la qual queda constància, també, en algun 
devocionari modern de la Companyia. En honor a aquestes dues últimes Santes 
assenyalades, es va generar un petit, però variat, repertori, enaltint així les seves 
virtuts i santedat, bé a través d’algun himne festiu (com el citat de Francisco Brunet, 
present en algun cançoner popular)277 o d’algun cant en castellà, de caràcter més 
popular -com aquell Loor a Margarita, apóstol del Señor, per a cor i solista, del P. 
Antonio Massana, S. J. (1890-1966),278 o el que va compondre en honor de Santa 
Caterina Labouré el P. José Mª Alcácer, C. M. (1899-1994)-.279 

No obstant això, en aquesta línia devocional, l’aportació femenina va tenir la seva 
continuïtat en segles posteriors, amb figures destacades com Santa Magdalena Sofia 
de Barat (1779-1865), fundadora de la Societas Sacratissimi Cordis Iesu, en honor de 
la qual el P. Luis Iruarrízaga, C. M. F. (1891-1928), va compondre un himne en 
castellà amb motiu de la seva canonització, així com, també, va posar música a 
diferents textos del propi de la missa de la Santa.280 

7.2.2. PROPAGACIÓ MODERNA D’AQUESTA DEVOCIÓ PER TOT L’ORBE 

Al desig de la Seu Apostòlica que la Companyia de Jesús s’encarregués, amb especial 
sol·licitud, de la propagació d’aquesta devoció, aquesta va respondre positivament, 
comprometent-se formalment a això en la XXIII Congregació General, celebrada el 
1883,281 plasmada en la recopilació de documents publicats el 1950 sota el títol 
d’Encargo suavísimo, projecte que va reclamar molts elements per al seu bon 
desenvolupament, entre els quals es trobava la confecció d’un ampli repertori de 
cants de caràcter popular que va merèixer un apartat específic en tots els cançoners 
religiosos a l’ús i, fins i tot, en algun quadern específic, com l’elaborat pel P. Nemesio 
Otaño, S. J. (1880-1956), tan ben considerat pels músics.282 En més d’una ocasió, es 

                                                              
277 José González Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 3a ed., tom 3, núm. 588 (Madrid: Ed. del Corazón 
de María (Licencias eclesiásticas fechadas en Barcelona, 5 de enero de 1924), s. d.), 1259-1261. 
278 Ibid., núm. 589; 1262-1263. 
279 José Mª Alcácer, Cancionero religioso en estilo popular, 2a ed., núm. 251 (Sant Sebastià: La Milagrosa, 
1939), 307. 
280 Luis Iruarrízaga, Obras completas, tom 3 (Madrid: Coculsa, 1944), 8-14. Luis Iruarrízaga, Obras completas: 
Melodías (Madrid: Coculsa, 1945), 331-337. 
281 Enrique Lull S. J., Jesuitas y Pedagogía: El Colegio San José en la Valencia de los años veinte (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1997), 464. 
282 Esteban Elizondo Iriarte, “El P. Nemesio Otaño, S. J., principal impulsor del órgano en España en la primera 
mitad del siglo XX”, Revista de Musicología de la SEM, vol. 30, núm. 2 (2007): 482 i 490-491. 
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va arribar a convocar algun concurs per ampliar aquest repertori, tal com podem 
apreciar al catàleg d’obres de Manuel Palau (1893-1967),283 a l’igual que es va fer 
anteriorment amb la lletra i música per l’himne nacional al Sagrat Cor, Ven, Corazón 
Sagrado, amb lletra del P. Félix González Olmedo, S. J. (1880-1968),284 i música 
d’Aniceto Soto. 

No van faltar, tampoc, composicions de més envergadura, reprenent o emulant 
algunes de les grans formes musicals del barroc. Així ho testifiquen diversos fons 
musicals, com l’extensa nadala en castellà Alentad, alentad oh mortales…, d’autor 
desconegut, la cantata en llatí Cor Jesu charitatis victima…, per a quatre veus i orgue 
o harmònium, d’Anselm Barba (1848-1883), 285  o la cantata en francès del P. 
Lucianus Comire, S. J. (1833-1908),286 L’amour du Coeur de Jésus, per a tres veus 
iguals amb acompanyament d’orgue o harmònium, editada a Tolosa per les festes 
del Sagrat Cor. 

D’entre les pregàries més habituals, no podien faltar les lletanies dedicades al Sagrat 
Cor, afegides en llatí a la fi de la segona edició del cançoner religiós de caràcter 
popular Cantemus Domino, del P. Joaquín Moragues, S. J. (1853-1945), i de les que 
es conserven versions musicals diferents, tant impreses com manuscrites. D’entre 
aquestes últimes, volem assenyalar les que va compondre Ernesto Villar (1949-
1916), durant algun temps, organista i mestre de capella a Novelda, obra que va 
dedicar “Al muy Reverendo P. Juan Mª Solá287 de la Compañía de Jesús”. 

                                                              
283 Salvador Seguí, Manuel Palau. Catálogo de compositores (Madrid: Ediciones y Publicaciones “Fundación 
Autor” de la SGAE, 1998), 36, 57 i 65. 
284 Rufo Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970 ([Roma?]: Tip. 
Roccaforte, 1972), 53 i 569. Charles E. O’Neill S. J. i Joaquín Mª Domínguez S. J., Diccionario Histórico de la 
Compañía de Jesús: Biográfico-Temático, vol. 2 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2001), 1785 (veu 
redactada per L. Fernández, S. J.). 
285 Anselmo Barba, Salterio Sacro-Hispano: Musica vocalis, 179a ed. (Madrid: Ed. de Ildefonso Alier, s. d.). 
286 Rufo Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970 ([Roma?]: Tip. 
Roccaforte, 1972), 27 i 209. 
287 Aquest prolífic i dinàmic jesuïta, nascut a Igualada el 1853 i mort (de mort natural) a la València de 1937, va 
formar part del grup de jesuïtes que va realitzar una missió en aquella població alacantina, treballant en terres 
valencianes durant gairebé tota la seva vida religiosa. Com a jove maestrillo, es va incorporar a la comunitat del 
Colꞏlegi de Sant Josep de València, centre on va causar sensació el seu domini de les llengües clàssiques i el 
dinamisme que imprimia a les seves classes de Retòrica, marcant així l’inici de les seves posteriors activitats 
pastorals, la qual cosa no va impedir la seva participació en altres activitats en altres terres de la Península 
(sobretot en missions populars) o que portés a l’una altres treballs de considerable calat intelꞏlectual -de vegades, 
a través de tot un seguit d’articles en forma de carta, com les redactades per La revista popular i dirigides, amb 
gran encomi, a Félix Sardà (1841-1916), a propòsit de l’obra d’aquest que tanta polseguera va aixecar en el seu 
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La dinàmica empresa per la Companyia per aquell encàrrec de primer ordre va ésser 
extraordinària, 288  la qual cosa va contribuir, en bona mesura, al fet que alguns 
identifiquessin, estretament, els jesuïtes amb aquesta devoció, anomenada 
superstició pels més hostils a la Companyia, 289  tal com es desprèn de múltiples 

                                                                                                                                                                                                  
dia, El liberalismo es pecado- sobre temes històrics, dogmàtics, bíblics, eucarístics, marians, d’espiritualitat, etc., 
d’entre els quals figuren, també, algunes aportacions poètiques -com diversos poemes a diferents sants de la 
Companyia als que es va posar música, sants a alguns dels quals havia dedicat estudis monogràfics, com a Sant 
Francesc de Borja o Sant Pere Claver (1580-1654), entre d’altres-, la redacció d’himnes i la versificació 
d’epitafis. En aquest sentit, cal assenyalar la Plegaria a Sant Estanislao de Kostka (1550-1568), a la qual va 
posar música José Espí (1849-1905), tal com apunta un manuscrit inèdit datat el 31 de noviembre de 1874. 
També, correspon al P. Solà el text del poema utilitzat com a Himno popular à Jesucristo Redentor, per la 
Congregació de la Doctrina Cristiana de València, de la qual va ésser director durant els anys 1895-1904, text al 
qual va posar música el mestre de capella de la Catedral de València Juan Bautista Pastor (1859-1927). En 
aquesta, com en moltes ocasions, el P. Solà va signar amb el pseudònim de Leandro,. De la mateixa manera, va 
ésser notòria la seva tasca a Fontilles (en missions populars), al front de diverses congregacions o de la Casa 
Professa com a prepòsit durant els anys 1912-1916, coincidint aquest mandat amb la inauguració de l’orgue 
construït per l’orguener basc Aquilino Amezúa (1847-1912) el 1911, amb un concert a càrrec de l’organista 
Robert Goberna. En aquell acte, el P. Solà va exposar la magnanimitat mostrada pel poble valencià en la 
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popular, any XVIII, tom 84, núm. 902 (1888): 199-205. Juan Mª Solá y Mestre S. J., “Herejes y herejías (Cartas 
á Sardá y Salvany): V”, La revista popular, any XVIII, tom 84, núm. 907 (1888): 279-282. Juan Mª Solá y 
Mestre S. J., “Herejes y herejías (Cartas á Sardá y Salvany): V”, La revista popular, any XVIII, tom 84, núm. 
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Mestre S. J., “Herejes y herejías (Cartas á Sardá y Salvany): VII”, La revista popular, any XVIII, tom 84, núm. 
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Tip. Roccaforte, 1972), 120 i 370. Gabriel Cadevall S. J., “Relació dels orgues que tingué l’Església de la 
Companyia des de l’any 1630”, Cabanilles, núm. 1 (1982): 5. Josep Mª Benítez i Riera S. J., Jesuïtes i 
Catalunya: Fets i Figures, Scripta et documenta 52 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996), 
226. Manuel Revuelta González S. J. S. J., Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906) 
(Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1998), 83-84. Vicente Ros, “La música y la Compañía de Jesús en 
Valencia”, en Fernando Aranda Navarro, José L. Montalvá Conesa i Manuel J. Ramírez Blanco, 
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órgano en el País Vasco y Navarra desde 1880 hasta 1980: Catálogo de obras y biografía de autores. II: 
Aquilino Amezua y Jáuregui (1847-1912) (Sant Sebastià: Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 2014), 
341. 
288 Varis, Textos y Documentos. Encargo suavísimo: El Sagrado Corazón y la Compañía de Jesús (Barcelona: 
Compañía de Jesús, 1950). 
289 Manuel Revuelta González S. J., Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906), tom 2 
(Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1998), 344. 
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testimonis de tota índole, als quals donen suport l’abundant bibliografia existent 
sobre la nostra religiositat, història, pedagogia, sociologia, literatura, art, música, 
etc., fins al punt que alguns investigadors, com l’historiador cubà de formació 
soviètica Pedro M. Pruna, va considerar el Sagrat Cor una advocació creada pels 
jesuïtes.290 

Aquest fet s’emmarca dintre de la més pura lògica, tenint en compte el paper 
desenvolupat fins llavors per la Companyia en diferents països, sobretot a Itàlia, 
França, a la Península Ibèrica, etc., on molts jesuïtes havien mantingut una tasca 
propagadora des d’antany. 

L’activitat per divulgar aquesta devoció es fa palesa en àmbits molt diversos de la 
societat, des dels modestos estrats socials fins als més enlairats ambients culturals 
científics i inclús empresarials. Així es reflecteix en nombroses activitats de tot tipus, 
des dels actes devocionals populars fins als homenatges públics, com aquell Nacional 
homenaje de las ciencias, letras y artes españolas al Sacratísimo Corazón de Jesús, 
celebrat a Tarragona el 26 de juny de 1881, editant-se a Barcelona l’any següent la 
complerta informació sobre el seu desenvolupament i contingut. La titularitat 
d’aquesta advocació es va accentuar, per aquelles dates, en temples, altars, col·legis, 
etc., i inclús en algunes fàbriques o empreses, en les quals se li va incloure entre els 
accionistes, evidentment, a través d’un representant.291 

En aquesta tasca difusora, van destacar a la Península nombrosos membres de la 
Companyia, com el P. José Mª Rubio, S. J. (1864-1929),292 fundador, també, de 
diferents associacions pies, com les Marías de los Sagrarios de Madrid, amb 
presència en moltes parts de la Península, especialment, en les poblacions on hi 
havia alguna casa de la Companyia, com Osca,293 o bé sense ella, com Sueca, i per a 
les quals van compondre cants diferents músics, desconeguts uns, 294  identificats 

                                                              
290 Pedro M. Pruna Goodgall, Los jesuitas en Cuba hasta 1767 (L’Havana: Editorial de Ciencias Sociales, 1991), 
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altres, com Flavio Aguilera (1890-1963), organista de la Catedral d’Àvila,295 o el P. 
Nemesio Otaño, S. J.,296 al marge que les referències al sagrari apareguin en altres 
cants piadosos, com en alguns dels Triludios para actos eucarísticos, per a cor i 
solista, del P. Luis Iruarrizaga (1891-1928),297 o els sacerdots Juan Bautista Pastor 
(1859-1927)298 o Ramón Casajoana,299 entre d’altres. 

7.2.3. LA FIGURA DEL SAGRAT COR ENTRE ELS MÉS JOVES: ELS SCOUTS I 
LES MISSIONS 

És cert que, en altres àrees pastorals molt precises (com, per exemple, alguns 
moviments juvenils, com els scouts de França i Bèlgica), la presència de la 
Companyia va ésser notòria i va aportar, a través d’alguns jesuïtes i, també, de 
diversos col·laboradors, una interessant selecció de cants, en els quals destaca el P. 
René Debauche, S. J. (1897-1969),300 i algunes cançons del P. Jacques Sevin, S. J. 
(1882-1951),301 del qual mereix assenyalar-se el seu Coeur de Jésus, notre chef, 
notre frère.302 També, cal esmentar l’aportació del P. Claude Verley, S. J. (1879-
1934), qui va estar els tres últims anys de la seva vida dedicat a les missions que la 
Companyia tenia a Madagascar,303 sobre les quals podem trobar notícies sobre les 
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([Roma?]: Tip. Roccaforte, 1972), 130 i 350. 
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seves activitats,304 incloses les musicals, gràcies a alguns dels treballs que tracten la 
presència de missions franceses a alguns països africans.305 

En aquella dinàmica missionera plantejada per l’Àfrica, la música va suposar una 
ajuda inestimable, comptant-se, des de la metròpoli, amb la col·laboració de músics 
com Charles Gounod (1818-1893), entre d’altres. L’elaboració d’aquell repertori i la 
seva edició va ésser un projecte molt estudiat i la seva divulgació va ésser acurada a 
través de cançoners idonis, en els continguts dels quals van col·laborar, eficaçment, 
diversos ordes religiosos (entre ells, també, el benedictí) a través de la fundació del 
Monestir de Keur Moussa, al Senegal, per part de l’Abadia de Sant Pere de Solesmes, 
i amb la presència, a mitjan el segle XX, de l’aportació a la música religiosa del P. 
Joseph Gelineau, S. J. (1920-2008), destinada a la pastoral litúrgica,306  en certa 
mesura, precursora d’algunes de les disposicions del Concili Vaticà II (1962-1965) en 
aquest camp, en el qual van destacar els treballs del Cardenal Giacomo Lercaro 
(1891-1976) i el professor de la Pontifícia Universitat Gregoriana P. Herman Schmidt, 
S. J. (1912-1982).307 

7.2.4. PRESÈNCIA DE LA DEVOCIÓ AL SAGRAT COR EN TREBALLS 
HISTÒRICS I EN LA LITERATURA 

La popularitat aconseguida per aquesta devoció a l’Església catòlica té un dels seus 
exponents més destacats en la literatura universal, tant en prosa com en vers, així 
com, també, en destacats estudis històrics. En ocasions, la referència és esporàdica o 
tangencial, limitant-se a citar la real o hipotètica església del Sagrat Cor d’alguna 
ciutat (com Girona, l’alemanya Langfuhr o la irlandesa Limerick),308 simplement, una 
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imatge en concret molt venerada d’algun temple (com el dels P. P. de l’Oratori de 
Sant Felip Neri a Barcelona),309 o la singularitat que ofereix la xaveriana Goa, a 
Índia.310 Tot i que les referències són modestes, tenen, com a mínim, un assenyalat 
matís religiós perquè, en ocasions, se citen per simples raons arquitectòniques,311 
sense dir a quina advocació estan consagrades, o per les característiques o 
singularitats d’alguns grups de penitents que assisteixen als seus confessionaris,312 
en ocasions, assenyalant, de forma lleu i indirectament, el seu hipotètic nivell 
intel·lectual a causa de l’interès dels jesuïtes (segons algun escriptor) pels pecats 
intel·ligents.313 

D’entre l’ampli espectre de temples citats, no podien faltar els expiatoris de gran 
fama, com el Sacré Coeur de París, en el qual s’ha inspirat algun quadern de 
composicions per a orgue,314 o al Tibidabo de Barcelona, construïts com a desgreuge 
als excessos revolucionaris de la Commune a França, i de la Setmana Tràgica a la 
Ciutat Comtal315 -el primer, més citat, encara, que el segon pels propis escriptors 
espanyols, tal com podem apreciar, per exemple, en algunes obres de José Martínez 
Ruiz, Azorín, (1873-1967)316 o José Mª Gironella (1917-2003)-.317 Altres santuaris de 
menor abast geogràfic, aporten, però, un valor artístic de primer ordre, com alguns 
dels construïts en plena eufòria modernista, com és el cas de la població valenciana 
de Benirredrà.318 
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Al marge dels temples, la seva presència ha sigut notòria, també, a través d’imatges 
de grans dimensions, algunes d’elles famoses arreu del món per la seva ubicació en 
elevades muntanyes o fins a l’entrada d’algunes ciutats -recordem al respecte, 
almenys, un parell de referències espanyoles, com el Cerro de los Ángeles, on el 30 
de maig de 1919 es va realitzar la Consagració de la Península al Sagrat Cor, per part 
d’Alfons XIII (1886-1941), 319  o una de les entrades a la ciutat castellana de  
Palència-. En la banda oposada, la de l’extrema senzillesa, no poden oblidar aquelles 
modestes capelletes portàtils, amb la seva imatge dintre i guardiola incorporada, que 
els devots espanyols es van passant, encara en l’actualitat, per rigorós torn entre les 
llars establertes de la feligresia, o les imatges estables sobre algun moble domèstic 
de molts habitatges320 o en vitrines raconeres.321 La imatge de la Verge, en les seves 
diferents advocacions (Maria Auxiliadora, la Miraculosa, etc.), també, gaudien de 
molta veneració en múltiples llars. En aquest sentit, alguna obra literària ha reflectit, 
de manera persistent, la referència a la Moreneta montserratina.322 

Altres objectes més diminuts es podien dur còmodament a sobre, generalment, sota 
el vestit, com és el cas de les medalles i escapularis. És abundant la documentació al 
respecte i, també, la literatura ho corrobora. En ocasions especials, alguns d’aquests 
elements cobraven grans dimensions quan es portaven, de forma cridanera, per 
damunt del vestit per assistir, de forma corporativa, a determinats actes devocionals: 
processons, novenaris, etc., organitzats, sovint, amb gran aparell i dispendis 
extraordinaris pels associats a organitzacions genèriques, com l’Apostolado de la 
Oración, les Hijas de María, o altre tipus d’associacions més singulars encara, com la 
Guardia de Honor del Sagrado Corazón, existent en moltes ciutats, dels cultes de la 
qual a Xàtiva entre els segles XIX-XX ens ha arribat alguna documentació,323 i que, 
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en alguns devocionaris de la nostra postguerra, encara podem trobar el seu específic 
Acto de Consagración.324 

La utilizació externa de grans escapularis del Sagrat Cor, en alguna ocasió, no deixa 
de resultar sorprenent, sobretot si els protagonistes eren combatents d’alguna 
companyia mora que va participar en la nostra última contesa, si és que hem de 
creure el relat novel·lesc de l’escriptor francès André Malraux (1901-1976).325 

El reflex directe de la personalitat d’un jesuïta en una novel·la, dissimulant-ho amb el 
canvi de nom, no és una exclusiva de la literatura hispànica, ja que el podem 
observar, també, en altres latituds i en diversos idiomes, com el del P. Daniel 
Hughes, S. J. (1878-1960),326  Martin Larkin en l’obra Entre paréntesis, de David 
Jones (1895-1974),327 entre d’altres. 

Si centrem la nostra atenció en la novel·la hispànica, les referències precises es 
concreten en múltiples aspectes, condicionats, lògicament, per l’entorn descrit 
vinculat a una època determinada, així com per la capacitat de l’escriptor 
d’assenyalar un ampli espectre de les característiques sociològiques del grup humà 
que encarna l’obra. Així podem apreciar-ho en algunes escenes rurals a la 
Maragatería lleonesa, com la descrita per Concha Espina (1869-1955) al voltant del 
mes de juny i la seva tradicional dedicació al Sagrat Cor, fet tan encoratjat per 
nombrosos exegetes, entre els quals figura el llavors jove i futur bisbe de Vic, Josep 
Torras (1846-1916), 328  i en les celebracions del qual van jugar un paper molt 
important la participació dels cors infantils de col·legis i parròquies.329 

En alguns casos, les referències a l’església del Sagrat Cor d’alguna ciutat i les 
residències contigües a les comunitats de la Companyia (en ocasions, col·legis) 
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s’emmarquen entre les narracions d’alguns actes vandàlics fruit de determinats 
moviments revolucionaris, tal com podem apreciar en novel·les centrades en ciutats 
com Barcelona, Girona 330  o València 331  (en ocasions, més verídiques que relats 
novel·lescos),332 entre d’altres. 

Alguns d’aquests sorollosos aldarulls revolucionaris van tenir lloc amb motiu de certes 
pràctiques devocionals, especialment, en la celebració d’algunes processons al llarg i 
ample de tot el territori espanyol, entorpides o boicotejades, en més d’una ocasió333 
(a l’igual que les del rosari de l’aurora), per determinats moviments polítics, fins al 
punt de motivar alguna que altra dita popular. El mateix Vicente Blasco Ibáñez 
(1867-1928), en alguns dels seus articles, va oferir una informació detallada 
d’aquests incidents provocats a Madrid, Màlaga, Pamplona o Tortosa, entre 
d’altres.334 El repertori de cants apropiats per aquelles processons era ampli. A un 
d’ells, publicat al cançoner Cantemos al Señor, del P. Pedro Mª Ayala, S. J. (1876-
1949), fins i tot, se li assenyala, directament, per això: Himno popular del 
Apostolado: II. Para la procesión del Corazón de Jesús. La lletra és del P. J. Alarcón, 
S. J., amb harmonització d’Hilario Goyenechea (1875-1951),335 qui, amb un sentit 
pràctic, va realitzar una versió per a banda que va editar la casa Erviti. 

Entre d’altres diferents signes externs de devoció al Sagrat Cor que, també, van patir 
algun contratemps, cal recordar les xapes metàl·liques, estampes, etc., que, amb 
aquesta efígie, van figurar a les portes de molts domicilis, sovint, per consell dels 
jesuïtes, i que, en ocasions, van ésser objecte de controvèrsia en algunes poblacions, 
com Castelló, Gandia336 o Sueca,337 entre d’altres. 

                                                              
330 José Mª Gironella, Los cipreses creen en Dios (Barcelona: Planeta, 1985), 676-677. 
331 Lluís Bernat, Caciquisme roig, Biblioteca d’autors valencians 9 (València: Edicions Alfons el Magnànim, 
1984), 144-149. 
332 Ramir Reig S. J., Obrers i ciutadans: Blasquisme i moviment obrer. València, 1898-1906, Politècnica 6 
(València: Edicions Alfons el Magnànim, 1982), 204, 286 i 364. 
333 Federico Sala Seva, Acontecimientos notables en la Iglesia de San Nicolás de Alicante: 1245-1980, 3a ed. 
(Alacant: Caja de Ahorros Provincial de Alicante, 1980), 226-227. 
334 Vicente Blasco Ibáñez, Contra la Restauración: Periodismo político 1895-1904 (Bilbao: Nuestra Cultura, 
1978), 64-68. 
335 Pedro Mª Ayala S. J., Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos. Acompañamiento, tom 1, núm. 
100 (Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1921), 204-210. Pedro Mª Ayala 
S. J., Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos apropiados a la juventud, 2a ed., núm. 100 (Madrid: 
Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1925), 188-192. 
336 Ramir Reig S. J., Obrers i ciutadans: Blasquisme i moviment obrer. València, 1898-1906, Politècnica 6 
(València: Edicions Alfons el Magnànim, 1982), 237. 
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D’altra banda, tot això, també, ha cridat l’atenció en el món de la poesia, tal com 
podem apreciar en una entrevista realitzada a la poetessa Anna Rossetti (1950),338 
educada en un col·legi de religioses amb activitat litúrgica, tal com ens recorda ella 
mateixa de forma molt complaent.339 Una de les conseqüències d’aquella formació és 
el Devocionario poètic que va escriure, emmarcat, en certa mesura, al voltant de 
l’oració que tant admirava, atribuïda a Sant Ignasi de Loiola (1491-1556), fundador 
de l’orde religiós de la Companyia de Jesús el 1534, al costat d’altres escrits del Sant, 
Alma de Cristo, santifícame…, 340  tan popularitzada a través de nombrosos 
devocionaris i versions musicals de tota mena, com mostra l’arxiu musical de 
Loiola, 341  a càrrec de diferents compositors de diverses nacionalitats, 342  a més 
d’algunes versions polifòniques, més denses i de major envergadura.343 

7.2.4.1. ALTRES IMATGES VINCULADES A LA FIGURA DEL SAGRAT COR 

Si bé hem assenyalat ja l’evolució observada per alguns estudiosos sobre la visió que 
del Sagrat Cor van tenir diferents generacions al llarg del temps, sobretot analitzant-
la a través de la imatgeria en general,344 poc s’ha fet en aquest sentit observant 
aquesta evolució a través de la música, sobretot dels cants religiosos populars, cosa 
que implica sobretot als textos (poètics, en general) escollits per ésser cantats. La 
seva vàlua, mirant-los des de diferents angles, és digna d’estudi, des de l’anàlisi del 
seu pes literari fins als valors estrictament religiosos que tanquen, així com la seva 
capacitat per commoure i remoure consciències. Això suposa un llarg i ardu camí a 
causa del considerable número de cants populars que integra aquest repertori, el 
qual presenta caràcters molt diferenciats, amb fortes connotacions penitencials en 
uns casos o eucarístiques en altres, etc., tractant de mostrar, en el seu conjunt, les 

                                                                                                                                                                                                  
337 Amado de Cristo Burguera O. F. M., Historia fundamental documentada de Sueca y sus alrededores, en los 
aspectos geográfico, militar, político, civil, estadístico, religioso, moral, productivo, económico, filosófico, 
sociológico cultural, arqueológico, artístico y bio-bibliográfico; con notables ilustraciones: Valencia, 1921-
1924, ed. facsímil, vol. 2 (Sueca: Ajuntament de Sueca, 2000), 213 i 340-341. 
338 Emilio Coco, Zarza Rosa (Devocionario), núm. 7 (1986): 65. 
339 Ibid., 50-51 i 61-62. 
340 Ibid., 67-68. 
341 Félix Zabala Lana S. J., Música ignaciana (Sant Sebastià: Comisión Loiola’91, 1991), 91-105. 
342 Joseph Mohr S. J., Psälterlein. Katolisches Gebet-und Gesangbuch (Ratisbona, Nova York & Cincinnati: 
Friedrich Pustet, 1891), 32 i 379. 
343 Eduardo Soler Pérez, Missa in honorem S. Ignatii in IV Centenario mortis suae (Madrid: Unión Musical 
Española, 1957), 7-9. 
344 Walter Scott, Ivanhoe (Barcelona: Orbis, 1983), 75. 
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diverses facetes de l’amor diví, tant a través dels mèrits de la missió redemptora de 
Jesús de Natzaret, com de les vivències de la vida sacramental. 

Un bon número d’aquests cants ens ofereix una visió prou sofrent, estretament 
vinculada a determinats passatges de la Passió de Jesús; amb imatges del cor 
coronat d’espines345 (“con espinas bien punzado está un corazón divino…” resa la 
segona estrofa d’uns Gozos).346 En ocasions, se li vincula amb la figura del Bon 
Pastor,347 a la imatge del cor ferit per una llança348 (derivant, per això, sovint, en 
l’adoració de les cinc nafres),349 o, fins i tot, crucificat, com es referència en alguna 
estrofa de Gozos, en devocionaris350 i inclús en la nostra literatura,351 comportant tot 
això la visió del cor agonitzant.352 

Tot aquest cúmul d’imatges, es condensen i simplifiquen, a grans trets, en algun 
missal-devocionari, al dividir el mes del Sagrat Cor en tres desenes, assenyalant 
camins a seguir, faltes i pecats sobre els quals reflexionar i tractar d’esmenar: 

1. Primera desena del mes: De l’1 al 10. La cruz: Arbre redemptor, escala del cel, 
etc. 

2. Segona desena del mes: De l’11 al 20. La lanzada: Blasfèmia, immoralitat, 
impietat, etc. 

3. Tercera desena del mes: Del 21 al 30. La corona de espinas: Manca de fe, 
caritat, fortalesa, etc.353 

 

 

                                                              
345 En algun tractat d’espiritualitat, es va parlar, també, del cor amb espines. Cfr. Manuel Carceller S. J., 
Consuelos a los que sufren: Nuevo mes ilustrado del Sagrado Corazón (Barcelona: Librería Religiosa, 1933), 
195. 
346 Varis, Villancicos: Colegio Máximo de San Ignacio (Santander: Labor Amoris, 1948), 128-129. 
347 Ibid., 119. 
348 Ibid., 122. Varis, Colección de cánticos, núm. 155 (Saragossa: Edelvives, 1950), 180. José Azorín S. J., 
Psallite: Selección de cánticos religiosos, núm. 277 (Alacant: Colegio de la Inmaculada, 1955), 273-274. 
349 Varis, Villancicos: Colegio Máximo de San Ignacio (Santander: Labor Amoris, 1948), 191-195. 
350 Manuel Carceller, S. J., Consuelos a los que sufren: Nuevo mes ilustrado del Sagrado Corazón (Barcelona: 
Librería Religiosa, 1933), 50, 55, 76, 160, 163 i 168. 
351 José Luis Martín Descalzo, La frontera de Dios (Barcelona: Destino/Planeta, 1990), 167. 
352 Manuel Carceller, S. J., Consuelos a los que sufren: Nuevo mes ilustrado del Sagrado Corazón (Barcelona: 
Librería Religiosa, 1933), 28. 
353 P. Luis Ribera C. M. F., Misal Diario latino-español y Devocionario (Barcelona: Regina, 1952), 1453-1457. 
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7.2.4.2. EVOLUCIÓ D’IMATGES I SÍMBOLS 

El caràcter d’algunes imatges i símbols no va passar desapercebut a nombrosos 
escriptors, des d’alguns aspectes cruents, heretats de piadoses tradicions procedents 
del monacat benedictí medieval de veneració cap al crucifix, les cinc nafres, la nafra 
del costat i al cor,354 assumit i accentuat en la reforma cistercenca.355 Tampoc podia 
faltar aquesta estreta vinculació de la Creu i el Cor de Jesús, envoltat, fins i tot, per 
la corona d’espines, en un orde religiós tan sever com la dels cartoixans. Així ho 
deixen entreveure diverses tradicions i corrents interns d’espiritualitat com, per 
exemple, les que es plasmen en algunes il·lustracions que mostren diferents cèdules 
de professió, com la de Fra Chrysostomus Judas Herrero (1748), número 271 de les 
efectuades a la cartoixa valenciana de Vall de Crist,356 visitada per Sant Ignasi el 
1535 per trobar-se amb Juan de Castro, company d’estudis seu a París. 

No obstant això, alguns d’aquests símbols, presentats de manera estretament 
vinculats, com el de la Creu i el Cor de Jesús, ja van aparèixer anteriorment a 
València. Crida particularment l’atenció al respecte bona part del que afecta a la 
figura i la santedat de l’Arquebisbe agustí Fra Tomás de Villanueva, O. S. A. (1486-
1555), molt patents en alguns dels nombrosos jeroglífics (tècnica emblemàtica en la 
qual van destacar els jesuïtes del Col·legi de Nobles de Sant Pau de València)357 
elaborats per als festejos organitzats a València amb motiu de la seva beatificació el 
1619 i quaranta anys més tard, el 1659, per la seva canonització.358 

Aquesta estreta vinculació d’ambdós signes cristians també es va reflectir en alguns 
cants de caràcter popular del segle XX (recordem el primer vers de la sisena estrofa 
de l’himne Vexilla Regis prodeunt, de l’ofici de vespres del temps de Passió, O Crux 
ave, spes unica,359 i el final del cant, O cor amoris victima… mortalium spes unica).360 

                                                              
354 Dom Ursmer Berlière, La ascesis benedictina: Desde los origines hasta el final del siglo XII, Espiritualidad 
Occidental 20 (Burgos: Monasterio Cisterciense de Sta. María La Real de Las Huelgas, 1988), 397-398. 
355 Charles Moeller, “El silencio de Dios”, en Literatura del siglo XX y cristianismo, 6a ed., vol. 1 (Madrid: 
Gredos, 1966), 253. 
356 Asunción Alejos Morán, La eucaristía en el arte valenciano, tom 1 (València: Institució Alfons el Magnànim, 
1977), 203. 
357 Víctor Mínguez Cornelles, Emblemática y cultura simbólica en la Valencia barroca (Jeroglíficos, enigmas, 
divisas y laberintos), Arxius i Documents 20 (València: Edicions Alfons el Magnànim, 1997), 36. 
358 Ibid., 28-34. 
359 Varis, Liber usualis: Missae et Officii, núm. 780C (Tournay: Desclée & Socii, 1956). 
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De tot això, alguns corrents i moviments socials ben dispars van heretar certs 
comportaments cap al cor humà, com la França postrevolucionària de finals del segle 
XVIII, o terres de l’altra banda de l’Atlàntic, sobretot Mèxic. La música va reflectir, 
també, altres imatges adolorides del Cor de Jesús que ofereixen tan gràficament 
altres arts, bé sigui ferit per les ofenses, 361  ensangonat, 362  com hort coronat 
d’espines -tal com va assenyalar Jacint Verdaguer (1845-1902), qui tant va contribuir 
a la propagació de la devoció al Sagrat Cor,363 el 1878-,364 travessat per fletxes (com 
podem apreciar, tant en la simbologia cartoixana esmentada com en la literatura 
universal)365 o, fins i tot, crucificat366 i agonitzant.367 A aquest fons sonor, se li pot fer 
un seguiment a través del cantoral religiós popular, tant en llatí com en altres 
llengües,368 essent, en ocasions, la presentació d’un mateix text, com Con flecha 
ardiente, amb el suport melòdic d’un cant pasqual com O filii et filiae,369 sobre el qual 
diferents organistes francesos (des del barroc fins als nostres dies) van compondre 
no poques variacions, tal com ens mostra el catàleg de composicions de Jean-
François d’Andrieu (1682-1738), Nicolás Lebègue (1631-1702), Marc-Antoine 
Charpentier (ca. 1635-1704), Alexandre Guilmant (1837-1911) o Jean Langlais 
(1907-1991), entre d’altres. La seva adaptació a altres idiomes la podem apreciar des 

                                                                                                                                                                                                  
360 Pedro Mª Ayala S. J., Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos. Acompañamiento, tom 1, núm. 
85 (Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1921), 175. Pedro Mª Ayala S. J., 
Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos. Acompañamiento, tom 2, núm. 33 (Madrid: Imp. y Lit. del 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1922), 97. Pedro Mª Ayala S. J., Cantemos al Señor: 
Colección de cánticos religiosos apropiados a la juventud, 2a ed., núm. 85 (Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1925), 159. 
361 Aldous Huxley, Contrapunt (Barcelona: Edhasa, 2016), 234. 
362  Graham Greene, L’americà tranquil, Les millors obres de la literatura universal, segle XX, núm. 153 
(Barcelona: Edicions 62, 2004), 124. 
363 Joaquim Molas, “VI. Jacint Verdaguer”, en Joaquim Molas (dir.), Història de la Literatura Catalana, vol. 7 
(Barcelona: Ariel, 1986), 252, 257, 261 i 280-281. 
364 Jacint Verdaguer, Idilꞏlis i cants místics, Biblioteca Anaya 44 (Madrid: Ed. Luis Guarner, 1965), 33. 
365 Asunción Alejos Morán, La eucaristía en el arte valenciano, tom 1 (València: Institució Alfons el Magnànim, 
1977), 215-216 (cèdula de professió núm. 301 de Vall de Crist, de Fra Anthonius Casino (1801). Gustave 
Flaubert, Madame Bovary (Madrid: Libra, 1977), 42. Derek Walcott, Omeros, Poesia 21 (València: Edicions 
Alfons el Magnànim, 1993), 324-325. Frank McCourt, Las cenizas de Ángela (Barcelona: Círculo de Lectores, 
1998), 187. 
366 José Luis Martín Descalzo, La frontera de Dios (Barcelona: Destino/Planeta, 1990), 167. 
367 José Mach S. J., Áncora de salvación, 61a ed. (Barcelona: Imprenta de Francisco Rosal, 1890), 397. 
368 José González Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 2a ed., núm. 202-203 (Madrid: Ed. del Corazón de 
María, 1913), 315-318. 
369 Pedro Mª Ayala S. J., Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos. Acompañamiento, tom 1, núm. 
93 (Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1921), 187-188. Pedro Mª Ayala 
S. J., Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos apropiados a la juventud, 2a ed., núm. 93 (Madrid: 
Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1925), 170-171. 
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de pols tan oposats com el tradicional himnari anglicà370 o entre l’esforç postconciliar 
del catolicisme en alguns països africans,371 al marge del tractament polifònic que se 
li va donar durant el barroc francès, amb un motet per part de Louis-Nicolas 
Clérambault (1676-1749),372 fins al segle XX, a càrrec de Vicent García Julbe (1903-
1997).373 El conjunt de tot això va donar, al mateix temps, un fons poeticomusical 
d’un valor remarcable, al mateix temps que va constituir un interessant testimoni 
d’algunes de les nostres vivències religioses d’abans, amb el consegüent engranatge 
emotiu i sociològic. 

No obstant això, amb el pas del temps i determinades pautes marcades, en bona 
mesura, per la Companyia, les velles imatges doloroses van donar pas a altres de 
caràcter molt més dolç i rosat,374 algunes expandides arreu del món, sovint, a través 
d’estampes i quadres de valor artístic prou dubtós.375 En el contrast entre aquelles i 
aquestes, es van manifestar, en algunes ocasions, els escriptors Miguel de Unamuno 
(1864-1936) 376  o Vicente Blasco Ibáñez, 377  entre d’altres, a través de la seves 
crítiques. 

Sobre això, també, podem trobar alguns subtils testimonis musicals, com el cant 
España penitente, dedicat, en la seva primera edició, per Cándido Candi (1844-1911) 
al Sagrat Cor,378  encara que, posteriorment, el podem trobar en algun cançoner 

                                                              
370 Varis, The new English Hymnal, 7a ed. (Londres: The Canterbury Press Norwich, 1992), 278-282. 
371  Jann C. Pasler, “Sacred Music in the African missions: Gregorian Chant, Cantiques, and Indigenous 
Expression” (comunicació, Atti del Congresso Internazionale di Musica Sacra: In occasione del centenario di 
fondazione del PIMS, 26 de maig de 2011-1 de juny de 2011), 1293-1295. 
372 Catherine Cessac, “Les “Mélanges” de Marc-Antoine Charpentier”, Bulletin de l’atelier d’études sur la 
musique française des XVIIe & XVIIIe siècles, núm. 11 (Versalles: Centre de Musique Baroque, 2003), 21. 
373 Antoni F. Ripollés Mansilla, “Vicent Garcia Julbe: Estudi i catalogació de la seua obra” (tesi doctoral, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2002), 574. 
374 Joan Sales, Incerta glòria, vol. 2, 2a ed., Les millors obres de la literatura catalana 89 (Barcelona: Edicions 62 
i la Caixa, 1990), 381. Juan Gil-Albert, España: Empeño de una ficción. El retrato oval, Obra completa, vol. 11 
(València: Edicions Alfons el Magnànim, 1987), 148. 
375  Graham Greene, L’americà tranquil, Les millors obres de la literatura universal, segle XX, núm. 153 
(Barcelona: Edicions 62, 2004), 66, 70 i 74. 
376 Miguel de Unamuno, La agonía del cristianismo, 2a ed. (Buenos Aires: Losada, 1964), 78. 
377 Vicente Blasco Ibáñez, La catedral (Barcelona: Thule, 2003), 153. 
378  Cándido Candi, España penitente: Al Sagrado Corazón de Jesús. Plegaria a 3 voces y coro, con 
acompañamiento de órgano, armonium o piano (Barcelona: Ed. F. Bernareggi, 1886). 
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religiós situat no en el de l’apartat dedicat a aquesta advocació, sinó en el dels cants 
penitencials.379 

Tanmateix, sense allunyar-nos de les primeres dècades del segle XX i partint de 
figures tan senyeres com Gabriel Miró (1879-1931), de la qual cosa se’ns parla en 
algun Dietario,380 la plèiade d’importants artistes que van haver de refer, a través de 
la pintura i l’escultura, allò destruït en la nostra última contesa és molt eloqüent: 
Salvador Tuset (1883-1951),381 Joan Baptista Porcar (1889-1974), Agustín Ballester 
(1900-1976),382 Carmelo Vicent Suria (1890-1957), etc.; algunes d’elles col·locades 
fora del temple, però en un lloc preeminentment elevat a l’escala principal d’alguns 
centres regits per algun orde religiós, com és el cas de la fàbrica de licor carmelità al 
Desert de les Palmes, a Benicàssim, actualment, presidint l’altar major a l’església 
d’aquest convent,383 o en l’antic asil de l’Hogar “San Eugenio” de València, regit per 
les Filles de la Caritat. 

Tanta és la presència d’aquesta devoció entre el poble que la seva cita va entrar a 
formar part d’algunes expressions eufemístiques habituals, les quals, com a 
conseqüència de la seva força expressiva, van quedar reflexades en obres literàries 
d’èpoques i països tan dispars com l’Anglaterra del segle XIV, representada per 
Geoffrey Chaucer (ca. 1343-1400), 384  o l’Espanya del primer terç del segle XX, 
representada per Gabriel Celaya (1911-1991), 385  a més de constituir un crit 
d’afirmació en determinades situacions polítiques convulses. 386  En altres cites 
literàries, es va entrar en nombrosos aspectes històrics i sociològics, i fins musicals, 
en alguns casos, sovint, amb caràcter molt emotiu i, lògicament, religiós. El suport 
                                                              
379 José González Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 3a ed., tom 3, núm. 597 (Madrid: Ed. del Corazón 
de María (Licencias eclesiásticas fechadas en Barcelona, 5 de enero de 1924), s. d.), 1276-1277. José González 
Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 2a ed., núm. 527 (Madrid: Ed. del Corazón de María, 1913), 727-729. 
380 Josep Vicent Foix, Diari 1918, Les millors obres de la literatura catalana 67 (Barcelona: Edicions 62 i la 
Caixa, 1987), 164. 
381  Juan Alberto Kurz Muñoz, El pintor Salvador Tuset (1883-1951) (València: Institución Alfonso el 
Magnánimo, 1978), 176. 
382 Josep Joaquim Sorlí Moliner, L’escultor Agustí Ballester Besalduch (1900-1976) (Sant Carles de la Ràpita: 
Centre d’Estudis del Maestrat, 2002), 69 i 105-106. 
383 Jaime Peris Domínguez, Porcar: 1889-1974 (València: Servei de Publicacions de la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, 1991), 32-33. 
384 Geoffrey Chaucer, El conte del Senescal, Les millors obres de la literatura universal 48 (Barcelona: Edicions 
62 i la Caixa, 1985), 70. 
385 Gabriel Celaya, Parte de guerra (Barcelona: Laia, 1977), 28. 
386 Ramir Reig S. J., Obrers i ciutadans: Blasquisme i moviment obrer. València, 1898-1906, Politècnica 6 
(València: Edicions Alfons el Magnànim, 1982), 230-231. 
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sonor que s’assenyala sol ésser un tant vague i vaporós, no exempt, per això, de 
certa importància, amb acotacions més o menys precises a determinats textos llatins 
i a les seves melodies litúrgiques, tot i que predominen les referències centrades en 
alguns cants devocionals en l’idioma de cada feligresia, alguns dels quals van arribar 
a aconseguir una popularitat notòria, com la tornada seguida d’una estrofa “Corazón 
Santo, Tú reinarás, tú nuestro encanto siempre serás”, citada en diferents 
novel·les. 387  El mateix va succeir en alguna obra de teatre, 388  encara que no 
sapiguem amb certesa en quina melodia estaven pensant aquests escriptors, atès 
que són diferents les versions musicals que es coneixen a través de diversos 
cançoners religiosos, malgrat que, segurament, ha de tractar-se de la melodia de 
caràcter popular que apareix en algun d’ells, amb harmonitzacions a càrrec de 
diferents músics.389 

Algunes de les altres versions tenen un caràcter més litúrgic, com la que inicia la 
seva primera frase de la mateixa manera que la seqüència del dia de Pasqua, 
Victimae Paschali laudes,390 o aquella altra, tan semblant en la seva estructura al 
tradicional coral germànic, amb certa presència, també, en el repertori organístic 
espanyol de principis del segle XX. 

7.2.5. PUBLICACIONS SOTA EL MANTELL DEL SAGRAT COR 

Al marge de les revistes pròpies de cada col·legi de la Companyia, com és el cas 
d’Auras al Col·legi de Sant Josep de València, la cita periòdica amb els devots 

                                                              
387 Lluís Bernat, Caciquisme roig, Biblioteca d’autors valencians 9 (València: Edicions Alfons el Magnànim, 
1984), 136 i 139. Camilo José Cela, El volcán (Cuento para histéricas), Austral 1616 (Madrid: Espasa-Calpe, 
1981), 56 i 237. 
388 José Mª Pemán, Obras selectas, inéditas y vedadas, vol. 5 (Barcelona: Dopesa, 1975), 547. 
389 Manuel José Martín, Ejercicio cotidiano de diferentes oraciones para antes y después de la confesión y 
comunión, con un ejercicio para la Santa Misa, y el Miserere y Stabat Mater en castellano: Recopilado de 
varios autores (Madrid: Imprenta y librería de D. Pedro Sanz y Sanz, 1837), 35-36. José González Alonso, 
Repertorio de Cánticos Sagrados, 2a ed., núm. 201 (Madrid: Ed. del Corazón de María, 1913), 314-315. José 
González Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 4a ed., tom 1 (amb acompanyament d’orgue), núm. 204 
(Madrid: Coculsa (Impreso en los talleres de la Editorial Boileau de Barcelona, donde se obtuvieron las licencias 
eclesiásticas en mayo de 1922), 1946), 479-480 (revisió del P. Manuel Sierra). Pedro Mª Ayala S. J., Cantemos 
al Señor: Colección de cánticos religiosos. Acompañamiento, tom 1, núm. 89 (Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1921), 179-180. Pedro Mª Ayala S. J., Cantemos al Señor: Colección 
de cánticos religiosos apropiados a la juventud, 2a ed., núm. 89 (Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús, 1925), 163-164. José Mª Alcácer, Cancionero religioso en estilo popular, 2a ed., 
núm. 128 (Sant Sebastià: La Milagrosa, 1939), 171. 
390 Joaquín Moragues S. J., Cantemus Domino: Colección de cánticos religiosos de varios autores antiguos y 
modernos, 2a ed. (Barcelona: Rafael Casulleras, 1922), 53-54. 
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espanyols i d’altres països de parla hispana tenia un puntal bàsic de referència a la 
revista El Mensajero del Corazón de Jesús -de la qual Camilo José Cela (1916-2002) 
va ésser censor durant algun temps en la seva joventut-. Aquesta revista de gran 
difusió està present, en no poques ocasions, en diferents creacions literàries, tant en 
alguna novel·la de Gabriel Miró391 com en obres amb caràcter de Memorias d’autors 
de molt diverses tendències i distants entre si sota molts aspectes, com Andrés Sorel 
(1937-2019) 392  o Ernesto Cardenal (1925-2020), 393  entre d’altres. Més present i 
constant, si és possible, era la cita diària que proporcionava, poc menys que 
inconscientment, l’anual calendari (l’origen del qual se’ns recorda a la revista 
Jesuitas)394 publicat des de la mateixa editorial, amb breus anotacions d’interès sobre 
diferents temes atractius de grat record per alguns escriptors com Joan Fuster 
(1922-1992), des de la perifèria hispànica.395 

Pràcticament en tots els països de l’orbe catòlic, es donaven situacions força similars 
i, si parlem dels del nostre entorn més immediat, no podem deixar de citar sobretot a 
Itàlia i la seva revista Il Messagero del Sacro Cuore, dirigida, durant un temps, pel P. 
Vittorio Genovesi, S. J. (1887-1967), un destacat llatinista.396 El paper de França ha 
sigut molt remarcable, també, en aquest aspecte i sobre això hi ha una àmplia 
bibliografia reflectida, en part, en alguns apartats d’aquest treball.  

Fora d’aquest cercle llatí europeu, també, destaquen altres països. Valgui només una 
breu referència, més literària que altra cosa, a la catòlica Irlanda, on la revista 
especialitzada en difondre aquesta devoció està present, per exemple, en la novel·la 
Las cenizas de Ángela, 397  obra que, en alguna ocasió, se cita com El pequeño 
mensajero del Corazón de Jesús.398 

                                                              
391 Gabriel Miró, Nuestro padre San Daniel-El Obispo leproso, Austral A224 (Madrid: Espasa-Calpe, 1991), 
416. 
392 Andrés Sorel, Crónicas de Amor y Muerte en diez Ciudades del Mundo (Madrid: Zero, 1973), 30. 
393 Ernesto Cardenal, Vida perdida. Los tres mundos: Memorias (Barcelona: Seix Barral, 1999), 453-454. 
394 Marta Barrio, “Ediciones Mensajero cumple cien años”, Jesuitas, núm. 126 (2015): 7-8. 
395 Joan Fuster, Indagacions i propostes: Assaigs, diaris, aforismes, Les millors obres de la literatura catalana 53 
(Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1991), 222-223. 
396 Charles E. O’Neill S. J. i Joaquín Mª Domínguez S. J., Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús: 
Biográfico-Temático, vol. 2 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2001), 1706-1707 (veu redactada per M. 
Zanfredini). 
397 Frank McCourt, Las cenizas de Ángela (Barcelona: Círculo de Lectores, 1998), 184 i 232. 
398 Ibid., 189. 
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7.3. CENTRES EDUCATIUS DE LA COMPANYIA: ENTRE EL RECORD I LA 
LITERATURA 

D’entre els molts camps en els quals la Companyia va treballar, ocupa un lloc 
destacat la pastoral educativa realitzada en els seus centres docents. Així ho plasmen 
els estudis sobre alguns d’ells, com el Col·legi de Sant Josep de València,399 o, en el 
camp literari, a través d’algunes novel·les, Memorias o altres tipus d’escrits aportats, 
en bona mesura, tant per alguns P. P. de la Companyia com per alguns antics 
alumnes de diferents centres: escriptors com Ramón Pérez d’Ayala (1880-1908), pel 
de Carrión de los Condes (el primer que va fundar a la Península la Companyia 
restaurada el 1814) 400  i, més tard, pel de Gijón; 401  Gabriel Miró pel de Santo 
Domingo d’Oriola, la qual cosa aflora en la seva novel·la El obispo leproso; o Agustí 
Calvet (Gaziel) (1887-1964) pel llavors nou Col·legi de Sant Ignasi, situat en el barri 
de Sarrià, a la Barcelona de finals del segle XIX, per passar, pocs mesos després, 
com a mig pensionista, al cèntric Col·legi del Sagrat Cor de Jesús, situat al carrer 
Casp de la Ciutat Comtal, de la qual cosa dóna bon compte en les seves Memòries, 
entre d’altres.402 També, es va formar en aquest últim centre el futur escriptor Josep 
Mª de Sagarra (1894-1961), reflectint les seves vivències allà, de manera profusa, en 
les seves Memòries. 

La dinàmica d’aquests dos centres barcelonins es va reflectir, també, en altres escrits 
de caràcter autobiogràfic, com podem observar en el llibre de l’activista Xavier Polo 
(1933), alumne de batxiller en la dècada de 1940 del Col·legi de Sant Ignasi, 
rememorant records d’alguns professors,403 com els P. P. Joaquim Julià404 i Manuel 
Asensio,405 ambdós de Mataró, així com de les Congregacions Marianes de Barcelona 

                                                              
399 Enrique Lull S. J., Jesuitas y Pedagogía: El Colegio San José en la Valencia de los años veinte (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1997), 462-468. 
400 Anònim, “Provincia de Castilla: Colegio de Carrión de los Condes”, Cartas Edificantes de la Asistencia de 
España, tom 2, núm. 1 (1901): 52. 
401 Miguel Pérez-Ferrero, Las mocedades de Ramón Pérez de Ayala (1880-1908), Anaquel Cultural Asturiano 13 
(Oviedo: GEA, 1992), 40-41. 
402 Gaziel, Tots els camins duen a Roma: Memòries I, 2a ed., vol. 1, Les millors obres de la literatura catalana 68 
(Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1988), 71. 
403 Xavier Polo, Les grans gestes contra el franquisme: Història d’una vida (Barcelona: Proa, 2009), 80-83. 
404 Rufo Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970 ([Roma?]: Tip. 
Roccaforte, 1972), 65. 
405 Nicolás R. Verástegui S. J., Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu (II): 1970-1985 (Roma: Curia 
Generalitia, S. J., i Institutum Historicum, S. J., 1986), 4, 170 i 344. 
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en els anys que va estar al front d’elles el P. Manuel Mª Vergés, S. J. (1886-1956)406 
-successor del fundador, el P. Luis Ignacio Fiter, S. J. (1852-1902)-,407 l’edifici de les 
quals va passar a anomenar-se, poc després de la seva mort, Forum Vergés 
(1957),408 edifici que la Companyia va vendre trenta anys després, el 1987.409 

En l’àmbit més estrictament literari, es van reflectir, també, algunes de les activitats 
dutes a terme en diferents col·legis espanyols de la Companyia, sobretot a través 
d’algunes novel·les. Tal són els casos d’Incerta glòria, de Joan Sales (1912-1983), en 
la apareix el ja citat Col·legi del Sagrat Cor barceloní,410 o en la de Pedro de Lorenzo 
(1917-2000), titulada Gran Café, al parlar de Villafranca de los Barros,411 col·legi que, 
realment, va començar a funcionar el 1892.412 Aquests autors, entre d’altres, van 
utilitzar aquest recurs, incloent a algun jesuïta dels que, també, formen part de la 
història de la nostra literatura, com el P. Luis Coloma, S. J. (1851-1915), 413 
predicador que va dirigir uns exercicis espirituals a Alfons XIII414 (encara que no 
sempre va tenir èxit en les prèdiques al poble pla)415 i el qual va immortalitzar el 
gran col·legi madrileny de Chamartín 416  (centre que coneixia molt bé per haver 
format part d’aquella comunitat durant algun temps)417 en el primer capítol de la 

                                                              
406 Rufo Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970 ([Roma?]: Tip. 
Roccaforte, 1972), 130 i 494. 
407 Ramón Ruiz Amado S. J., “Necrología: P. Luis Ignacio Fiter. Tortosa, 1903”, Cartas Edificantes de la 
Asistencia de España, tom 3, núm. 1 (1903): 232-243. Josep Mª Benítez i Riera S. J., Jesuïtes i Catalunya: Fets i 
Figures, Scripta et documenta 52 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996), 155, 189, 201-202 
i 225. 
408 Josep Mª Benítez i Riera S. J., Jesuïtes i Catalunya: Fets i Figures, Scripta et documenta 52 (Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996), 180, 228-229. 
409 Ibid., 181 i 229. 
410 Joan Sales, Incerta glòria, vol. 1, 2a ed., Les millors obres de la literatura catalana 89 (Barcelona: Edicions 62 
i la Caixa, 1990), 80-82. 
411 Pedro de Lorenzo, Gran Café, 3a ed. (Barcelona: Planeta, 1983), 207. 
412  Anònim, “Villafranca de los Barros: Noticias de la fundación del Colegio”, Cartas Edificantes de la 
Asistencia de España, tom 2, núm. 1 (1901): 118-123. 
413 Rufo Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970 ([Roma?]: Tip. 
Roccaforte, 1972), 27 i 245. Charles E. O’Neill S. J. i Joaquín Mª Domínguez S. J., Diccionario Histórico de la 
Compañía de Jesús: Biográfico-Temático, vol. 1 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2001), 860-861 (veu 
redactada per R. M. de Hornedo). 
414 Luis Coloma S. J., “Historia de las Sagradas Reliquias de San Francisco de Borja. Ejercicios a S. M. el Rey 
Don Alfonso XIII: Artículos”, Obras completas, vol. 12 (Madrid i Bilbao: Razón y Fe i Ed. El Mensajero del 
Corazón de Jesús, 1940), 85-131. 
415 Camilo Mª Abad S. J., “Provincia de Castilla. Burgos: El Año Jubilar en el Colegio de la Merced (“et al.”)”, 
Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tom 4, núm. 2 (1905): 537. 
416 Manuel Revuelta González S. J., Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906) (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1998), 16. 
417 Anònim, “Necrológica”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, núm. 1 (1915): 271. 
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seva novel·la Pequeñeces.418 Aquesta obra que, en principi, va ésser ben acceptada, 
va motivar, poc després, irades controvèrsies, protagonitzades, en bona mesura, per 
l’escriptor Vicente Blasco Ibáñez i el republicanisme de l’agitada Espanya d’aquella 
època, en connivència, sembla ésser, amb alguna que altra lògia maçònica.419 Potser, 
no n’hi havia per tant, ja que, dècades més tard, aquesta novel·la va quedar sumida 
en un complet oblit, encara que, ocasionalment, va ésser recordada en alguna breu 
referència literària (no exempta de certa ironia) per part d’escriptors tan diferents 
com José Mª Pemán (1897-1981), 420  Camilo José Cela 421  o Joan Sales, 422  entre 
d’altres. 

Alguns escriptors van optar per no entrar en més consideracions “sobre la fiebre de 
los colegios” de la Companyia a l’Espanya de finals del segle XIX423 i es van limitar a 
simples i concises referències a alguna de les moltes escoles professionals que la 
Companyia té disseminades per tot el país. D’entre el conjunt de totes elles, veiem 
citades en una ocasió, per exemple, les andaluses de Linares o Úbeda, sota 
l’advocació de la Sagrada Família.424 

De la mateixa manera, en la literatura espanyola, podem trobar alguna breu al·lusió, 
com la realitzada per Ángel Ganivet (1865-1898), a algun col·legi de la Companyia a 
França, encara que sense citar, ni tan sols específicament, el centre.425 No obstant 
això, una dada com aquesta (encara que, simplement, novel·lesca), no deixa de tenir 
el seu interès, ja que reflecteix certs hàbits de la noblesa (o, fins i tot, de l’alta 
burgesia espanyola), com el d’enviar els seus fills a algun internat estranger, aspecte 
que ens il·lustra, per exemple, Gaziel, al parlar de la formació del seu pare a 
Épernay, a prop de Reims, i, més tard, a Anglaterra, on s’impartia una formació 

                                                              
418 Gaziel, Tots els camins duen a Roma: Memòries I, 2a ed., vol. 1, Les millors obres de la literatura catalana 68 
(Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1988), 73-74. 
419 Pura Fernández, “Vicente Blasco Ibánez y la literatura de propaganda filomasónica”, Debats, núm. 64-65 
(1999): 144-155. 
420 José Mª Pemán, Signo y viento de la hora, Libro RTV 84 (Madrid: Salvat, 1970), 18. 
421 Camilo José Cela, El volcán (Cuento para histéricas), Austral 1616 (Madrid: Espasa-Calpe, 1981), 110. 
422 Joan Sales, Incerta glòria, vol. 1, 2a ed., Les millors obres de la literatura catalana 89 (Barcelona: Edicions 62 
i la Caixa, 1990), 236. 
423 Manuel Revuelta González S. J., Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906) (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1998), 15-17. 
424 Andrés Sorel, Crónicas de Amor y Muerte en diez Ciudades del Mundo (Madrid: Zero, 1973), 35. 
425 Ángel Ganivet, Los trabajos del infatigable creador Pío Cid (Barcelona: Planeta, 1988), 589. 
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digna dels futurs lords, a força de molt d’esport a l’aire lliure, com remar en el riu, 
muntar a cavall, etc.426 

Igualment, Gaziel ens explica que el P. Moreu era un autèntic enamorat de la 
literatura clàssica grega i llatina, així com de l’espanyola acadèmicament consagrada, 
amb preferència pels patrons èpics i lírics del segle d’or espanyol, coneixements 
profunds que sabia transmetre al seu alumnat gràcies a les seves dots 
pedagògiques.427 Tanta va ésser l’admiració i agraïment d’aquest escriptor cap al P. 
Moreu, que l’amistat entre tots dos va anar molt més enllà dels anys del seu tracte 
acadèmic, figurant aquell jesuïta entre l’escarida nòmina dels personatges que van 
influir benèficament en la seva formació integral, als quals va dedicar les seves 
Memòries.428 Tanmateix, la seva vàlua va ésser requerida en altres llocs, pel que es 
podia trobar donant un sermó el Dijous Sant de 1915 a l’Església de la Residència 
d’Osca,429 informant el P. Provincial des de Mallorca sobre el desenvolupament dels 
actes d’homenatge a Sant Alonso Rodríguez (1531-1617) en aquella illa el 1917 o 
donant alguna conversa al Col·legi de Sant Josep de València el 1923.430 

Així mateix, Gaziel ens parla, afectuosament, d’altres jesuïtes del centre, entre els 
quals destaca el llavors jove P. Cardoso, argentí, la cavallerositat i educació exquisida 
del qual tant valorava l’alumnat, com, també, el seu castellà natiu de mar enllà,431 
aspecte aquest que, al costat d’altres que s’observaven en els adolescents de 
l’internat procedents de les nostres colònies -arribats en alguns dels vaixells de la 
flota naviliera de Claudio López (1853-1925), marquès de Comillas-, tant cridaven 
l’atenció de l’alumnat nadiu, 432  majoritàriament, català. Aquell tarannà dels nous 
hispans, també, va sorprendre alguns personatges notables, com podem apreciar 
entre les notícies reflectides en alguns escrits, com les referents al 
“plusquamseptuagenario” P. Joan de Argueda, S. J., de Lima i afectat a la Península 
                                                              
426 Gaziel, Tots els camins duen a Roma: Memòries I, 2a ed., vol. 1, Les millors obres de la literatura catalana 68 
(Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1988), 166. 
427 Ibid., 161-164. 
428 Ibid., 5 i 12. 
429 Manuel Carceller, “Residencia de Huesca: Carta del P. Manuel Carceller al P. Manuel Solà”, Cartas y 
Noticias Edificantes de la Provincia de Aragón: Año 1915, núm. 2 (1916): 24. 
430 Enrique Lull S. J., Jesuitas y Pedagogía: El Colegio San José en la Valencia de los años veinte (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1997), 519 i 671. 
431 Gaziel, Tots els camins duen a Roma: Memòries I, 2a ed., vol. 1, Les millors obres de la literatura catalana 68 
(Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1988), 158-159. 
432 Ibid., 80. 
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Ibèrica per l’expulsió de Manuel Godoy (1767-1851), de rica i prolífica conversa sobre 
els més variats temes, des dels seus nombrosos viatges i plets familiars fins al seu 
testament, o la devoció de les tres hores del Divendres Sant (posteriorment, més 
conegudes pel sermó i cant de les Set paraules, a les quals el P. Antonio Massana, S. 
J.,433 va posar música,434 d’acord amb la tradició de la Companyia),435 tal com ens 
relata, en to molt cordial i afectuós, l’il·lustrat Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-
1811) en el seu Diario.436 

El conjunt de tot això suposa una font d’informació sobre la vida acadèmica 
desenvolupada en aquelles aules i les vivències allà propiciades que, al costat d’una 
historiografia sobre altres col·legis de la Companyia a la Península, fa possible que 
puguem comptar, en l’actualitat, amb una visió al respecte prou àmplia i interessant, 
tot i que, en molts casos, no es va més enllà de meres al·lusions més o menys 
directes, fins i tot, tractant-se de centres superiors, essent, potser, el més destacat 
d’ells la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Així sembla deduir-se d’algun 
fragment novel·lístic de l’Espanya de mitjan el segle XX com el que segueix: “El 
ochenta por ciento de nuestros obispos tienen formación jesuítica. Han bebido en las 
reglas que nos legó San Ignacio de Loyola, las mismas que fortalecieron nuestra 
Iglesia y le permitieron capear horribles temporales”.437 

Naturalment, altres països no es van quedar enrere i sense moure’s de l’àmbit literari 
(en bona mesura, el novel·lesc), segurament, un dels més idonis per arribar a un 
públic més ampli. Tal és el cas, per exemple, d’un diàleg entre un alumne de la petita 
universitat de Voyageur i el P. Paulus, S. J., en la novel·la nord-americana 

                                                              
433  Antonio Massana S. J., Cánticos para las “Siete Palabras”, a una y cuatro voces de hombre con 
acompañamiento de órgano o armonio (Barcelona: Boileau, s. d.), llatí, castellà, català i basc. 
434 La tradició de posar música a les Set paraules ha seguit viva, pràcticament, fins als nostres dies, tant a la 
Península Ibèrica (en ocasions, per un equip de set compositors) com a l’estranger, tal com podem observar en el 
repertori de l’aragonès Juan Briz (1950), en el seu Op. 50, per a instruments de metall i percussió, com en el de 
l’escocès James MacMillan (1959), amb les seves Seven Last Words from the Cross, obra composta en forma de 
cantata, entre d’altres. Cfr. Varis, Repertorio de cantos (Salamanca, 1977). 
435 Manuel Revuelta González S. J., Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906), tom 2 
(Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1998). 
436 Gaspar Melchor de Jovellanos, Diario (Antología), Clásicos Universales Planeta 213 (Barcelona: Planeta, 
1992), 423-424. 
437 Marcos Aguinis, La cruz invertida (Barcelona: Planeta, 1982), 755. 
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Underworld, de Don DeLillo (1936), amb determinats capítols com extrets d’un 
dietari.438 

En altres escrits literaris, al parlar de la docència en la Companyia, només es fa una 
referència genèrica als ensenyaments rebuts en els col·legis dels jesuïtes, encara que 
sense concretar cap dels seus aspectes, tal com podem observar en la novel·la 
Herzog,439 de Saul Bellow (1915-2005), encara que no són pocs els que reconeixen, 
amb agraïments, l’educació rebuda, com l’escriptor James Joyce (1882-1941),440 qui 
ens va descriure un poc de la vida quotidiana al seu col·legi en la seva obra Retrato 
del artista adolescente,441 i el qual considerava a la Companyia un orde distingit, 
eficaç, important pel que fa a l’educació i prou més simpàtics que els dominics.442 
Tanmateix, alguns escriptors el van titllar de “devot pervertit, exalumne depravat de 
col·legi de religiosos”.443 

No obstant això, fora de l’àmbit literari i en treballs de caràcter històric i analític, 
l’avaluació del sistema educatiu de la Companyia al llarg dels canvis socials del segle 
XIX va propiciar a França, ja en la primera meitat d’aquell segle, l’acusació que de les 
seves aules sortien molt pocs cristians ferms, capaços de batallar en la política i 
defensar, enèrgicament, la religió a les cambres. D’això, podem trobar ressons 
interns i externs en diferents països. El P. Joseph Burnichon, S. J., va recollir el guant 
de les experiències amargues per enfocar, cap al futur, una pedagogia capaç de 
formar generacions futures més vigoroses i guerreres.444 L’assumpte va continuar 
present en diferents països ben entrat el segle XX, tal com reflecteixen a França 

                                                              
438 Don DeLillo, Submón, vol. 2, Les millors obres de la literatura universal, segle XX, núm. 162 (Barcelona: 
Edicions 62, 2005), 644-653. 
439 Saul Bellow, Herzog, Les millors obres de la literatura universal, segle XX, núm. 141 (Barcelona: Edicions 
62, 2002), 176. 
440  Jacques Mercanton, Las horas de James Joyce, Debates/Biografía 11 (València: Institució Alfons el 
Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, 1991), 54 i 77. Manuel Revuelta González S. J., Los 
colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906), tom 2 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 
1998), 319. 
441 James Joyce, Retrato del artista adolescente (Barcelona: Seix Barral, 1984), 13. 
442  Jacques Mercanton, Las horas de James Joyce, Debates/Biografía 11 (València: Institució Alfons el 
Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, 1991), 54. 
443 Joan Fuster, Indagacions i propostes: Assaigs, diaris, aforismes, Les millors obres de la literatura catalana 53 
(Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1991), 255. 
444 Anònim, “Asistencia de Francia”, Cartas Edificantes de la Provincia de Castilla, tom 2, núm. 2 (1902): 426-
427. 
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alguns dels treballs literaris del canonge Charles Moeller (1912-1986), 445  o a la 
Península Ibérica els de caràcter històric del P. Enrique Lull, S. J. (1945-2019),446 
entre d’altres, així com l’enfocament pràctic donat per aquesta Asistencia a 
Llatinoamèrica, a jutjar per les aportacions que coneixem del col·legi argentí de 
Santa Fe, a través dels cercles de filosofia del qual es van ensinistrar defensors i 
teòrics en la utilizació de tots els recursos que oferia el sistema escolàstic per tal de 
saber exposar i defensar diversos temes filosòfics i apologètics, no solament a classe, 
sinó, també, fins i tot, en les reunions i trobades d’algunes congregacions 
marianes.447 

La fe i l’entusiasme que va posar el P. Juan Faustino Sallaberry, S. J. (1871-1945), 
en la utilització de tots els mitjans de la pedagogia moderna, també, va estar present 
en la seva tasca catequètica, utilitzant els valors del cant i, fins i tot, accentuant-lo 
amb la utilizació d’un orgue portàtil, desplaçant-se amb ell per atendre els diferents 
grups.448 

L’assumpte, però, no es va limitar, de manera exclusiva, a l’entorn de l’ensenyament 
cristià a les aules acadèmiques de centres de formació, sinó que, segons alguns 
estudiosos, també, va cuejar en les sessions dedicades a la formació cristiana, 
centrada, generalment, a les parròquies a través de la catequesi iniciàtica, de 
vegades, no prou profunda i elaborada. 

7.3.1. EL FONS SONOR D’UN COL·LEGI DE LA COMPANYIA 

En tota aquella dinàmica pedagògica, la música, també, va tenir el seu propi espai 
que, si bé no com a element principal, sí, almenys, com a teló de fons sonor 
complementari per algunes de les activitats que formaven part del currículum 
educatiu. 

                                                              
445 Charles Moeller, “La Fe en Jesucristo”, Literatura del siglo XX y cristianismo, 6a ed., vol. 2 (Madrid: Gredos, 
1971), 234. 
446 Enrique Lull S. J., Jesuitas y Pedagogía: El Colegio San José en la Valencia de los años veinte (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1997), 655. 
447 Juan Sallaberry S. J., “Cartas del P. Juan Sallaberry al P. Francisco María de Alós”, Cartas y Noticias 
Edificantes de la Provincia de Aragón: Año 1916 (1917): 185-186 (carta núm. 6). 
448 Ibid., 163 (carta núm. 1). 
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Lògicament, el cançoner religiós a l’ús, amb les seves múltiples variants 
d’enfocament, va comptar amb una edició pròpia en diversos col·legis, recollint les 
cançons més acord i necessàries per la formació dels alumnes, des de les pensades 
per als més petits, com aquella que tant va captivar, en la seva infància, al futur 
escriptor Josep Mª de Sagarra (els dos versos centrals de la qual deien així: “…que 
queremos ser amantes/del Sagrado Corazón…”),449 fins l’himne de l’escola i tot un 
seguit de cants litúrgics, entre els quals podem trobar, en alguna ocasió, senzills 
fragments polifònics amb la col·laboració de l’acompanyament d’orgue o harmònium, 
encara que, en alguna solemnitat o esdeveniment extraordinari, es va poder comptar 
amb la participació d’algun conjunt instrumental, fruit de l’esforç i el treball d’alguns 
alumnes sensibles cap al fet musical que, com a assignatura d’adorn, alguns 
professors seglars s’esforçaven a impartir. 

En el repertori recollit en aquells cançoners religiosos espanyols, sempre van 
predominar els cants de caràcter litúrgicopopular, tant en llatí com en castellà, tot i 
que, també, en àrees geogràfiques més restringides, podem apreciar la presència del 
basc i, de forma prou més àmplia, del català. La seva distribució era clara; partint de 
les primeres necessitats per seguir amb facilitat l’any litúrgic, podem trobar alguna 
versió musical dels cants de l’ordinari de la missa, en general, la De Angelis, així com 
una selecció dels eucarístics més imprescindibles. També, hi figura un grup dedicat al 
Sagrat Cor, a la Mare de Déu i a diferents sants que, començant sempre pel Patriarca 
Sant Josep, s’aturava en uns pocs sants de la Companyia, així com uns quants 
penitencials (apropiats per la Quaresma), exercicis i recessos espirituals i, també, 
alguns en missions populars. 

La modalitat de presentació tradicional va ésser, generalment, molt senzilla: en 
petites fulles soltes, segons l’inveterat costum d’entre les formes més populars de 
divulgació literària, religiosa, ideològica, humorística, etc. Les fulles numerades amb 
cants religiosos es van agrupar més tard en petit llibre de butxaca que, sota el títol 
de Cánticos Religiosos del “Repertorio Músico”, va aconseguir nombroses edicions, 

                                                              
449 Josep Mª de Sagarra, Memòries I, vol. 1, Les millors obres de la literatura catalana 58 (Barcelona: Edicions 
62 i la Caixa, 1981), 175. 
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algunes d’elles, només amb els textos. Molts d’ells van ésser incorporats en diferents 
cançoners de la Companyia i altres d’especial rellevància a la Península. 

7.3.2. ELS COL·LEGIS SOTA AQUESTA ADVOCACIÓ 

Aquests centres docents van gaudir d’una excel·lent reputació en diferents països, 
tant els de nois com els de noies, la qual cosa va transcendir, també, a la literatura, 
tal com podem apreciar, per exemple, en alguna obra de Santiago Rusiñol (1861-
1931) o François Mauriac (1885-1970),450 entre d’altres. No obstant això, aquesta 
circumstància va posar el seu petit gra de sorra a la llarga història de la picaresca 
hispànica, ja que, en alguna ocasió, es va utilitzar, enganyosament, aquesta 
advocació per cobrir les aparences, amagant, en realitat, sota ella, un col·legi laic, 
com és el cas del centre granadí de Joaquín Alemán, on va iniciar els seus primers 
anys de formació Federico García Lorca (1898-1936), en lloc d’assistir al proper 
col·legi dels escolapis.451 

Resulta notori el cas de les carmelites de València, per les alumnes de les quals es 
van escriure petites obres teatrals a representar per elles mateixes per tal de 
propiciar així aquesta devoció. Tal és el cas del Col·legi de les M. M. Escolàpies de 
València, per a les quals va escriure el P. José Felis (1850-1918)452 el llibret d’una 
sarsuela en un acte i vint-i-set escenes titulada La apóstol del Sagrado Corazón, amb 
música del professor del Conservatori de València Tomàs Aldàs (1880-1965), situant 
l’acció en el monestir de M. M. Saleses de Paray-le-Monial (amb himne de 
peregrinació propi)453 el 1688 i les revelacions i promeses a Santa Margarida Mª 
Alacoque com a epicentre. La música per aquesta obra teatral de caràcter educatiu, 
tot i que atribuïda equivocadament per algun estudiós a Tomàs Aldàs,454 en realitat 

                                                              
450 Françoise Mauriac, El misterio Frontenac (Barcelona: Planeta, 1981), 332 i 349. Françoise Mauriac, El nudo 
de víboras (Barcelona: Planeta, 1981), 195. 
451 Ian Gibson, El amor que no pudo ser (Barcelona: Plaza y Janés, 1999), 22. 
452 Raúl Silvestre Diago, “El cognom Silvestre i la música a Sueca” (comunicació, La música a la Ribera de 
Xúquer: Volum monogràfic. Actes de la XV Assemblea d’Història de la Ribera, 9, 10 i 11 de novembre de 
2012), 268. 
453 Pedro Mª Ayala S. J., Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos. Acompañamiento, tom 1, núm. 
96 (Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1921), 193-194. Pedro Mª Ayala 
S. J., Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos apropiados a la juventud, 2a ed., núm. 96 (Madrid: 
Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1925), 176-177 (lletra d’A. M. P. i 
harmonització d’A. M). 
454 Luis Iglesias, Teatro Lírico Español, tom 1, Catálogo A-E 1710 (La Corunya: Publicaciones de la Excma. 
Diputación de A Coruña, 1991), 318. 
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se li deu a Francisco Antich (1860-1926), músic i editor, molt experimentat en obres 
d’aquestes característiques, qui va donar a conèixer la versió per a cant i piano a 
través de la seva pròpia editorial, a l’igual que es va fer amb el llibret imprès en 
edició separada el 1901.455 L’obra es va representar en diverses ciutats espanyoles, 
com Bilbao (1904),456 entre d’altres. 

No cal dir que, per alguns col·legis femenins sota aquesta advocació, es van 
compondre cants per la litúrgia o actes devocionals, com la Salve Regina, per a duo i 
cor amb acompanyament de piano de José Mª Úbeda (1835-1909), que, tal com 
assenyala el compositor en la seva dedicatòria, va ésser “compuesta y dedicada à la 
R. M. Superiora Ana Roset y Hermanas Carmelitas del Colegio del Sagrado Corazón 
de Jesús” de València.457 El mateix faria el P. Luis Iruarrízaga, C. M. F., amb les 
alumnes del Col·legi del Sagrat Cor de Jesús de Chamartín de la Rosa, a les quals va 
dedicar el seu cant Madre mía que estás en los cielos, per a una i dues veus amb 
acompanyament d’orgue o harmònium.458 En alguns casos, en canvi, es tracta de 
l’himne del propi col·legi, com va succeir en el barceloní Col·legi de Sant Ignasi, 
compost per Juan Velázquez (1942-2019).459 

Amb el mateix ànim de devota divulgació, es van compondre altres obres, com la 
deguda al Terciari Caputxí Fra Domingo Mª d’Alboraia (Agustín Hurtado, 1872-1936), 
titulada Promesas de N. S. Jesucristo a la Beata Margarita Mª Alacoque en favor de 
los devotos de su divino Corazón,460 el text de les quals es deu al P. Eduardo Mª 
García Frutos, S. J. (1837-1914).461 

 

                                                              
455 José Felis, La apóstol del Sagrado Corazón: Libreto de la Zarzuela en 1 acto (València: Imprenta Pascual 
Sancho, 1901). 
456 Anònim, “Residencia de Bilbao: Escuela dominical de las sirvientas, Hijas de María”, Cartas Edificantes de 
la Asistencia de España, tom 4, núm. 1 (1905): 244. 
457 José Mª Úbeda, “Salve Regina”, a dúo y coro con acompañamiento de piano: Compuesta y dedicada a la R. 
M. Superiora Ana Roset y Hermanas Carmelitas del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús”, Biblioteca Sacro-
Musical, tom 2 (s. d): 193-199. 
458  Luis Iruarrízaga, Obras completas, tom. 2 (Madrid: Coculsa, 1944), 131-132. Luis Iruarrízaga, Obras 
completas: Melodías (Madrid: Coculsa, 1945), 208-209. 
459 Nota de la redacció, Revista Popular, any 18, tom 34, núm. 892 (1988): 39. 
460 Es conserva, també, una còpia manuscrita en l’inventari inèdit dels fons musicals de la població valenciana de 
Cerdà, núm. 44, p. 6. Cfr. Litografia P. Roca de València. 
461 Rufo Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970 ([Roma?]: Tip. 
Roccaforte, 1972), 49 i 240. 
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7.4. EL COL·LEGI MÀXIM DE LA COMPANYIA A L’ARRABAL DE JESÚS DE 
TORTOSA 

El primer centre i residència de la Companyia de Jesús que es va crear a Tortosa, 
després de la desamortització i exclaustració de Juan Álvarez Mendizábal (1790-
1853) durant els anys 1836-1837, va iniciar la seva trajectòria el 1864, quan es van 
instal·lar els seus membres a l’edifici que havia sigut l’antic convent franciscà situat a 
l’Arrabal de Jesús d’aquella ciutat. Només quatre anys més tard, però, la comunitat 
es va veure obligada a dispersar-se com a conseqüència dels esdeveniments polítics 
provocats per la revolució anomenada La Gloriosa, fins que van poder reprendre les 
seves activitats en aquell col·legi el 1879. 

La pràctica totalitat de les poblacions de l’entorn van rebre una influència molt 
directa d’aquell centre d’estudis superiors per als futurs membres de la Companyia, 
tant a través de les missions populars com de les classes de catequesi i de 
l’organització de nombroses activitats religioses de caràcter devocional (i, fins i tot, 
lúdic) per als més menuts. Del proper districte d’Arrabal de Crist, el barri de 
Ferreries, el poble de Sant Vicenç de Calders, etc., o poblacions com Aldover, Regués 
o Roquetes, entre d’altres, a les ja un poc més llunyanes com Alcanar, al límit de la 
província, acostant-se, també, a pobles dintre de la província de Castelló, com 
Borriana, Castellfort o Onda, entre d’altres (llavors municipis pertanyents al bisbat de 
Tortosa), tota aquesta zona va estar prou influïda per aquell centre religiós tortosí, 
en el qual es va formar un ampli estol de futurs jesuïtes. 

Pel que fa a Alcanar, podem trobar un parell de referències concretes a la bibliografia 
interior jesuítica: una d’elles és una simple cita entre d’altres poblacions dels 
voltants, tot comentant les realitzacions de missions populars, i l’altra, més extensa i 
edificant, molt acord amb el caràcter de la publicació, ressenya el modèlic i 
reconfortant retorn a l’església d’un conegut lliurepensador d’aquella localitat. 

Tota una àmplia dinàmica de caràcter pastoral, ben organitzada a través 
d’agrupacions pies, com l’Apostolat de l’Oració, diferents confraries i congregacions 
marianes (sovint, sota l’advocació conjunta d’algun sant de la Companyia), etc., amb 
grups o coros interns més reduïts, formats per deu dones o quinze homes, 
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comportava, també, els seus habituals rerefons sonors, materialitzats en la formació 
d’alguna escolania o d’una modesta formació instrumental que, en ocasions, podia 
arribar a constituir-se com una banda de música. No obstant això, ens han arribat 
al·lusions lacòniques molt puntuals sobre la participació d’aquestes agrupacions 
musicals en actes religiosos dintre i fora del temple, com “La Escolanía del Jesús 
realza la fiesta cantando la misa solemne” o “La Escolania canta devotos motetes en 
las paradas que hace la procesión durante su curso”, informacions molt generals 
facilitades pels P. P. Vidal i Homs.462  Així mateix, les referències musicals estan 
completament absents en bona part de la documentació generada per l’esmentat 
Col·legi Màxim de la Companyia, com la carta del G. Miquel Selga al P. Ramon Català 
(27-07-1902).463 Ens trobem en la mateixa situació en la relació informativa sobre la 
benedicció i inauguració privada de l’Observatori de Física Còsmica de l’Ebre 
(1904).464 

Tanmateix, aquell mateix any (1904), tan important des d’un punt de vista religiós,465 
es van realitzar celebracions marianes per tot arreu i és per aquest motiu que 
podrem trobar, de nou, informacions sobre les activitats a Tortosa i el seu entorn en 
les quals, ara sí, es farà esment a la presència musical en alguns actes en els quals 
es va precisar algunes intervencions d’una massa coral que va cantar un trisagi marià 
o que “dos niños cantaron luego á los pies de María una composición de nuestro P. 
Rosés”, interpretant-se “durante este acto la popular Salutación Sabatina entonada 
por el coro y respondida por todo el concurso”.466 

En aquelles celebracions jubilars tortosines, la música hi va tenir una importància 
notòria, ja que, també, es va ressenyar la participació de la Banda de Música de 
Santa Cecília de Tortosa, així com d’un nodrit cor integrat per les veus dels membres 

                                                              
462  Anònim, “Provincia de Aragón. Tortosa: Ministerios del Colegio Máximo”, Cartas Edificantes de la 
Asistencia de España, tom 2, núm. 1 (1901): 5-22. 
463 Anònim, “Provincia de Aragón. Tortosa: Catecismo a los pobres”, Cartas Edificantes de la Asistencia de 
España, tom 3, núm. 1 (1903): 33-39. 
464 Anònim, “Tortosa: La Inmaculada y la Bendición e Inauguración privada del Observatorio de Física Cósmica 
del Ebro”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tom 4, núm. 2 (1905): 31-38. 
465 L’any 1904 va ésser un any jubilar marià perquè es complia el cinquantenari de la proclamació el 1854 del 
dogma de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu, pel Papa Pius IX (1792-1878). És, per això, que les 
congregacions marianes d’arreu del món van promoure moltes activitats sobre la figura de la Mare de Déu i, més 
concretament, sobre aquest dogma. 
466 Anònim, “Tortosa: La Inmaculada y la Bendición e Inauguración privada del Observatorio de Física Cósmica 
del Ebro”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tom 4, núm. 2 (1905): 461. 
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dels diversos centres d’estudis eclesiàstics d’aquella ciutat, que va interpretar 
l’esmentada Sabatina, probablement, en la versió musical del seu compositor, el 
vicari de la Parròquia de Sant Joan del Mercat de València i, més tard, monjo cartoixà 
a França Juan García Navarro (1820-1903), així com el motet Tota pulchra, de 
Müller. A la processó, hi va assistir, fins i tot, un cos de tropa militar que va ésser 
acompanyat per una banda de trompetes i tambors.467 

Dintre d’aquelles celebracions religioses, es van programar, també, prèdiques a 
càrrec d’oradors de renom, com el P. Gabriel Palau, S. J. (1863-1939) (qui, també, 
va ésser un destacat músic,468 a més d’ésser un gran sociòleg),469 entre d’altres, a 
petició de la junta organitzadora. Aquest jesuïta va deixar un bon testimoni musical 
per terres valencianes, ja que va estar destinat durant un temps al col·legi que 
regentava la Companyia de Jesús a Oriola, conservant-se algunes de les seves obres 
en diversos arxius valencians.470 

De la mateixa manera, a les acaballes de 1904 i per iniciativa del Col·legi Màxim dels 
jesuïtes, es van redoblar les celebracions d’alguns actes religiosos en els quals es van 
repetir -segons ens informa el P. Darío Hernández, S. J. (1880-1936)- diversos cants, 
com la citada Sabatina, però, en aquesta ocasió, amb orquestra, participant, de nou, 
l’esmentada Banda de Música de Santa Cecília. La versió musical d’aquella 
composició va haver d’ésser, segurament, la del seu compositor i gran difusor a nivell 
internacional d’aquesta devoció mariana, Juan García Navarro.471 

                                                              
467 Ibid., 466-467. 
468 Anònim, “Tortosa: La Inmaculada y la Bendición e Inauguración privada del Observatorio de Física Cósmica 
del Ebro”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tom 4, núm. 2 (1905): 468-474. 
469 Josep Mª Benítez i Riera S. J., Jesuïtes i Catalunya: Fets i Figures, Scripta et documenta 52 (Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996), epíleg signat per Albert Manent a la p. 171 i nota biogràfica a la 
p. 194. 
470 José Climent, Fondos Musicales de la Región Valenciana: Real Colegio de Corpus Christi. Patriarca, vol. 2 
(València: Institució Alfons el Magnànim, 1984), 563. José Climent, Fondos Musicales de la Región 
Valenciana: Catedral de Segorbe, vol. 3 (Castelló: Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Segorbe, 1984), 192. 
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nombroses edicions populars de la partitura, essent enregistrada, juntament amb altres obres del compositor, en 
un CD, a propòsit del 150è aniversari de les aparicions de la Verge a Lourdes, en el qual van participar, també, 
les veus dels monjos de la Cartoixa valenciana de Porta Coeli, dirigits per Antonio Andrés Ferrandis, i de les 
monges dominiques del Monestir de Santa Caterina de Siena, dirigides per Josep Lluís Domingo Sancho, 
acompanyats per la Banda Primitiva de Llíria, l’Ensemble Paracapan i un cor de solistes, dirigits per Ramón 
Ramírez, i l’organista Vicent Ros. Cfr. Varis. Valencia en el 150 aniversario de las Apariciones de Lourdes. 
Gadinet Music, G18AAF, CD, 2008. 
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Més tard, es va continuar fent referència a algunes activitats d’aquelles formacions 
musicals. Així, podem observar com, en una carta datada el 10 de novembre de 
1910, es parla a Tortosa del catecisme impartit a l’Arrabal Nova, així com de 
l’actuació en aquelles activitats d’una banda de música. També, s’indica, inclús, 
alguna interpretació, com la de la Marxa Reial (en altres indrets i ocasions, amb 
orgue sol, o, també, cantada amb text marià472 o a Crist Rei)473 o la de la participació 
d’un grup de cecs.474 

Tota aquesta dinàmica, de la qual formaven part una sèrie d’actes piadosos, amb el 
seu corresponent repertori de cants religiosos, tractava, també, de neutralitzar els 
balls i disbauxes, així com tota mena d’activitats considerades poc edificants i 
contràries a les bones costums i la moral pública.475 

Per a la festa catequística a Tortosa, organitzada el 19 de maig de 1912 pel R. P. 
Bartolomé Arbona, S. J., el P. Ramon Tarrats, S. J., va compondre, expressament, un 
himne catequètic que van cantar tots els assistents, acompanyats per la Banda de 
Santa Cecília d’aquella ciutat.476 Pocs anys després, podrem trobar, de nou, al P. 
Tarrats com a guanyador d’un accèssit al Certamen de l’Acadèmia Calassància 
celebrat el 12 d’octubre de 1916 a la Córdoba de la República Argentina.477 

El Col·legi Màxim de la Companyia va tenir, també, algunes relacions amb activitats 
pastorals a l’estranger, tal com podem apreciar per les missions del P. Ramon 
Vendrell, S. J., a Orà.478 

Així mateix, d’entre els ordres conventuals, van destacar-se, també, no pocs frares 
artistes, els quals, des del seu modest scriptorium, van proveir de cantorals els 
convents masculins i femenins del seu ordre, atenent així el calendari del seu 
específic santoral, així com a determinades peculiaritats i tradicions litúrgiques. A 
València, cal fer menció a la tasca de diferents frares agustins -com el P. morellà 

                                                              
472 Anònim, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tom 4, núm. 1 (1905): 216. 
473 Anònim, “Oña: Triduo en Terminón y Bentretea”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tom 3, 
núm. 1 (1903): 94. 
474 Anònim, Cartas Edificantes de la Provincia de Aragón: Año 1911, núm. 2 (1912): 87-88. 
475 Anònim, Cartas Edificantes de la Provincia de Aragón: Año 1912, núm. 2 (1913): 10-15. 
476 Ibid., núm. 1 (1913): 34. 
477 Anònim, Cartas y Noticias Edificantes de la Provincia de Aragón: Año 1916 (1917): 483. 
478 Anònim, “Burgos”, Cartas y Noticias Edificantes de la Provincia de Aragón, núm. 2 (1911): 10, 37-42. 
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Antonio Bernad (1543-1612)-,479 carmelitans, dominics o franciscans. També, es va 
donar algun cas entre el clergat secular, com és l’scriptorium de Catí, a l’Alt Maestrat 
-on va destacar sobretot la figura de Mn. Miguel Sales (1695-1761)-, centre dedicat, 
bàsicament, a proveir de cantorals els temples del seu bisbat, Tortosa,480 tot i que, 
també, en part, a algunes esglésies de les diòcesis veïnes de Sogorb i València.481 

No podem continuar sense fer un breu incís sobre el músic jesuïta esmentat, el P. 
Palau, qui, com ja s’ha dit, va ésser convidat a participar en alguns actes 
corresponents al ja citat any jubilar de 1904. 

7.4.1. MÚSICA I PASTORAL: EL P. GABRIEL PALAU, S. J. (1863-1939) 

La personalitat d’aquest jesuïta, un poc oblidada en l’actualitat, ha deixat una 
empremta notòria en diferents camps del saber, en els quals, per vocació 
socioreligiosa, va desenvolupar múltiples activitats. La seva tasca es va fer molt 
patent en les diverses destinacions a les quals els seus superiors el van enviar. Pel 
que afecta al País Valencià, va ésser l’arxidiòcesi, i, més concretament, la ciutat 
d’Oriola,482 la que més es va beneficiar dels seus coneixements adquirits en diferents 
països, com Bèlgica, França i, especialment, Alemanya (a Mönchengladbach, el 
1906), on va poder conèixer, de primera mà, les formes i estratègies dels Volksverein 
a causa de l’interès que va tenir en implantar-les a Barcelona i altres poblacions 
catalanes a través de l’Acción Social Popular que va fundar el 1907, i, més tard, 
estenent-la per diferents comarques del Baix Segura,483 gràcies a la proximitat que li 
va donar a totes elles la seva destinació al Col·legi de Sant Domènec d’Oriola, 
regentat, per aquelles dates, per jesuïtes. 

Un dels fruits musicals d’aquella dinàmica de treball desenvolupada a Barcelona i 
que, més tard, es va implantar per altres ciutats espanyoles va ésser, probablement, 
la composició de l’Himne a Lleó XIII: Visca Lleó, per a cor unisonal i acompanyament 

                                                              
479 José Segura y Barreda, Morella y sus aldeas, tom 2 (Morella: Impr. de F. Javier Soto, 1868), 115-118. 
480 Ibid., 182-183. 
481 Ibid. 
482 Rufo Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970 ([Roma?]: Tip. 
Roccaforte, 1972), 97 i 381. 
483  Vicente Cárcel Ortí, Historia de las tres diócesis valencianas: Valencia, Segorbe-Castellón, Orihuela-
Alicante (València: Generalitat Valenciana, 2002), 914-915. 
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d’orgue.484 També, conservem en terres valencianes el guió i les diferents particel·les 
de la seva Misa coral en honor del Sagrado Corazón, per a quatre veus iguals i 
acompanyament d’orgue.485 

7.4.2. EL P. PALAU COM A RECEPTOR I REMITENT DESTACAT DE LES 
CARTAS EDIFICANTES 

La correspondència interna amb altres membres de la Companyia ens ofereix moltes 
dades de tot un seguit d’activitats. Gràcies a aquesta, podem saber que el G. José 
Mª Bover li va remetre una carta al P. Palau el 24 d’agost de 1901, des de 
Tarragona, per comunicar-li alguns problemes suscitats per les Hojitas populares que 
redactava el P. Morell, per aquelles dates, destinat al Col·legi del Salvador de 
Saragossa, qui va intentar ensenyar i moralitzar tractant temes molt variats i 
profunds, però amb un llenguatge capaç d’ésser entès pel poble pla, així com 
propaganda catòlica molt del gust dels associats a les activitats sota la protecció de 
Sant Vicenç de Paül (ca. 1581-1660) o sobre els franciscans, entre d’altres 
assumptes, que, d’altra banda, solien desagradar en els cercles de lliurepensadors, 
d’entre els quals trobem la figura de Vicente Blasco Ibáñez, qui va tractar d’imitar 
aquesta iniciativa, la qual va haver d’abandonar, segurament, per inviabilitat 
econòmica.486 

Altre testimoni sobre l’activitat que va portar el P. Palau, aprofitant l’energia que 
sempre suscita el començament d’un nou segle, va ésser article que va redactar des 
de Manresa al novembre de 1901 per informar sobre la dinàmica de la nombrosa 
“congregación de jóvenes obreras erigida en la iglesia de San Ignacio”, fundada el 
1888 pel P. Vicente Valls, S. J., en aquella ciutat.487 

A continuació de l’anterior, es va publicar, al mateix volum, la carta del G. Simeó 
Sambola al P. Palau, informant-li el 9 de novembre de 1901, des de Gandia, sobre els 

                                                              
484  José Climent, Fondos Musicales de la Región Valenciana: Catedral de Segorbe, vol. 3 (Castelló: 
Publicaciones de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segorbe, 1984), 192. 
485 José Climent, Fondos Musicales de la Región Valenciana: Real Colegio de Corpus Christi. Patriarca, vol. 2 
(València: Institució Alfons el Magnànim, 1984), 563. 
486 Anònim, “Provincia de Aragón. Zaragoza: Las hojitas volantes”, Cartas Edificantes de la Asistencia de 
España, tom 2, núm. 2 (1902): 295-298. 
487 Anònim, “Provincia de Aragón. Zaragoza: Manresa”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tom 2, 
núm. 2 (1902): 312-315. 
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“catecismos de los Hermanos estudiantes”. Al marge del tema principal amb les 
seves concertacions tan concorregudes, es van originar controvèrsies -a propòsit de 
les representacions d’Electra, de Benito Pérez Galdós (1843-1920)-,488 aldarulls en 
contra d’algun sector contra les plaques del Sagrat Cor (assumpte que va arribar als 
tribunals de Castelló), etc.489 

En una nova carta datada el 14 de febrer de 1902, el P. Longinos Navàs va informar 
el P. Palau sobre els assumptes anteriors, juntament amb altres referents a les 
activitats de l’Apostolat de l’Oració, a través dels seus grups o coros formats per 
cavallers seglars, sacerdots, senyores, militars de graduació, amb una “sección 
especial para clases y soldados”, realment, molt actius, on hi podem apreciar 
referències a les Hojitas populares i altres publicacions de caràcter divulgatiu, com La 
lectura dominical de Madrid o les Lecturas populares d’Oriola.490 

Al mateix volum que acabem de citar, es va publicar una carta del P. Palau des de 
Manresa, amb data del 14 de novembre de 1902, dirigida al P. Jesús José Iglesias, 
amb una àmplia informació sobre els “ejercicios espirituales en la Santa Cueva”.491 

Unes setmanes després, va rebre la carta escrita el 28 de novembre de 1902 pel P. 
Luis Casas des de Saragossa, en la qual li posava al corrent de les “persecuciones y 
triunfos del Colegio del Salvador” de Saragossa que van tenir lloc el 26 de juny de 
1899,492 tema tractat en altres publicacions, deixant ara constància de la més recent, 
amb l’avantatge que dóna la serenitat que significa la perspectiva del temps.493 

Iniciat ja l’any 1903 -des d’un punt de vista musical, un any molt important com a 
conseqüència de la reforma de la música sacra promulgada a través del motu proprio 
Tra le sollecitudini (22-11-1903), del Papa Sant Pius X (1835-1914)-, 494  podem 
                                                              
488 Vicente Espí Vidal, Biografia del Siervo de Dios Rafael Lluch Garín (Sevilla: Punto Rojo Libros, 2015). 
489 Anònim, “Provincia de Aragón. Zaragoza: Gandía”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tom 2, 
núm. 2 (1902): 316-320. 
490 Anònim, “Provincia de Aragón. Zaragoza: Un coro del Apostolado de la Oración”, Cartas Edificantes de la 
Asistencia de España, tom 2, núm. 2 (1902): 305. 
491 Ibid., 24-32. 
492 Ibid., 52-59. 
493 Juan Ignacio Fernández Marco S. J., El ultracentenario Colegio del Salvador: Jesuitas en Zaragoza (Bilbao, 
Mensajero: 1999), 83-85. 
494 En aquesta publicació, es van assenyalar els principis que regulaven la música sacra a les solemnitats del 
culte, a través dels quals es va imposar el cant gregorià i la polifonia clàssica com a música litúrgica preferent, 
l’abandonament de repertori amb reminiscències teatrals, la supressió de l’alternatim entre el cant i els versos 
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observar que, al mes de març, el G. Buenaventura Pascual li va dirigir una carta per 
informar-li sobre les nombroses activitats que s’estaven duent a terme, sobretot del 
que s’estava realitzant al “Centro de Ntra. Sra. del Carmen y San Pedro Claver para 
obreros, en San Martín de Provensals”.495 

Més tard, al començament de 1904, al mes de gener, el P. José Pastoret li va 
remetre informació des de Manresa sobre la missió que es va realitzar en aquella 
ciutat, així com sobre la inauguració de la imatge del Sagrat Cor, col·locada en un 
punt culminant de la ciutat, a la benedicció de la qual van acudir els bisbes de Vic, 
Tortosa i Lleida. Serà a finals d’aquest any, concretament, el 22 de novembre de 
1904, quan el G. Juan Pons li informi des de Veruela sobre les activitats de la 
congregació mariana de Borja.496 

Al mes següent, al desembre de 1904 i en pocs dies de diferència, el P. Palau va 
rebre un parell de cartes sobre les activitats de la Companyia. La primera, datada el 
10 de desembre, li la va remetre des de Barcelona el P. Ramón Ruiz Amado, referint-
li el desenvolupament d’algunes missions populars a alguns pobles castellonencs, 
com Borriana i Onda, o a la ciutat de Palma de Mallorca.497 

Només amb tres dies de diferència, el 13 de desembre de 1904, el R. P. Pedro 
Aguilera li va traslladar, des de Girona, tot un seguit d’informacions sobre les 
activitats que estaven tenint lloc, a propòsit de la celebració de l’any jubilar, tractant 
de complir així els desitjos expressats per tot l’orbe per part del Papa Sant Pius X a 
través de la seva carta-encíclica Ad diem illum laetissimum. D’entre els diversos 
projectes realitzats, destaquen les quatre missions populars ofertes per la 
Companyia, “gratis et pro amore Dei”, en quatre pobles d’aquella província i bisbat: 

                                                                                                                                                                                                  
per a orgue, i la suspensió de tota participació instrumental, excepte la d’aquest últim instrument (l’orgue), entre 
d’altres disposicions, així com es va propiciar la fundació de l’Escola Superior de Música Sacra de Roma el 
1910, a partir de 1931, Pontifici Institut de Música Sacra. Cfr. José Climent, Historia de la música 
contemporánea valenciana (València: Del Cenia al Segura, 1978), 38-40. Varis, Millenium Sacrum: Festival de 
Música Sacra de Valencia, 24-31 de marzo de 1999 (València: Àrea de Cultura de la Diputació Provincial de 
València, 1999), 50-58. Varis, Millenium Pace 2003: Músiques per la pau, 7-16 d’abril de 2003 (València: 
Generalitat Valenciana, 2003), 57-69. 
495 Anònim, “Provincia de Aragón: Zaragoza”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tom 3, núm. 1 
(1903): 10-21. 
496 Anònim, “Provincia de Aragón: Zaragoza”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tom 4, núm. 2 
(1905): 490-496. 
497 Ibid., 454-459. 
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Amer, Maçanet de la Selva, Besalú i Tordera; on els missioners van ésser rebuts 
favorablement per la població, tot i que no va faltar l’oposició d’algun grup que va 
organitzar balls per entorpir alguns actes.498 

Pel que fa a les múltiples celebracions dutes a terme en aquell gran esdeveniment, 
en aquesta ocasió, va ésser el propi P. Palau qui va informar el R. P. Luis Puiggrós, 
rector del Col·legi i de la Casa de Provació de Veruela, a través d’una dotzena 
d’escrits molt detallats, d’acord amb la importància dels actes i, també, de les 
personalitats assistents.499 A aquesta informació, encara es va afegir, en aquesta 
publicació, un breu complement de José Luciano Prat Maignon sobre la visita dels 
congressistes marians a Montserrat, així com dues cartes (una del P. Cayetano Puig 
al P. Palau i l’altra, d’aquest al P. Lluís M. Ortiz) en les quals es van comentar les 
complaences de Roma per tot el que es va fer.500 

Concloses les celebracions de l’any jubilar, es van reprendre les activitats habituals. 
El mateix 6 de gener de 1905 el G. Álvaro Mañesli va informar, des de Gandia, sobre 
les diferents festes marianes que hi van tenir lloc a la històrica ciutat ducal i la missió 
que es va celebrar allà, comentada a la Revista de Gandía, l’única publicació, per 
aquelles dates, a la ciutat. D’altra banda, cal destacar, també, la informació que hi 
apareix sobre les diverses activitats catequístiques que es van realitzar o sobre el 
romiatge al Santuari de Santa Anna de Gandia, entre d’altres esdeveniments.501 

Finalment, el 20 de març de 1905 li va escriure el P. Pedro Anguera des d’un altre 
punt diferent, Manresa, per donar-li informació de les últimes novetats respecte a 
unes missions populars a Catalunya.502 

El 1917, però, es va reprendre la presència del P. Palau entre la correspondència 
interna de la Companyia. Així, podem llegir com li va dirigir, el 10 de juny de 1917 i 
el 23 de novembre de 1917, dues cartes al P. Juan Capell per descriure-li algunes 

                                                              
498 Anònim, “Provincia de Aragón: Zaragoza”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, tom 4, núm. 1 
(1905): 69-72. 
499 Ibid., 91-145. 
500 Ibid., 147-148. 
501 Ibid., 496-500. 
502 Ibid., 478-483. 
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celebracions patriòtiques que van tenir lloc al Teatre Colón de Buenos Aires, amb 
Himnos a la Raza, cants de Te Deum, etc.503 

7.4.3. LA INTERPRETACIÓ D’ALGUNES DE LES SEVES OBRES EN 
DIFERENTS CENTRES DE LA COMPANYIA 

Tal com hem pogut apreciar en les referències assenyalades fins al moment, la 
preparació i l’activitat com a sociòleg i publicista del P. Palau, juntament amb els 
treballs que va realitzar dintre de la Companyia, van haver d’ésser la causa, 
segurament, que la seva faceta com a compositor fos esvaint-se i caient en l’oblit 
amb el temps, fins i tot, per ell mateix. Tot i això, són diversos els cants seus que 
ens han arribat a través de la impremta -per exemple, els dos inclosos en el 
cançoner Cantemus Domino, del P. Joaquín Moragues, S. J., un d’ells dedicat “A San 
José, padre nutricio”, en castellà i català, i l’altre, un himne (un dels pocs que figuren 
en aquest cançoner amb acompanyament d’orgue) per “los jóvenes a su Santo 
Patrón” (Sant Lluís Gonzaga, nascut el 1568 i mort el 1591)-.504 

No obstant això, al no dedicar-se específicament a la música, segurament, la majoria 
de les seves composicions van haver d’iniciar el seu camí per armaris i golfes fins 
desaparèixer gairebé del tot. Tanmateix, ens han arribat notícies sobre algunes 
d’elles a través de diferents fonts, ja siguin cròniques de l’època o treballs més 
recents de diferents investigadors que, encara que de forma més o menys 
tangencial, ens han transmès notícies, en part, facilitades per l’activitat de l’autor 
mateix, que sembla que va sentir un cert entusiasme per participar amb alguna de 
les seves composicions, bé musicals o poètiques, als certàmens que es convocaven, 
amb relativa freqüència, a l’Espanya d’entre els segles XIX-XX. 

Des de València, podem assenyalar al respecte la còpia de la seva versió del Virolay 
a la Verge de Montserrat, la qual va quedar finalista en el concurs convocat el 1880 

                                                              
503 Gabriel Palau S. J., “Cartas del P. Gabriel Palau al P. Juan Capell: Colegio del Salvador, Buenos Aires, 10 de 
Junio de 1917”, Cartas y Noticias Edificantes de la Provincia de Aragón: Año 1917 (1918): 335-345. 
504 Joaquín Moragues S. J., Cantemus Domino: Colección de cánticos religiosos de varios autores antiguos y 
modernos, 2a ed. (Barcelona: Rafael Casulleras, 1922), 161-163 i 167-169. 
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pel Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri,505 o l’accèssit aconseguit 
en el certamen convocat pel conservatori de la ciutat (21-10-1893). 

7.4.4. APORTACIONS CREATIVES DEL P. PALAU A LES ARTS, CIÈNCIES I 
ESPIRITUALITAT 

Els seus treballs sociològics i publicistes no van impedir que, també, tractés diversos 
temes en profunditat a través de la poesia, la música i l’espiritualitat. La seva 
aportació poètica es va mostrar, entre d’altres ocasions, mitjançant la seva 
participació el 13 de desembre de 1903 a la festa acadèmica organitzada per la 
Congregació de la Immaculada i Sant Lluís Gonzaga, amb la qual es va obrir a 
Barcelona l’any jubilar a celebrar al llarg de 1904 amb motiu del cinquantenari de la 
declaració del dogma de 1854 de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu pel 
Papa Sant Pius IX (1792-1878). Per aquesta circumstància, el P. Palau va recitar un 
poema propi al·lusiu a aquesta efemèride, al costat d’altres joves congregants que 
van arribar a ocupar un lloc preeminent en la poesia catalana, com Josep Carner 
(1884-1970) o Jaume Bofill (1878-1933), entre d’altres, aquest últim conegut, 
també, com a polític, de manera que, literàriament, es va donar a conèixer a partir 
de 1908 sota el pseudònim de Guerau de Liost.506 El P. Palau va seguir molt de prop 
aquell esdeveniment i va mostrar aptituds com a periodista, ja que, amb major o 
menor grau de consciència, va donar una àmplia i complerta informació a diferents 
mitjans (entre ells, a la pròpia Companyia, a través d’una dotzena de cartas 
edificantes, citades anteriorment) o va deixar lliscar, sovint, diverses dades d’interès 
musicològic, rarament utilitzades pels investigadors a causa del desconeixement 
generalitzat d’aquesta font documental. 

Tot allò va constituir un testimoni del treball poètic que es va desenvolupar, a partir 
de 1891, dintre d’aquella Congregació Mariana dels Jesuïtes (creada i dirigida pel P. 
Luis Ignacio Fiter, S. J., 507  de salut sempre feble, tot i que aquesta manca la 
dissimulava molt bé la seva frenètica activitat, mereixent, per la seva àmplia activitat 
                                                              
505 Francesc Cortés, “La música religiosa”, en Xosé Aviñoa (dir.), Història de la Música Catalana, Valenciana i 
Balear, vol. 3 (Barcelona: Edicions 62, 2000), 232. 
506 Anònim, “Barcelona: La congregación mariana en los comienzos del año jubilar”, Cartas Edificantes de la 
Asistencia de España, tom 4, núm. 1 (1905): 87-89. 
507 Enric Bou, “La poesia Noucentista. Periodificació. Grups”, en Joaquim Molas (dir.), Història de la Literatura 
Catalana: Part moderna, vol. 9 (Barcelona: Ariel, 1987), 104-106. 
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pastoral, la publicació d’una extensa i emotiva lauda necrològica rica en dades sobre 
la seva vida i la seva tasca al front d’aquella congregació,508 la qual va continuar el P. 
Cayetano Puig, S. J.) o, posteriorment, a l’Acadèmica Catalana (creada el 1893 per 
les Congregacions Marianes de Barcelona), de la qual va ésser president durant 
algun temps Josep Torras.509 A propòsit de la primera congregació esmentada, el 
mestre de capella de la Catedral de Girona, el prevere Miquel Rué (1864-1926), va 
compondre (potser, per indicació del seu germà Josep, membre de la Companyia) 
l’oratori El Congregante Mariano.510 

Sobre el desenvolupament d’aquella activitat literària, va haver d’influir, també, en 
certa mesura, el P. Ignacio Casanoves, S. J. (1872-1936) (la gran figura intel·lectual 
de la Companyia a la Catalunya de la preguerra de 1936),511 ja que el trobem amb 
proximitat amb aquells joves poetes que van començar a editar les seves creacions 
literàries en diferents publicacions periòdiques, com la revista Empori. En altres 
ocasions posteriors, van tornar a estar presents, d’alguna forma, diversos d’ells en 
nous actes literaris, com el dedicat el 24 de febrer de 1916 al ja mort Félix Sardà 
(1841-1916), celebrat al Col·legi barceloní del Sagrat Cor, o sobretot el 30 d’abril de 
1916 per homenatjar el, també, mort poques setmanes abans Josep Torras, ambdós 
congregants i destacades figures de la clerecia catalana d’aquella època.512 

Tanmateix, el temperament artístic del P. Palau es va centrar sobretot en la 
creativitat musical, com venim assenyalant a través d’aquestes línies, manifestant-se 
no només per la composició d’alguns cants religiosos de caràcter popular ja citats, 
sinó abordant obres de major envergadura, com el poema simfònic dedicat a jesuïtes 

                                                              
508 Ramón Ruiz Amado S. J., “Necrología. P. Luis Ignacio Fiter. Tortosa, 1903”, Cartas Edificantes de la 
Asistencia de España, tom 3, núm. 1 (1903): 232-243. 
509 Joan Lluís Pérez Francesch, “Josep Torras i Bages: Introducció al seu pensament polític”, en Josep Monserrat 
Molas i Pompeu Casanovas (ed.), Pensament i Filosofia a Catalunya I: 1900-1923 (Barcelona: Inehca i Societat 
Catalana de Filosofia, 2003), 24-25. 
510 José Rafael Carreras y Bulbena, El Oratorio Musical desde sus orígenes hasta nuestros días (Barcelona: 
Tipografía L’Avenç, 1906), 155. 
511 Josep Mª Benítez i Riera S. J., Jesuïtes i Catalunya: Fets i Figures, Scripta et Documenta 52 (Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996). 
512 Juan Vilar S. J., “Colegio del Sagrado Corazón de Barcelona. Carta del H. Escolar Juan Vilar al P. Andrés 
Fernández. Barcelona: Fiesta de San Bartolomé Ap.”, Cartas y Noticias Edificantes de la Provincia de Aragón: 
Año 1916 (1917): 15-18. 
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anglesos martiritzats:513 John Nelson (1535-1578), Thomas Woodhouse (1535-1573), 
Edmund Campion (1540-1581), Thomas Cottam (1549-1582) i Alexander Briant 
(1556-1581), beatificats el 23 de desembre de 1886 (Campion i Briant van ésser 
canonitzats, al costat d’altres companys jesuïtes, el 15 d’octubre de 1970).514 Cal 
afegir, també, altres obres anteriors, com la seva Marcha Eucarística, premiada amb 
un accèssit en el concurs de composició convocat pel Conservatori de València el 21 
d’octubre de 1893 amb motiu de la celebració en aquesta ciutat del I Congrés 
Eucarístic Nacional.515 

El P. Palau va compondre, també, una obra simfònica dedicada a Sant Pere Claver 
(1580-1654), El crit de la Pàtria, i una sèrie de peces que, al costat del seu historial 
musical, han sigut ja referenciades en diferents publicacions, especialment, en 
algunes de la pròpia Companyia,516 entre elles, les citades cartas edificantes, encara 
que prou oblidades en alguns treballs d’investigació, atès que, malgrat aportar un 
significatiu fons documental de gran interès, l’enfocament que se’ls va donar en el 
seu dia, ad usum privatum nostrorum, ha limitat l’abast difusor del seu contingut. 

En el conjunt d’aquesta correspondència interna entre els membres de la Companyia, 
ja hem assenyalat algunes de les cartes en les quals el P. Palau va ésser el principal 
receptor, al mateix temps que, en altres, hi va ésser el remitent, de manera que, en 
aquestes últimes, ens va parlar, en primera persona, de les seves impressions sobre 
una sèrie d’esdeveniments de caràcter molt divers, a l’igual que en la sèrie 
d’informes i articles que va redactar per aquesta publicació anual. 

Allí, es van recollir, puntualment, notícies sobre la interpretació d’algunes de les 
seves obres litúrgiques en diferents solemnitats i en temples tan emblemàtics com el 

                                                              
513 Charles E. O’Neill S. J. i Joaquín Mª Domínguez S. J., Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús: 
Biográfico-Temático, vol. 3 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2001), 2953-2954 (veu redactada per J. 
Escalera). 
514 Manuel Revuelta González S. J. S. J., Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906) (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1998), 330 i 489. 
515 Entre d’altres aspectes, es valorava la Marcha que reunís més condicions per poder-se acceptar com a marxa 
nacional. En l’acte de lliurament de premis, també, va rebre una distinció el jove sacerdot Mariano Baixauli 
(1861-1923), qui, anys més tard, ingressaria a la Companyia. Cfr. Francisco Javier Blasco i Medina, La música 
en Valencia: Apuntes históricos (Alacant: Imprenta Sirvent y Sánchez, 1896), 83. 
516 Charles E. O’Neill S. J. i Joaquín Mª Domínguez S. J., Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús: 
Biográfico-Temático, vol. 3 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2001), 2953-2954 (veu redactada per J. 
Escalera). 
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del Monestir de Veruela (lloc en el qual el compositor va seguir part dels seus estudis 
eclesiàstics), on es va cantar la seva missa monacal el 29 de maig de 1904,517 en el 
pontifical oficiat pel bisbe de Tarazona. 

En algun col·legi de la Companyia, com el de Santo Domingo d’Oriola (on va estar de 
maestrillo, impartint Lògica i Metafísica, així com ocupant-se de la direcció del 
cor),518 va perdurar, durant algun temps, la interpretació de part del seu repertori. 
Així, una formació coral de cent set veus va cantar la seva missa per a doble cor en 
un ofici que va realçar la seva presència del bisbe d’aquella ciutat, qui va demanar 
repetir aquella interpretació a la missa pontifical que havia d’oficiar a la Catedral 
d’Oriola el 8 de desembre de 1904.519 En aquella mateixa ciutat i col·legi, també, es 
van escoltar les obres El juramento de los bonzos i una Marcha, per a orquestra, 
durant un acte acadèmic.520 

És lògic pensar que, entre tota aquesta tasca musical creativa, un quefer docent 
tingués un buit més o menys significatiu, però la documentació al respecte és poc 
menys que nul·la. En aquest sentit, al marge del que el P. Palau pogués 
desenvolupar entre companys o entre l’alumnat, podem aportar una referència 
ocasional gràcies a una breu nota biogràfica del sacerdot músic José Colomer (1873-
1947), en la qual es precisa que “recibió sus primeras lecciones de música del P. 
Palau”.521 

De la mateixa manera, en les seccions bibliogràfiques de les cartas edificantes, 
podem trobar dades sobre alguns treballs i obres editades del P. Palau,522 fins i tot, 
notícies sobre la popularitat aconseguida entre els exercitants d’alguna d’elles per la 

                                                              
517 Anònim, “Veruela: Fiestas religiosas y literarias en honor de María Inmaculada”, Cartas Edificantes de la 
Asistencia de España, tom 4, núm. 1 (1905): 63. 
518 Manuel Revuelta González S. J., Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906) (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1998), 74. 
519 Anònim, “Orihuela: Reunión de antiguos colegiales en el Colegio de Santo Domingo”, Cartas Edificantes de 
la Asistencia de España, tom 4, núm. 2 (1905): 514. 
520 Manuel Revuelta González S. J., Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906) (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1998), 489. 
521 Josep Mª Padró i Farré, “Pequeñas notas bio-bibliográficas de los compositores”, en Método progresivo de 
armonio y el armonio como instrumento litúrgico (Barcelona: Boileau, 1952), 2. 
522 Gabriel Palau S. J., El problema de la eficacia de la Acción social católica en las grandes ciudades (Buenos 
Aires: Alfa y Omega, 1917). Gabriel Palau S. J., A los jóvenes: La gestación de un ideal (Buenos Aires: Alfa y 
Omega, 1917). Anònim, “2. Misión Argentino-Chilena”, Cartas y Noticias Edificantes de la Provincia de 
Aragón: Año 1917 (1918): 502. 
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seva rica espiritualitat, com va passar amb Mon trésor, que alguns van utilitzar per 
preparar-se la confessió i que algú va arribar a saber-se gairebé de memòria,523 
situant-se aquesta obra religiosa entre les més llegides a la Catalunya de principis del 
segle XX, al costat d’altres com De Imitatione Christi, de Tomàs de Kempis (ca. 
1380-1471), o algunes del P. Claret.524 

Amb el pas del temps i per qüestions lligades a les seves obligacions i inquietuds, 
sembla ésser que li van produir al P. Palau un cert oblit de la música, a jutjar per les 
línies que va escriure el 1917 des de Buenos Aires (cap on va embarcar dintre del 
vaixell Reina Victoria Eugenia el 4 de novembre de 1916 per arribar el 22 del mateix 
mes):525 “Como yo supe algo de música en otros tiempos (si no recuerdo mal)…”.526 

7.4.5. MÚSICA I MÀRTIRS 

Don DeLillo, en una de les seves novel·les, exposa com el P. Paulus fa referència als 
nombrosos sants màrtirs de la Companyia en diferents llocs del planeta, entre ells, 
Japó.527 

Aquest tema es reflecteix, també, al Diario, d’Ernst Jünger (1895-1998), 
concretament, en les seves notes datades a París el 18 de juny de 1942, a causa de 
la impressió que li va produir la lectura d’alguns fragments de Le martyrologe de 
l’Église du Japon, de l’abbé Charles Profillet, on es reflecteix la persecució a una 
família conversa nativa528 pel fet d’haver protegit al P. Giovanni Battista Zola, S. J. 
(1575-1626).529 

                                                              
523 Narciso Blanch S. J., “La casa de ejercicios para obreros”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, 
núm. 2 (1910): 16 i 21. Narciso Blanch S. J., “Tandas de ejercicios a obreros durante el año de 1911”, Cartas 
Edificantes de la Asistencia de España (27 de desembre de 1911): 126. 
524 Narciso Blanch S. J., “La casa de ejercicios para obreros”, Cartas Edificantes de la Asistencia de España, 
núm. 2 (1910): 16. 
525 Anònim, “3. Misión Argentino-Chilena”, Cartas y Noticias Edificantes de la Provincia de Aragón: Año 1916 
(1917): 429. 
526 Gabriel Palau S. J., “Cartas del P. Gabriel Palau al P. Juan Capell: Colegio del Salvador, Buenos Aires, 10 de 
Junio de 1917”, Cartas y Noticias Edificantes de la Provincia de Aragón: Año 1917 (1918): 340. 
527 Don DeLillo, Submón, vol. 2, Les millors obres de la literatura universal, segle XX, núm. 162 (Barcelona: 
Edicions 62, 2005), 652. 
528 Ernst Jünger, Diaris de París (1941-1944), Les millors obres de la literatura universal, segle XX, núm. 80 
(Barcelona: Edicions 62, 1993), 99-100. 
529 Charles E. O’Neill S. J. i Joaquín Mª Domínguez S. J., Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús: 
Biográfico-Temático, vol. 4 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2001), 4084 (veu redactada per J. Ruiz-
de-Medina). 
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Aquells martiris van tenir, també, les seves conseqüències musicals, tal com podem 
apreciar en aquell Himno a los mártires del Japón de la Compañía de Jesús, per a 
diverses veus i instruments, compost per Román Jimeno (1800-1874), 530  com, 
també, en alguns Gozos, d’autor anònim, o entre el repertori del P. Rafael Sempere, 
S. J.531 

Les obres musicals en honor d’aquells màrtirs de la Companyia en terres de missió es 
van reflectir, també, en alguna obra de teatre musical escolar del segle XX, com és el 
cas del P. Cipriano Barace, S. J. (1641-1702), tal com podem observar a l’estudiar el 
repertori musical del P. Antonio Massana, S. J. 

Aquelles persecucions i martiris, però, no es van donar només en llunyanes terres de 
missió. En la vella Europa, ja cristianitzada, també, aquest tipus de fets van tenir lloc 
en diferents etapes històriques, la qual cosa va generar, en el seu moment, diferents 
obres musicals, tant en honor d’alguns membres de la Companyia com de fora d’ella 
-ho podem apreciar entre el repertori editat pel P. Francis M. de Zulueta, S. J. (1853-
1937)-.532 

En aquest sentit, el poema simfònic del P. Palau al qual ja s’ha fet referència, dedicat 
a jesuïtes anglesos martiritzats, al costat d’altres composicions seves, també, 
oblidades, ens mostra la seva faceta creativa, gairebé sempre obviada, fins i tot, en 
les publicacions de la pròpia Companyia,533 en alguna de les quals s’arriba a ignorar 
el seu nom de pila.534 Aquest oblit circumdant i a casa pròpia sembla que va afectar, 
amb el temps, a l’autor mateix, qui va remarcar-ho, no sense certa ironia, en una de 
les seves cartas edificantes, remesa des de Buenos Aires el 10 de juny de 1917, 

                                                              
530 Román Jimeno, Fondo Jimeno: Partituras y libros de música, núm. 599-600 (Madrid: Biblioteca de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2004), 108. 
531 Manuel Revuelta González S. J. S. J., Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906) (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1998), 488. Charles E. O’Neill S. J. i Joaquín Mª Domínguez S. J., Diccionario 
Histórico de la Compañía de Jesús: Biográfico-Temático, vol. 1 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 
2001), 550 (veu redactada per J. N. Tylenda). Román Jimeno, Fondo Jimeno: Partituras y libros de música, 
núm. 599-600 (Madrid: Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2004), 87. 
532 Francis M. de Zulueta S. J., Mass of the English Martyrs: Choral mass for voices alone for use in Lent and 
Advent with “Gloria” added for feasts and festivals (Londres: Cary & Co., s. d.). 
533 Josep Mª Benítez i Riera S. J., Jesuïtes i Catalunya: Fets i Figures, Scripta et documenta 52 (Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996), epíleg signat per Albert Manent a la p. 171 i nota biogràfica a la 
p. 194 (simplement citat, no per motius musicals, a la p. 171). 
534 Félix Zabala Lana S. J., Música ignaciana, núm. 201 (Sant Sebastià: Comisión Loiola’91, 1991), 108 (text 
gairebé literal d’una carta de Sant Francesc Xavier a Sant Ignasi, des de Kochi, el 12 de gener de 1549). 
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ciutat on va residir els últims anys de la seva vida.535 No obstant això, malgrat tanta 
incúria, algunes de les seves composicions s’han conservat i, a més, amb senyals 
evidents del seu ús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
535 Gabriel Palau S. J., “Cartas del P. Gabriel Palau al P. Juan Capell: Colegio del Salvador, Buenos Aires, 10 de 
Junio de 1917”, Cartas y Noticias Edificantes de la Provincia de Aragón: Año 1917 (1918): 340. 
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8. EL CARDENAL VICTORIANO GUISASOLA (1852-1920), BISBE D’ORIOLA 
(1882-1886): UNA FIGURA CLAU PER LA REFORMA DE LA MÚSICA SACRA 
A L’ESPANYA DE PRINCIPIS DEL SEGLE XX 

L’asturià Bisbe Guisasola va fer la seva entrada oficial a Oriola el 18 de juny de 1882. 
Ja en la seva primera carta pastoral, va exhortar els seus diocesans a una defensa 
del Papa, a mantenir-se fidels al magisteri de l’Església, al mateix temps que va 
condemnar certs escrits. Així mateix, va organitzar missions populars al febrer de 
1883, algunes de les quals van resultar especialment conflictives, com les 
programades a Alacant a càrrec dels jesuïtes, tot i que la Companyia havia estat 
realitzant una important tasca al Col·legi de Santo Domingo d’Oriola des de 1872. 
Finalment, es va traslladar a Santiago de Compostel·la el 1886.536 

L’arribada a València del Cardenal Guisasola procedent de la diòcesi de Madrid-Alcalá 
(1901-1905) es va produir després de la renúncia a la mitra valenciana abans de 
prendre possessió d’ella d’altra personalitat asturiana, l’Arquebisbe Bernardino 
Nozaleda, repatriat de Manila. Aquest nomenament, polèmic, també, va ésser 
contestat, encara que la tenacitat del nou arquebisbe va ésser decisiva per resoldre 
els nombrosos problemes amb els quals es va trobar, però la seva experiència 
episcopal el van ajudar, sens dubte, a canalitzar els diferents projectes que 
necessitava l’arxidiòcesi, entre ells, el de satisfer els desitjos pontificis d’escometre 
una profunda renovació de la música sacra,537 sobre la qual ja venia de la diòcesi de 
Madrid-Alcalá amb experiències molt vàlides, recolzades per Felip Pedrell (1841-
1922), entre d’altres, la tasca del qual, en el camp de la polifonia, va trobar ressò 
fins a la literatura i de la mà de Vicente Blasco Ibáñez.538 

 

 

 
                                                              
536 Vicente Cárcel, Historia de las tres diócesis valencianas: Valencia, Segorbe-Castellón, Orihuela-Alicante 
(València: Generalitat Valenciana, 2002), 904-907 i 911. 
537 Vicente Ros Pérez, “El “motu proprio” de San Pío X “Tra le sollecitudini” (1903): Covadonga y Asturias ante 
la reforma de la música sacra en España”, en Varis, Covadonga: Historia y Arte, Naturaleza y Tradición 
(Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos, 2016), 108. 
538 Vicente Blasco Ibáñez, La horda (Madrid: Alianza Editorial, 1998). 
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8.1. UN MOTU PROPRIO TRANSCENDENTAL DEL PAPA SANT PIUS X (1835-
1914) 

Creuat el llindar del segle XX, ens trobem amb aquest important document sobre la 
reforma de la música sacra de Sant Pius X, ja in mente del pontífex des dels seus 
anys com a patriarca de Venècia, amb la col·laboració i l’assessorament del P. Angelo 
de Santi, S. J. (1847-1922). 

Aquesta reforma de la música sacra (potser, la més important i incisiva en aquesta 
matèria dintre de la història de l’Església) va propiciar molts treballs i, al marge de la 
restauració del cant gregorià, va donar pas, també, a l’edició d’un considerable 
número de nous cançoners de música popular religiosa a tot l’orbe catòlic, moviment 
en el qual va estar molt present la tasca de la Companyia a la Península. D’entre les 
seves edicions més populars, destaca l’àmplia col·lecció de cants sota el títol genèric 
de Repertorio músico. Amb tot això, havia arribat l’hora de les edicions específiques 
per les escoles de la Companyia, mereixent una especial atenció, almenys, un parell 
de cançoners com a conseqüència del seu disseny per l’alumnat d’un centre concret, 
i, per extensió, d’altres centres educatius de la mateixa. 

D’entre tots ells, cobra una importància especial la figura del P. Joaquín Moragues, S. 
J., del qual assenyala Josep Mª de Sagarra: “Em situà entre els llocs de preferència 
de la classe de francés”.539 Prou més extens i explícit se’ns mostra Gaziel, que el va 
qualificar de molt competent en aquesta matèria que impartia, al mateix temps que 
va destacar el seu tracte exquisit, encara que sever, la qual cosa no impedia que, 
pels seus coneixements, caràcter afable i dots pedagògiques, transmetés, 
satisfactòriament, el tresor literari que representaven els grans escriptors francesos, 
encara que això sí, incloent, entre ells, a algun jesuïta, com el predicador de la cort 
del rei Lluís XIV (1638-1715), P. Louis Bourdaloue, S. J. (1632-1704), o passant de 
puntetes pel segle XVIII.540 Per tot això, no deixa de resultar sorprenent que aquests 
dos escriptors no facin ni la més remota al·lusió a qualsevol activitat o responsabilitat 
musical del P. Moragues al Col·legi del Sagrat Cor de Barcelona. 
                                                              
539 Josep Mª de Sagarra, Memòries I, vol. 1, Les millors obres de la literatura catalana 58 (Barcelona: Edicions 
62 i la Caixa, 1981), 319. 
540 Gaziel, Tots els camins duen a Roma: Memòries I, 2a ed., vol. 1, Les millors obres de la literatura catalana 68 
(Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1988), 159. 
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El P. Moragues, també, va incloure en el seu cançoner diferents obres del professor 
de Música d’aquell col·legi i “organista de los RR. PP. Jesuitas”, segons resa la 
capçalera de l’edició d’alguna de les seves obres, Domingo Mas (1870-1944),541 del 
qual va incloure vint-i-nou cants. Mas va ésser el compositor de l’himne d’aquest 
centre, a l’abast de tothom en un full imprès. L’acompanyament d’aquests cants es 
va donar a conèixer a través de diferents editorials, encara que Musical Emporium va 
crear una col·lecció específica titulada Música Sacra “Del Cantemus Domino” que va 
publicar dos quaderns amb deu obres cada un d’aquest compositor, obres que, 
també, van estar a la venda per cada cant per separat. 

De la mateixa manera, va tenir en compte el músic assistent que ajudava a 
l’esmentat professor en aquell col·legi, Clemente Baixas (*1854), del qual s’inclouen 
quatre cants,542 alguns dels quals van arribar, també, a formar part del repertori 
utilitzat en altres centres i temples de la Companyia, tal com podem apreciar en 
l’arxiu musical de la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València.543 Amdós músics 
apareixen reflectits, afablement, en les Memòries de Josep Mª de Sagarra, sobretot 
el primer,544 encara que, en les de Gaziel, només es va reflectir l’activitat del segon, 
vinculat a tot un seguit d’activitats musicals a Barcelona i al col·legi, pendent dels 
mig pensionistes, realitzant una tasca en els assajos del repertori adequat (en el qual 
figurava, lògicament, l’himne a Sant Ignasi), així com en la celebració d’algunes de 
les solemnitats religioses i acadèmiques del centre, o al front del petit conjunt 
orquestral que participava en la interpretació d’aquest himne o en la marxa dels 
pelegrins de l’òpera Tannhäuser, de Richard Wagner (1813-1883).545 Gaziel no ens 
assenyala de qui era la música d’aquell himne, encara que, segurament, seria de 
Domingo Mas, ja que aquest va compondre uns Gozos a Sant Ignasi que figuren en 

                                                              
541 Domingo Mas y Serracant, “Salve Regina solemne a dos o tres voces iguales y órgano”, en Padres Misioneros 
Hijos del Corazón de Jesús (dir.), Tesoro Musical de Ilustración del Clero, núm. 19-23 (Madrid: Padres 
Misioneros Hijos del Corazón de Jesús, 1919), 97-104. 
542 Joaquín Moragues S. J., Cantemus Domino: Colección de cánticos religiosos de varios autores antiguos y 
modernos, 2a ed. (Barcelona: Rafael Casulleras, 1922), 136-138. 
543 Clemente Baixas y Cuyás, Trisagio á 4 voces y Órgano: Maestro del Colegio y Capilla de los PP. Jesuitas, 
manuscrit. Document extret de l’arxiu musical de la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València. 
544 Josep Mª de Sagarra, Memòries I, vol. 1, Les millors obres de la literatura catalana 58 (Barcelona: Edicions 
62 i la Caixa, 1981), 319-320. 
545 Gaziel, Tots els camins duen a Roma: Memòries I, 2a ed., vol. 1, Les millors obres de la literatura catalana 68 
(Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1988), 148-149. Manuel Revuelta González S. J., Los colegios de jesuitas y 
su tradición educativa (1868-1906), tom 2 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1998), 474. 
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el cançoner d’aquell col·legi, el del P. Moragues.546 També, és possible que l’escriptor 
no apreciés amb claredat les característiques d’un himne i les d’uns goigs. No obstant 
això, ambdós dos escriptors van reflectir, amb afecte, el caràcter i la competència 
d’alguns dels professors d’aquell col·legi barceloní, com el P. Juan Creixell, S. J. 
(1867-1951),547 tot i que, amb especial simpatia, cap als de lletres. 

Són diversos els aspectes que criden l’atenció del cançoner del P. Moragues, entre 
ells, la insòlita (per aquelles dates) participació de la dona, concretament, d’Isabel 
Güell (1872-1956), marquesa de Castelldosrius, 548  amb un cant marià en versió 
castellana (núm. 103, Cante mi lengua) i catalana (núm. 104, Alabat sia), incloent-
se, també, aquí, excepcionalment, l’acompanyament d’orgue realitzat per la 
compositora.549 El text gira, amb variants, al voltant del cant, tan popular a l’àrea 
lingüística catalana, Al matí cap a Llevant. D’altra banda, també, resulta sorprenent 
la influència germànica que mostra aquest cançoner a causa de l’elevat número de 
corals procedents de les edicions del musicòleg P. Joseph Mohr, S. J. (1834-1892), 
qui va recuperar molts d’ells anteriors, fins i tot, a la Reforma protestant del segle 
XVI, presentant-se aquí, tant en versió original com en traduccions o adaptacions al 
castellà i català. El rigor intel·lectual del P. Moragues s’aprecia en les seves 
indicacions sobre les fonts utilitzades pel P. Mohr, per si alguns músics desitjaven 
consultar-les o utilitzar les versions per a quatre veus o l’acompanyament d’orgue. 

                                                              
546 Joaquín Moragues S. J., Cantemus Domino: Colección de cánticos religiosos de varios autores antiguos y 
modernos, 2a ed. (Barcelona: Rafael Casulleras, 1922), 163-165. 
547 Rufo Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970 ([Roma?]: Tip. 
Roccaforte, 1972), 29 i 463. 
548 Isabel Güell, filla d’Eusebi Güell (1846-1918), comte de Güell, mecenes de l’arquitecte Antoni Gaudí (1852-
1926), va donar a conèixer, també, un parell de cançons en català, amb text de Sor Eulària Anzizu (1868-1916), 
amb acompanyament de piano, a la revista Feminal: Cant del sometent, així com una Balada, amb text de Joan 
Roís de Corella (1435-1497). Cfr. Charles E. O’Neill S. J. i Joaquín Mª Domínguez S. J., Diccionario Histórico 
de la Compañía de Jesús: Biográfico-Temático, vol. 3, núm. 103-104 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 
2001), 119-123. Nemesio Otaño S. J., Repertorio músico: Colección de cantos religiosos populares. Canto y 
acompañamiento (Bilbao: El Mensajero del Corazón de Jesús, s. d.), 91-92. 
549 El 1914, el P. Nemesio Otaño, S. J., li va dedicar la seva obra per a orgue Canción, sobre un tema popular 
religiós de la Muntanya, així com altres composicions a diferents germans d’aquesta compositora, especialment, 
al seu germà gran, Juan Antonio (1846-1918), qui, a més d’heretar el Comtat de Güell creat per Alfonso XIII 
(1886-1941) el 20 d’octubre de 1910, va ésser marquès de Comillas i promotor de la Universidad Pontificia 
Comillas. Així mateix, el P. Otaño va dedicar altres cants seus a les filles i fill d’Isabel Güell (Luisa Sentmenat, 
Maria i Félix). Cfr. Nemesio Otaño S. J., Repertorio músico: Colección de cantos religiosos populares. Canto y 
acompañamiento (Bilbao: El Mensajero del Corazón de Jesús, s. d.), 91-92, 98-99, 122-124, 127-128 i 142-143. 
Joaquín Moragues S. J., Cantemus Domino: Colección de cánticos religiosos de varios autores antiguos y 
modernos, 2a ed. (Barcelona: Rafael Casulleras, 1922), 119-123 (en les dues edicions). Nemesio Otaño S. J., 
Obras completas: Obras órganicas. Cuaderno V (Bilbao: El Mensajero, 1966), 9-13. 
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Aquest fet va tenir les seves conseqüències en molts altres cançoners espanyols, 
encara que, en alguns d’ells, no s’indica la procedència, limitant-se a assenyalar-los 
com a melodies antigues, oblidant-se del nom del P. Mohr, com podem observar en 
el cant Cor dulce, cor amabile.550 No obstant això i a causa de l’exemple del P. 
Moragues, 551  es van promocionar a Barcelona diferents edicions de petites 
col·leccions de corals, no sempre amb traduccions literals, sinó amb adaptacions 
acurades, entre les quals cal esmentar la col·lecció de quaderns de l’editorial Boileau, 
el segon d’ells, amb sis corals preparats pel clergue F. C., pensant en una Misa de 
Comunión, exemplars que tenia el Col·legi de Sant Josep de València al seu arxiu 
musical. 

Aquesta forma musical germànica es va integrar progressivament en el repertori 
vocal espanyol, encara que no sense certs recels, com a conseqüència de l’estreta 
relació de molts d’aquests cants amb la Reforma protestant, ometent-se, en moltes 
ocasions, aquesta paraula, o apareixent entre parèntesis, per no despertar 
suspicàcies ni escandalitzar algunes ànimes pusil·lànimes. Amb tot, aquesta forma 
musical va facilitar la participació activa dels fidels en la litúrgia o en els actes 
devocionals, i va ésser utilitzada per diferents compositors, com el P. Nemesio Otaño, 
S. J., el qual va animar a molts altres, utilitzant-se aquesta forma en nombrosos 
cants al Sagrat Cor, els novenaris del qual552 van ésser molt solemnes en els col·legis 
de la Companyia, on generalment es comptava, per tradició, amb associació 
específica.553 Aquesta forma va ésser utilitzada, també, per diversos compositors en 
cants a la Mare de Déu, al seu marit, el Patriarca Sant Josep, o a altres sants (així ho 
podem veure en els cançoners claretians o paüls, entre d’altres). 

 

                                                              
550 Edelvives o FTD, Colección de cánticos (Saragossa: Editorial Luis Vives, 1950), núm. 153, 176. 
551 El núm. 39 d’aquest cançoner figura en Joseph Mohr S. J., Cantiones Sacrae: A collection of Hymns and 
devotionals Chants, núm. 91 (Ratisbona, Nova York & Cincinnati: Frederick Pustet, 1878), 210-211. Així 
mateix, el podem trobar harmonitzat per Anton Kalmus. Simplement, com a melodia antiga, figura en José 
Azorín S. J., Psallite: Selección de cánticos religiosos, núm. 264-265 (Alacant: Colegio de la Inmaculada, 1955), 
264-265. Cfr. Joaquín Moragues S. J., Cantemus Domino: Colección de cánticos religiosos de varios autores 
antiguos y modernos, 2a ed., núm. 38-41 i 44-45 (Barcelona: Rafael Casulleras, 1922), 44-48 i 49-50. 
552  Francisco de Paula Garzón S. J., Comunión y Santa Misa o Manual del Cristiano: Devocionario del 
Apostolado de la Prensa (Madrid: Apostolado de la Prensa, 1933), 121-136. 
553 Manuel Revuelta González S. J., Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906) (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1998), 344. 
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8.1.1. EL CORAL GERMÀNIC EN LA PRODUCCIÓ VOCAL ESPANYOLA DEL 
SEGLE XX 

Al marge del que s’ha dit, hi ha un repertori intermedi entre la monodia i la polifonia, 
atès que són obres que poden interpretar-se a una sola o a diverses veus iguals o 
mixtes, segons els mitjans dels quals es disposin en el moment, recolzant-se en 
l’estructura i l’estil del tradicional coral germànic. Per això, es va recórrer, un cop 
més al llarg de la història de l’Església, a les facilitats que proporciona la mètrica tan 
precisa dels tradicionals himnes litúrgics, per enquadrar-los en motlles musicals fàcils 
d’assimilar per les assemblees de fidels. L’experiència assolida en aquesta línia per 
part de la Reforma protestant suposa una referència obligada, assumida, també, 
notòriament, per l’església anglicana i, en certa manera, pel costat catòlic, incloent-hi 
la Península Ibèrica, on es van realitzar adaptacions de textos en castellà per 
diferents corals, molts d’ells, harmonitzats ja pel mateix Johann Sebastian Bach 
(1685-1750), tal com podem apreciar, fins i tot, en alguns cançoners de caràcter 
popular.554 

La iniciativa d’adaptar textos religiosos a cants populars ja va tenir una experiència 
en la França del barroc, en bona mesura, liderada, des de la Baixa Bretanya, pel 
missioner rural Venerable Dom Michel le Nobletz (1577-1652), tradició de la qual es 
va impregnar a fons el P. Julien Maunoir, S. J. (1606-1683), beatificat pel Papa Sant 
Pius XII (1876-1958) el 1951, motivant, entre d’altres coses, que un músic de la 
Companyia, com el P. Rafael Sempere, S. J., compongués en el seu honor l’obra per 
a quatre veus Jesu, corona celsior. Hymnus ad Laudes a Comm. Conf. non Pont. in 
honorem B. Juliani Maunoir, Confessoris S.I.555 Aquest gran predicador a les missions 
populars de la Bretanya francesa, es va convertir, en el seu dia, en l’hereu de la 
col·lecció d’himnes didàctics i cartells simbòlics de Dom Michel, i la va enriquir amb el 
pas del temps a l’afegir altres propis, escrivint himnes nous i utilitzant melodies molt 
conegudes.556 Més tard, Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) va seguir, 

                                                              
554 Varis, Villancicos. Colegio Máximo de San Ignacio (Santander: Labor Amoris, 1948), 19. 
555 Aquest himne es va incloure a la p. 86 d’un cançoner calcografiat per ús intern d’algun centre de formació 
dels futurs jesuïtes. 
556 Charles E. O’Neill S. J. i Joaquín Mª Domínguez S. J., Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús: 
Biográfico-Temático, vol. 3 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2001), 2581 (veu redactada per J. N. 
Tylenda). 
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també, aquests passos i tàctiques missionals per innombrables poblacions franceses, 
tal com s’ha assenyalat ja en altres ocasions557  i de la qual cosa podem trobar 
diversos testimonis en cançoners religiosos populars francesos, fins i tot, en alguns 
prou tardans, editats als primers anys del segle XX. L’exemple, també, es va 
estendre a la Península fins a dècades recents, com podem apreciar, per exemple, 
als fulls impresos amb música i lletra per la celebració de la Gran Misión de Valencia, 
entre el 30 de gener i el 16 de febrer de 1949. 

La presència del coral germànic en el repertori vocal hispànic, sempre amb 
acompanyament d’orgue i ja sigui sobre textos llatins o espanyols, no sembla que hi 
hagi despertat especial interès entre els estudiosos, potser, per desconèixer els inicis 
provinents, en certa mesura, a l’igual que als dies de la Reforma protestant a terres 
germàniques, de l’adaptació de diferents himnes llatins. Tot sembla indicar que la 
modalitat de la seva gènesi a l’Espanya de principis del segle XX té prou a veure en 
la composició de paràfrasis sobre alguns versos de l’himne escollit per realitzar un 
alternatim amb els versos cantats, segons la melodia tradicional gregoriana. Als 
cançoners estudiats, podem trobar, també, paràfrasis d’altres autors, com un de 
Gaspar Ett (1788-1847) per l’himne eucarístic Adoro te devote558 o la del P. Antonio 
Massana, S. J., per l’himne eucarístic Sacris solemniis, molt popular en la seva 
melodia “more hispano”.559 

En el rerefons d’aquest model de cant religiós, s’aprecia aquesta dicotomia entre la 
llibertat melòdica (tan connatural al gregorià) i la còmoda, però rigorosa, mesura del 
compàs (tan connatural al model de coral germànic). El xoc interpretatiu es produeix 
quan algun exemplar d’aquests és una simple transcripció o arranjament d’alguna 
d’aquelles antigues melodies gregorianes. Això, però, no s’escapa de la intel·ligent 
perspicàcia d’algun observador protestant, encara que no sigui un professional de la 
música. Així ho podem veure entre alguns dels escrits del teòleg luterà Dietrich 
                                                              
557 Vicent Ros, Josep Lluís Domingo Sancho i Remedios Moril, L’eucaristia en el repertori organístic de 
Cabanilles, Tribuna Cabanilles, vol. 1 (València: Ajuntament d’Algemesí, 2006), 29, 42 i 59. 
558 Pedro Mª Ayala S. J., Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos. Acompañamiento, tom 1, núm. 
35 (Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1921), 72-73. Pedro Mª Ayala S. 
J., Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos apropiados a la juventud, 2a ed., núm. 35 (Madrid: Imp. 
y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1925), 70-71. 
559 Antonio Massana S. J., Colección de diez piezas de fácil y mediana dificultad para órgano o armonio, núm. 
53 (Barcelona: Boileau, s. d.), 97-99. Antonio Massana S. J., “Sacris solemniis”, España Sacro Musical, any 6, 
núm. 53 (1935): 105-107. 
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Bonhoeffer (1906-1945), en la seva joventut, vicari de la parròquia evangèlica de 
Barcelona durant els anys 1928-1929 i víctima del nazisme al camp d’extermini de 
Flossenbürg, pocs dies abans de finalitzar la Segona Guerra Mundial. Així es va 
expressar el 28 de novembre de 1943 (primer diumenge d’Advent d’aquell any), ja 
entre reixes, sobre el cant d’una melodia d’un dels corals més populars d’aquell 
temps litúrgic, Nun komm, der Heiden Heiland (Veni redemptor gentium): “No en un 
compàs de quatre per quatre, sinó en un ritme fluctuant, d’espera, que escaigui al 
text!”.560 

Després d’aquesta espècie d’avançada inicial a través de l’alternatim d’estrofes en 
forma de coral germànic, podrem apreciar ja, en altres cançoners, la presència (no 
sense certa pudor o prudència) de cert número de corals per a quatre veus, tal com 
podríem trobar-los en qualsevol Gesangbuch alemany. De nou, la Companyia serà 
una referència d’això, especialment, a través de composicions del P. Nemesio Otaño, 
S. J. En aquest sentit, tan convençut va haver d’estar aquest músic de les bondats 
d’aquesta forma musical com a mitjà perquè el poble participés vivament en el cant, 
que va realitzar una versió amb text religiós de l’himne nacional espanyol, 
harmonitzat per a quatre veus, enquadrant-la en aquesta forma musical tan pràctica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
560 Dietrich Bonhoeffer, Cartes des de la presó, 2a ed. (Barcelona: Pòrtic, 2008), 149. 
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Figura 38: Harmonització de l’himne nacional espanyol en forma de coral realitzada pel P. Nemesio 
Otaño, S. J.561 

                                                             
561 Partitura manuscrita extreta de l’arxiu personal de Vicent Ros. 
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En aquesta línia de treball, també, podem trobar altres compositors espanyols, com 
el P. paül José Mª Alcácer, C. M., en el cançoner del qual s’inicia la secció dels cants 
dedicats al Sagrat Cor, harmonitzant la melodia datada el 1669 pel P. Joseph Mohr, 
S. J., i donada ja a conèixer a la Península Ibèrica, almenys, a través del cançoner 
del P. Joaquín Moragues, S. J., el text llatí del qual diu així: Cor dulce, Cor 
amabile;562 cant que, també, va incloure el G. José Azorín, S. J., dintre del seu 
cançoner563  i que podem apreciar, tot i que en altra tonalitat, en el dels G. G. 
maristes.564 El P. Alcácer va adjuntar altre cant en castellà, Jesús amoroso,565 la 
melodia del qual, també, va ésser inclosa en el cançoner del G. Azorín.566 

Entre aquesta línia, van començar a aparèixer progressivament, en els nostres 
cançoners, obres de diversos compositors vinculats al gènere religiós de caràcter 
popular, ja sigui en llatí o en altres idiomes, com Cándido Candi, Federico Olmeda 
(1865-1909), Joan Fargas (1875-1944), Gaspar de Arabaolaza (1885-1959), Mariano 
Viñas (1868-1954) i els germans P. Piel o Michael Haller (1840-1915), entre d’altres, 
composicions que podem trobar en alguns dels cançoners que se citen en aquesta 
tesi doctoral.567 

Finalment, procedeix esmentar, també, el treball realitzat pel P. Jaime-Manuel Mola, 
O. F. M. (1918-1991), al desembre de 1945, que va consistir en l’harmonització per a 
orgue (adaptable per a cor polifònic) de quaranta-quatre corals alemanys extrets del 
Gebetbuch und Gesangbuch für das Erzbistum Köln, per petició de col·laboració del 

                                                              
562 José Mª Alcácer, Cancionero religioso en estilo popular, 2a ed., núm. 122 (Sant Sebastià: La Milagrosa, 
1939), 166. 
563 José Azorín S. J., Psallite: Selección de cánticos religiosos, núm. 264 (Alacant: Colegio de la Inmaculada, 
1955), 264-265. 
564 Varis, Colección de cánticos, núm. 153 (Saragossa: Edelvives, 1950), 176. 
565 José Mª Alcácer, Cancionero religioso en estilo popular, 2a ed., núm. 130 (Sant Sebastià: La Milagrosa, 
1939), 173. 
566 José Azorín S. J., Psallite: Selección de cánticos religiosos, núm. 290 (Alacant: Colegio de la Inmaculada, 
1955), 283. 
567 José González Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 2a ed., núm. 191-217 (Madrid: Ed. del Corazón de 
María, 1913), 311-333. José González Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 4a ed., tom 1 (amb 
acompanyament d’orgue), núm. 194-222 (Madrid: Coculsa (Impreso en los talleres de la Editorial Boileau de 
Barcelona, donde se obtuvieron las licencias eclesiásticas en mayo de 1922), 1946), 472-514 (revisió del P. 
Manuel Sierra). Pedro Mª Ayala S. J., Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos. Acompañamiento, 
tom 1 (Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1921), 171-210. Pedro Mª 
Ayala S. J., Cantemos al Señor: Colección de cánticos religiosos apropiados a la juventud, 2a ed., núm. 83-100 
(Madrid: Imp. y Lit. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1925), 155-192. Patricio Beneyto 
Pbro., Cancionero religioso (Barcelona: Ed. de l’autor, s. d.), 18-21. José Mª Alcácer, Cancionero religioso en 
estilo popular, 2a ed., núm. 122-137 (Sant Sebastià: La Milagrosa, 1939), 166-178. 
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P. Erhard-Wolfram Platzeck, O. F. M. (1903-1985), capellà de la Colònia Alemanya 
Catòlica de Madrid. 568  El P. Mola va utilitzar, també, aquesta forma en la seva 
cantata sobre el Cántico de las Criaturas, de Sant Francesc d’Assís (1182-1226).569 

8.1.2. EL CORAL PER A ORGUE EN EL REPERTORI ESPANYOL: FONTS 
GREGORIANES 

Tot sembla indicar que, a la Península Ibèrica, es va començar a entreveure aquest 
model en alguna composició de la fi del segle XIX i principis del segle XX. Així ho 
podem apreciar en alguns ofertoris d’Hilarión Eslava (1807-1878), inspirats en algun 
himne litúrgic, com el marià Ave maris stella. 

En això, va influir, també, la publicació a la Península d’alguns corals de J. S. Bach, 
en versions per a una o quatre veus, tant en castellà com en català, començant, amb 
això, a generalitzar aquesta forma entre els organistes i coralistes. Les versions per a 
orgue provinents sobretot de l’Orgelbüchlein, de Bach, van ésser incorporades en 
diverses edicions espanyoles. Així ho podem observar el 1915, per exemple, amb la 
publicació d’una transcripció del P. Nemesio Otaño, S. J., o de l’himne Herzlich tut 
mich verlangen, BWV 727, de Bach, dintre de la revista Música Sacro-Hispana, 
continuant amb altres corals del mateix compositor.570 

Aquesta forma, en la seva estructura vocal, ja la podem trobar en algunes peces per 
a orgue, separant les diferents frases amb fragments d’estil, purament organístics, a 
mode de petits versos, proporcionant al conjunt de l’obra un cert caràcter 
d’alternatim entre allò vocal inspirat en algun text litúrgic i l’organístic, tal com 
podem apreciar en alguna de les petites agrupacions d’obres breus (per regla 
general, vuit) anomenades llavors Juego orgánico, com podem observar en el 
repertori de Felipe Rubio (1881-1936).571 De vegades, aquesta forma coral apareix 

                                                              
568 Andrés Temprano, El P. Jaime-Manuel Mola, O.F.M., organista, pedagogo y compositor: Apuntes para una 
historia de nuestra música religiosa contemporánea (Madrid: Ed. de l’autor, 1977), 60. 
569 Ibid., 56-57. 
570 Johann Sebastian Bach, “Herzlich tut mich verlangen”, Música Sacro-Hispana, any 8, núm. 12 (1915): 2-3. 
Johann Sebastian Bach, “Liebster Jesu, wir sind hier. Lobt Gott, ihr Christen allzugleich. Ich ruf’ zu dir, Herr 
Jesu Christ”, Música Sacro-Hispana, any 12, núm. 3 (1919): 17 i 20-22. 
571 En aquesta obra, premiada en els concursos de la Biblioteca Sacro-Musical i preparada pel P. Luis Villalba, 
O. S. A. (1873-1921), es fa servir la forma coral, només, sobre el text que subratllem d’aquest ofertori: Veritas 
mea et misericordia mea cum ipso: et in nomine meo exaltabitur cornu ejus. La composició ha sigut inclosa, 
posteriorment, en diferents edicions, entre elles, la que citem aquí del P. Luis Villalba. No obstant això, cal 
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totalment al marge del cant gregorià, tal com indica aquest compositor en el Juego 
orgánico citat.572 Altres compositors, en canvi, van utilitzar la forma del coral com a 
corol·lari final en algunes de les seves obres, com podem observar, en un parell 
d’ocasions, en el Juego orgánico, de Josep Cumellas (1875-1940), que apareix en 
l’edició que acabem d’esmentar.573 

De fet, J. S. Bach ja va oferir algun exemple llunyà de fioriture entre diversos dels 
seus corals per a orgue, especialment, en les versions manuals d’alguns corals del 
Dogma.574 

El coral organístic, però, prompte va adquirir, en el repertori espanyol de fa un segle, 
aproximadament, un marcat caràcter francòfon, per la marcada influència de l’escola 
organística nascuda a la tribuna de l’orgue de la Basílica de Santa Clotilde de París, 
amb César Franck (1822-1890) al capdavant. La presència de clares i sòlides fonts 
gregorianes (que tan sovint van caracteritzar la inspiració d’aquell repertori) mostren 
la seva estreta vinculació amb la litúrgia llatina, tan acuradament depurada a partir 
del motu proprio de 1903, promulgat pel Papa Sant Pius X. 

Si ja abans de la Reforma protestant alguns himnes de l’església van contribuir a la 
creació de les bases del coral germànic (hàbit, també, prou estès entre els hugonots, 
anglicans 575  i altres branques evangèliques), ara, a més d’aquells, seran altres 
elements del corpus gregorià els que contribuiran a consolidar algunes de les bases 
d’aquest repertori organístic modern. Així, podem veure com la presència de fonts 
gregorianes no només es tradueix amb els elements del tradicional himnari o del 
Kyriale Romanum, com podem observar en el coral d’Eduardo Torres (1872-1934) 

                                                                                                                                                                                                  
assenyalar que, en realitat, on hem trobat aquest ofertori amb el text que acabem de citar és en el Liber usualis, 
concretament, en l’ofertori de la Missa de Confessore non Pontifice I, més coneguda per les paraules amb les 
quals s’inicia el seu introit (Os justi…). Cfr. Felipe Rubio Piqueras, Juego orgánico, núm. 2 (Madrid: Ed. de 
Ildefonso Alier, s. d.). Luis Villalba Muñoz, Repertorio de los organistas:  Composiciones para órgano propias 
para el uso diario del culto (Madrid: Ed. de Ildefonso Alier, s. d.), 67-71. Varis, Liber usualis: Missae et Officii, 
núm. 780C (Tournay: Desclée & Socii, 1956), 1012.  
572 Felipe Rubio Piqueras, Juego orgánico, núm. 6 (Madrid: Ed. de Ildefonso Alier, s. d.), 77-80. 
573 Ibid. Josep Cumellas Ribó, Juego orgánico: Intermedio alelutáyico, núm. 3 i 8 (Madrid: Ed. de Ildefonso 
Alier, 1913), 57 i 63. 
574 Johann Sebastian Bach, Orgelchoräle Manualiter, Bärenreiter 378, núm. 1, 12, 16 i 27 (Kassel, Basilea, 
Tours i Londres: Bärenreiter, 1960), 2, 37, 44 i 73. 
575 Varis, The new English Hymnal, 7a ed. (Londres: The Canterbury Press Norwich, 1992), 9-11. 
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sobre el Kyrie Rex splendens576 o en el considerable número de peces breus finals 
(Salida o Final), parafrasejant, sovint, el cant del diaca Ite missa est, per mitjà del 
qual es comunica als assistents el final de la celebració de la missa. D’això, hi ha 
diversos exemples en el repertori del P. Luis Villalba, O. S. A. (1873-1921),577 o en el 
de Luis Urteaga (1882-1960),578 entre d’altres. 

De la mateixa manera, el graduale estarà present en el repertori citat anteriorment 
de Felipe Rubio, a l’igual que el de l’antifonari, adquirint aquestes fonts, en tot això, 
una presència considerable. Així, podem observar com algunes antífones marianes 
del Liber usualis constituiran la base, per exemple, del Pequeño Coral, d’Eduardo 
Torres, compost sobre la melodia de la quarta antífona de l’ofici de vespres In 
Visitatione B. Mariae Virginis, 579  encara que la seva primera part coincideix, 
musicalment, en bona mesura, amb l’antífona de la festa del Sagrat Cor, Apud 
Dominum….580 També, podem incloure el Coral-Antifónico, del P. Nemesio Otaño, S. 
J., sobre l’antífona Nigra sum sed formosa, tercera antífona de Commune Festorum 
B. Mariae Virginis. Ad Vesperas.581 

Molt proper a Eduardo Torres, encara que sense vincular-se directament a cap tema 
gregorià, es mostra, també, alguna aportació donada a conèixer en la nostra 
postguerra (1942), com és el cas del coral de José Manuel Adrán (1909-2004).582 No 
obstant això, alguns d’aquests van ésser notablement singulars en aquest camp, com 
el que va donar a conèixer Tomás de Elduayen (1882-1953) el 1920, presentant-nos 
en el gradual de la seva missa per a orgue Laudate pueri Dominum, un coral, a les 
                                                              
576 Eduardo Torres, Seis piezas breves (Barcelona: Boileau, s. d.). Eduardo Torres, “Tres piezas breves”, Música 
Sacro-Hispana, any 11, núm. 9 (1918): 65-66. 
577 Luis Villalba Muñoz, Repertorio de los organistas:  Composiciones para órgano propias para el uso diario 
del culto (Madrid: Ed. de Ildefonso Alier, s. d.), 19-38. 
578  Esteban Elizondo Iriarte, “La obra para órgano de Luis Urteaga Iturrioz (1882-1960)”, Revista de 
Musicología de la SEM, vol. 28, núm. 1 (2005): 337-338 i 340-341. Esteban Elizondo Iriarte, I: La música para 
órgano en el País Vasco y Navarra desde 1880 hasta 1980: Catálogo de obras y biografía de autores. II: 
Aquilino Amezua y Jáuregui (1847-1912) (Sant Sebastià: Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 
2014), 139-140. 
579 Eduardo Torres, Seis piezas breves (Barcelona: Boileau, s. d.), 1-2. 
580 Varis, Liber usualis: Missae et Officii, núm. 780C (Tournay: Desclée & Socii, 1956), 819a. 
581 Nemesio Otaño S. J., Obras completas: Obras órganicas. Cuaderno V (Bilbao: El Mensajero, 1966), 30-33. 
Esteban Elizondo Iriarte, Cien años de música para órgano en el País Vasco y Navarra: 1880-1980 (Sant 
Sebastià: Duo Seraphin, 2007), 516-517. Esteban Elizondo Iriarte, I: La música para órgano en el País Vasco y 
Navarra desde 1880 hasta 1980: Catálogo de obras y biografía de autores. II: Aquilino Amezua y Jáuregui 
(1847-1912) (Sant Sebastià: Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 2014), 114-115. 
582 José Manuel Adrán, “Cuatro piezas para órgano”, Tesoro Sacro Musical, tom 2, secció orgánica (1943): 135-
136. 
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frases del qual precedeix un breu fragment organístic, recordant-nos aquesta 
estructura la tradicional forma de salmodiar en diàleg amb l’orgue.583 D’altra banda, 
es van oferir, també, aportacions temàtiques, com la del P. caputxí José Antonio de 
Sant Sebastià (1886-1956), conegut pel P. Donostia, amb el seu coral basc per a 
orgue o harmònium O Yesus gurutzera.584 

No obstant això, amb el pas del temps, es van anar abandonant lligams temàtics i 
formals propis del coral tradicional, tal com podem apreciar en el repertori del P. 
Antonio Massana, S. J.,585 escrit de forma lliure, sense vinculacions (pel que sembla) 
amb fonts d’origen vocal o litúrgic. 

De fet, l’Ofertorio en forma de Coral variado, d’Eduardo Torres,586 ja va marcar noves 
pautes entre nosaltres -iniciades, dècades abans, a la Basílica de Santa Clotilde de 
París a través dels tres corals de César Franck, la qual cosa es va reflectir en algunes 
composicions espanyoles, tal com podem observar en l’Ofertorio de Santa Clotilde 
(Pensando en César Franck), compost pel sacerdot Joan Mª Thomàs (1896-1966),587 
admiració per aquell músic no menys compartida per Joan Baptista Lambert (1884-
1945), de la qual queda testimoni directe, almenys, en la dedicatòria que encapçala 
un parell de les seves obres per a orgue, així com en l’opinió que sobre això tenien 
alguns músics espanyols-. 

                                                              
583 Tomás de Elduayen, Misa “Laudate pueri Dominum” (Barcelona: Boileau, s. d.), 5-6. Esteban Elizondo 
Iriarte, “El P. Nemesio Otaño, S. J., principal impulsor del órgano en España en la primera mitad del siglo XX”, 
Revista de Musicología de la SEM, vol. 30, núm. 2 (2007): 661. Esteban Elizondo Iriarte, I: La música para 
órgano en el País Vasco y Navarra desde 1880 hasta 1980: Catálogo de obras y biografía de autores. II: 
Aquilino Amezua y Jáuregui (1847-1912) (Sant Sebastià: Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, 
2014), 165. 
584  José Antonio de San Sebastián (P. Donostia), Jesus Gurutzera: Coral vasco para órgano o armonio 
(Barcelona: Boileau, s. d.). Esteban Elizondo Iriarte, “Cien años de música para órgano en el País Vasco y 
Navarra (1880-1980): La obra para órgano de Martín Rodríguez, Eduardo e Ignacio Mocoroa, José Mª Beobide y 
Tomás de Elduayen”, Revista de Musicología de la SEM, vol. 29, núm. 2 (2006): 303-304. Esteban Elizondo 
Iriarte, I: La música para órgano en el País Vasco y Navarra desde 1880 hasta 1980: Catálogo de obras y 
biografía de autores. II: Aquilino Amezua y Jáuregui (1847-1912) (Sant Sebastià: Real Sociedad Bascongada de 
los Amigos del País, 2014), 187. 
585 Antonio Massana S. J., Colección de diez piezas de fácil y mediana dificultad para órgano o armonio, núm. 5 
(Barcelona: Boileau, s. d.), 10. Antonio Massana S. J., “Missa in honorem S. Theresiae a Iesu Infante, a cuatro 
voces mixtas y órgano”, España Sacro Musical, any 6, núm. 71 (1935): 16-23. 
586 Eduardo Torres, Seis piezas para órgano o armonio, Biblioteca orgánica 27 (Barcelona: Boileau, s. d.), 16-
18. 
587 Juan Mª Thomàs, Rosetón: Doce piezas en mi para órgano (pedal ad libitum) ó harmonium, núm. 2 (Sant 
Sebastià-Logronyo: Casa Erviti, s. d.), 6-10. Bartomeu Jaume Bauzà, “La música para piano de Joan Maria 
Thomàs (1896-1966)” (tesi doctoral, Universitat de València, 2005). 
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En altres casos, algun compositor va remoure fórmules entre la vella salmòdia 
orgànica, com podem observar en el primer dels Nueve Versillos para la salmodia de 
primer tono, del P. Nemesio Otaño, S. J.,588 conjunt de peces difícils d’enquadrar 
dintre de la litúrgia, en bona mesura, perquè la seva tradicional utilitat litúrgica 
estava ja fora de lloc com a conseqüència de les noves directrius que van emanar del 
citat motu proprio, del Papa Sant Pius X. 

En ocasions, podem apreciar, entre els compositors contemporanis, alguns dubtes a 
l’intentar incloure aquesta forma entre els diferents moviments que integren algunes 
de les seves obres. Tal és el cas d’Amando Blanquer (1935-2005), qui en la còpia 
primigènia de la seva composició per a orgue Tres salms sense paraules,589 va titular 
Coral a la segona peça de les tres que integren aquesta obra, amb la indicació 
interpretativa de Grave e íntim (negra = 48/52). No obstant això, en una revisió 
posterior a càrrec del mateix compositor, es va reemplaçar aquest títol per Íntim, 
amb les mateixes indicacions interpretatives ja assenyalades. 

Així mateix, la seva presència és, de vegades, revestida per un caràcter peculiar, més 
com a referència testimonial que altra cosa, dintre de paràmetres propis d’altres 
formes en les quals es dilueix, com és el cas de la tercera part de la Sonata da 
Chiesa, per a orgue, de Tomás Marco Aragón (1942), la qual s’emmarca sota el títol 
de Notturno quasi un corale concertato. 

Igualment, alguns corals es van inspirar en fonts folklòriques molt concretes, tal com 
podem apreciar en algunes petites col·leccions, com els Cantos vascos en forma de 
corales, de José Antonio Santesteban (1835-1906), publicats per la casa Erviti. 
                                                              
588 Nemesio Otaño S. J., Obras completas: Obras órganicas. Cuaderno V, núm. 1 i 6 (Bilbao: El Mensajero, 
1966), 66 i 74. Esteban Elizondo Iriarte, “Cien años de música para órgano en el País Vasco y Navarra (1880-
1980): La obra para órgano de Martín Rodríguez, Eduardo e Ignacio Mocoroa, José Mª Beobide y Tomás de 
Elduayen”, Revista de Musicología de la SEM, vol. 29, núm. 2 (2006): 116. Esteban Elizondo Iriarte, Cien años 
de música para órgano en el País Vasco y Navarra: 1880-1980 (Sant Sebastià: Duo Seraphin, 2007), 518. 
589 Aquesta obra, concebuda el 1977, està estructurada en tres moviments, inicialment, anomenats Fugaç, Íntim i 
Joiós, respectivament, i la seva estrena, a càrrec de Vicent Ros el 19 de maig de 1978 a la Parròquia de Sant 
Antoni Abat de València, va comptar amb aquestes denominacions. No obstant això, després d’una revisió de 
l’obra realitzada pel compositor a Torregrossa (1984) i, també, com a gratitud al fill de Pedro Sosa López (1887-
1953), catedràtic d’Harmonia del CSMV, el Dr. Pedro Sosa Arnau (qui va tractar desinteressadament a Blanquer 
com a conseqüència d’un infart sofert pel mateix a finals de 1978), l’obra va ésser dedicada a l’esmentat doctor i 
els títols van ésser substituïts per Preludi, Coral i Toccata, respectivament. Aquests últims nomenaments estan 
presents en les dues versions realitzades de la composició (1979 i 1983), per a banda i orquestra, 
corresponentment. Cfr. Adrián Miró, Amando Blanquer en su vida y en su música (Alcoi: Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia, 1984), 99. 
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Aquesta circumstància es va donar, també, a Catalunya, especialment, amb Al cel 
blau, de Lluís Millet (1867-1941),590 presentat al costat de l’original, també, en versió 
castellana, en algun cançoner religiós.591 Aquest cant (utilitzat en algun col·legi de la 
Companyia a Catalunya)592 ha resistit molt bé el pas del temps, ja que la seva versió 
castellana es pot trobar en algun cançoner prou tardà (1977), 593  en el qual 
predominen els cants de nombrosos autors del postconcili, la majoria dels quals ja 
han sigut pràcticament oblidats, malgrat les poques dècades transcorregudes. Altres 
melodies catalanes populars van ésser harmonitzades, també, en forma de coral, 
com El Rei Herodes594 (en alguna població, representada)595 o La Passió Sagrada,596 
entre d’altres, ambdues compostes pel prevere organista José Muset (1889-1957). 

8.1.2.1. EL CORAL DE LA VIDA, DE JOSÉ BÁGUENA SOLER (1908-1995) 

Les brases del teatre religiós medieval es van deixar entreveure segles després de les 
dràstiques disposicions tridentines referents a ell a partir del Concili de Trento (1545-
1563). En aquest sentit, les celebracions d’algunes efemèrides històriques van 
constituir, en múltiples ocasions, un motiu per mostrar diverses facetes destacables 
dels nous sants, des del Renaixement fins als nostres dies. En això, ha jugat sempre 
un paper important l’escena i la litúrgia, i d’entre les figures a destacar no podia 
faltar la de Sant Ignasi de Loiola. 

D’una banda i per citar només un parell d’exemples de segles enrere, cal assenyalar 
el que alguna estudiosa ens ha recordat recentment (2004) al tractar el tema de la 
polifonia en el teatre religiós, el romanç de Sant Ignasi Como suele el blanco cisne, al 

                                                              
590 Josep Mª Padró i Farré, Método progresivo de armonio y el armonio como instrumento litúrgico (Barcelona: 
Boileau, 1952), 189-190. 
591 José González Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 3a ed., tom 3, núm. 661 (Madrid: Ed. del Corazón 
de María (Licencias eclesiásticas fechadas en Barcelona, 5 de enero de 1924), s. d.), 1387-1388. José González 
Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 2a ed., núm. 585 (Madrid: Ed. del Corazón de María, 1913), 823. 
592 Varis, Cantos religiosos (sólo textos), núm. 46 (Barcelona: Colegio de San Ignacio, s. d.), 30-31. 
593 Varis, Repertorio de cantos, núm. 535 (Salamanca, 1977), 499-500. 
594 No confondre aquesta cançó amb altra d’estructura formal idéntica, però de melodia i text diferents, divulgada 
per Joan Llongueres, ni tampoc amb la que ocupa les p. 136-137 d’aquest últim cançoner. Cfr. Joan Amades, 
Folklore de Catalunya: Cançoner, 2a. ed. (Barcelona: Selecta, 1959), 12-13. Joan Amades, Les cent millors 
cançons de Nadal, 2a ed. (Barcelona: Selecta, 1959), 22 i 187-188. Joan Llongueres, Cançoner popular de 
Nadal: Cantate Domino et benedicite nomini ejus, 2a ed. (Barcelona: Balmes, 1946), 204-205. 
595 Joan Amades, Costumari català: El curs de l’any, vol. 1, 2a ed. facsímil (Barcelona: Salvat Editores i 
Edicions 62, 1982), 423. 
596 Joan Amades, Folklore de Catalunya: Cançoner amb abundoses ilꞏlustracions musicals, 2a ed. (Barcelona: 
Selecta, 1979), 125-126. 
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qual va posar música a tres veus un compositor, el nom del qual es desconeix de 
moment; 597  i de l’altra, oferir el primer enregistrament del motet Orante Sancto 
Ignatio, per a nou veus (doble cor i solista), de l’organista aragonès Juan Sebastián 
(titular de la catedral valenciana durant els anys 1628-1639), inspirat en un text del 
P. Pedro de Ribadeneira (1526-1611) sobre la visió del Sant a l’església de La Storta, 
prop de Roma. 

Així, en ocasió de celebrar-se el 1957 el quart centenari de la mort del Sant, d’entre 
els nombrosos actes de tota mena celebrats arreu del món, tornen a aparèixer 
aquests dos aspectes que, pel que fa a València, es van materialitzar amb la 
composició d’una Missa in honorem S. Ignatii in IV centenario mortis suae, per a tres 
veus i orgue, del mestre de capella de la seu valenciana Eduardo Soler (1895-1967), 
editada al costat de tres obres més dedicades, també, al Sant pel mateix 
compositor.598 

El Coral de la Vida, per a orgue, de José Báguena Soler, està datat al novembre de 
1983, segons una partitura facilitada pel compositor a l’organista Vicent Ros, per tal 
d’enregistrar-la en l’orgue del Palau de la Música de València el 1993.599 No obstant 
això, aquesta composició era, originàriament, la tercera i última peça d’uns Versos 
dodecafónicos que va interpretar, amb caràcter d’estrena, el P. carmelita descalç de 
Crevillent José Antonio Mas, O. C., dintre del cicle Misa con órgano -cicle organitzat 
per l’Associació Cabanilles d’Amics de l’Orgue (ACAO) a la Basílica del Sagrat Cor de 
Jesús de València-, concretament, al concert núm. 30, ofert l’11 de febrer de 
1984.600 Més tard, el compositor va canviar el títol d’aquell conjunt de tres obres per 
Tres interludios, interpretant-los, de nou, el mateix intèrpret al temple del seu 

                                                              
597 Sandra Myers Brown, “El movimiento social en torno al “Motu proprio”. El papel social de la música sacra 
en Madrid a principios del siglo XX”, Revista de Musicología de la SEM, vol. 27, núm. 1 (2004): 108. 
598 A més de la missa, s’inclouen en aquesta publicació Anima Christi, Graduale in Festo S. Ignatii i Suscipe 
Domine universam meam libertatem, tres motets per a tres veus mixtes i orgue. Cfr. Eduardo Soler Pérez, Missa 
in honorem S. Ignatii in IV Centenario mortis suae (Madrid: Unión Musical Española, 1957). 
599 Vicent Ros. Vicent Ros interpreta a Francisco Tito (1874-1950) y José Báguena Soler (1908). Somàgic, 003, 
CD, 1993. 
600  Vicent Ros, “Editorial”, Cabanilles, núm. 9 (1984): 2. Ana Galiano, El compositor y académico José 
Báguena Soler: Una vida de pensamientos musicales (1908-1995) (València: Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos, 2005), 161, 189 i 215. Veure p. 729-735. 
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convent, la Parròquia de Nostra Senyora del Carme de València, el 4 d’abril de 1984, 
dintre del IV Ciclo de Audiciones Sacras.601 

Aquest coral, però, el podem trobar ja com un dels números que integren l’obra San 
Ignacio de Loyola, una adaptació historicoteatral original de Juan Alfonso Gil Albors 
(1927-2020) 602  i Celedonio Rodríguez Martín estrenada als Jardins del Reial de 
València el 26 de juliol de 1957, en el programa de mà de la qual el propi compositor 
explicava els diferents procediments, tècniques i estils utilitzats en les diferents parts 
de la composició, inclòs el Coral de la Vida.603 

Diversos crítics valencians van parlar d’aquelles estrenes, assenyalant en la premsa, 
entre d’altres aspectes, el caràcter notòriament arcaic d’aquest coral. Aquest va ésser 
un criteri intuïtiu, confirmat, positivament, per estudis posteriors sobre aquesta obra. 
Les sis notes que inicien el tema estan caracteritzades per un disseny d’intervals que 
reposa en un lleu descens per graus conjunts (iniciant-se, tot seguit, un nou rumb 
melòdic per completar el tema de l’obra), la qual cosa sembla provenir de la tercera 
frase del trop del segle XI escrit en forma de conductus estròfic (segons el Dr. 
Spanke) Omnis curet homo, concretament, sobre les paraules “Sunt completa modo 
dicta prophetica”, trop destinat al cant del Benedicamus Domino, obra conservada en 
diferents fonts de París i Londres, i estudiada, també, per Mons. Higini Anglès (1888-
1969).604 

 

 

                                                              
601 La junta directiva d’ACAO, “Editorial”, Cabanilles, núm. 10-11 (1984): 3. Veure p. 736-741. 
602 La vinculació de Juan Alfonso Gil Albors amb la Companyia de Jesús va continuar amb una obra al voltant 
de la figura de Sant Francesc de Borja (Borja, duque de Gandía). Aquesta composició, amb música de Juan 
Vercher (1940-2012) i el mateix Sant Francesc de Borja, va ésser estrenada el 28 de juliol de 1972 al pati 
d’armes del Palau Ducal de Gandia, a càrrec del Teatro de Cámara y Ensayo de Valencia, dirigit per Gil Albors, 
com a part de la celebració del quart centenari del naixement de Sant Francesc. Conté, també, un himne al 
mateix Sant, amb lletra del P. Rosendo Roig, S. J., i música de Juan Vercher. D’entre l’extensa producció teatral 
religiosa de Gil Albors, cal destacar, també, l’obra Virgen de locos, estrenada a València els dies 16-19 de maig 
de 1973 a la plaça de la Verge i interpretada pel grup Teatro de Cámara y Ensayo de Valencia, sota la direcció 
del propi compositor, amb el patrocini de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de València. Aquesta obra va ésser 
estrenada dintre de les celebracions del cinquantenari de la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats. 
603 Ana Galiano, El compositor y académico José Báguena Soler: Una vida de pensamientos musicales (1908-
1995) (València: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 2005), 118-121. 
604  Higinio Anglés, “La música del manuscrito de Londres: Brit. Mus. Add. 36881”, Hyginii Scripta 
Musicologica, vol. 2, núm. 45 (Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1976): 1058-1059. 
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Figura 39: Extret del cant Omnis curet homo.605 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Partitura manuscrita del Coral de la Vida.606 

La segona frase del mateix coral sembla haver sigut suggerida (a l’igual que 
l’anterior, a excepció de l’última nota), també, en una obra per a orgue del P. 
Mariano Baixauli, S. J. (1861-1923), basada en una melodia de caràcter popular, 
                                                             
605 Ibid., 1059. 
606 Partitura manuscrita extreta de l’arxiu personal de Vicent Ros. 
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l’origen de la qual no hem pogut localitzar de moment. Aquesta composició, sense 
títol, ja ha sigut enregistrada en l’orgue històric de Novelda.607 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Cc. 1-22 de l’obra per a orgue del P. Mariano Baixauli, S. J., enregistrada dintre del CD El 
órgano de Novelda como crisol de instrumentos (2009).608 

Aquests recursos o procediments semblen prou apreciats, també, per altres 
compositors valencians, concretament, per l’organista de la Catedral de València 
Francisco Tito (1874-1950), professor de Composició de Báguena Soler. Així podem 
apreciar-ho en l’obra Escenas franciscanas, 609  de Tito, nou peces per a orgue 
enregistrades el 2002610 i inspirades en uns quadres de José Benlliure (1855-1937) 
sobre la vida de Sant Francesc d’Assís.611 A la núm. 6, que porta per títol Francisco 

                                                             
607 Varis. El órgano de Novelda como crisol de instrumentos. Patrimonio Musical Litúrgico Valenciano, vol. 6. 
CD, 2009. 
608 Partitura manuscrita extreta de l’arxiu personal de Vicent Ros. Cfr. Ibid. 
609 Francisco Tito, Escenas franciscanas: Impresiones musicales para órgano de concierto (València, 1942). 
610 Vicent Ros. Escenas franciscanas: Impresiones musicales para órgano de concierto. Somàgic, 29, CD, 2002. 
611 A propòsit del setè centenari de la mort de Sant Francesc d’Assís el 1926, el P. Antonio Torró, O. F. M. 
(1887-1937), va escriure el llibre San Francisco de Asís, editat per part del Tercer Orde Franciscà de València, 
que va comptar amb seixanta-cinc ilꞏlustracions realitzades pel pintor valencià José Benlliure (que, més tard, van 
ésser convertides en gravats per Domingo i Estanislao Vilaseca), qui va sentir admiració per Sant Francesc, el 
que el va portar a consagrar una parcelꞏla de la seva produccció a ell per tal de mostrar a la societat de llavors les 
virtuts, els mèrits i els esdeveniments que van envoltar la seva existència. La composició de Tito, però, segons 
les pròpies paraules del compositor, no pretén imitar materialment els efectes, les qualitats i els sentiments als 
quals alꞏludeix el text de les seves Escenas franciscanas, sinó que manifesta la impressió que li va causar 
cadascuna de les seves làmines amb l’explicació del seu assumpte. L’obra va tenir un cert impacte, ja que 
Eduardo López-Chavarri Marco (1871-1970), dedicatari de la setena escena, va orquestrar els números 5 -com a 
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de Asís y los pájaros en la selva i està dedicada a Álvaro Marzal, avantatjat deixeble i 
amic del compositor -a més d’ésser organista de la Parròquia de Sant Joan de Mercat 
(de los Santos Juanes) de València-,612 el compositor sembla utilitzar, als compassos 
33-35 i 39-41, les sis notes inicials d’un tema del trobador Uc de Saint Circ (ca. 1217-
ca. 1253), present en la seva cançon Anc enemics qu’ieu agués.613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Anc enemics qu’ieu agués.614 

                                                                                                                                                                                              
oració a la memòria de Vicent Ripollés (1867-1943), dedicatari d’aquesta escena- i 9. Així mateix, Ricard 
Lamote de Grignon (1899-1962) va orquestrar, també, els números 5 i 6. Cfr. Ibid., 25, 27-28, 54-56 i 70-71. 
612 Francisco Tito, Escenas franciscanas: Impresiones musicales para órgano de concierto, núm. 6 (València, 
1942), 20. 
613 Ismael Fernández de la Cuesta, Las cançons dels trobadors (Tolosa: Institut d’Estudis Occitans, 1979), 572-
575. 
614 Ibid., 574. 
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Figura 43: Cc. 31-41 de Francisco de Asís y los pájaros en la selva, de les Escenas franciscanes.615 

El tema no deixa de recordar-nos, també, un melisma inclòs en els tres últims Kyrie 
de la missa De Angelis.616 Aquest melisma el podem apreciar, també (encara que en 
un ritme ben diferent), en algunes composicions de Joan Baptista Cabanilles (1644-
1712), com en un dels seus versos de sisè to, editat i enregistrat.617 De la mateixa 
manera, el podem trobar, també, en la penúltima part del seu Tiento lleno de quinto 
tono por Bequadrado, publicat en més d’una ocasió.618 D’una manera un poc més 
difusa, el va tornar a utilizar, almenys, en un parell d’obres més, com en la segona 

                                                             
615 Francisco Tito, Escenas franciscanas: Impresiones musicales para órgano de concierto, núm. 6 (València, 
1942), 21-22. 
616 Varis, Liber usualis: Missae et Officii, núm. 780C (Tournay: Desclée & Socii, 1956), 39. 
617 José Climent, “Versos de sisè to”, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712): Opera omnia, vol. 6 
(Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1989), 293-295. Varis. Vísperas a la Asunción de María: Canto gregoriano 
y música de J. Bta. Cabanilles (1644-1712). Cabanilles 2000: Obra musical, vol. 4. Gadinet Music, G17AAF, 
CD, 2007. 
618 José Climent, “Tiento 82. Ple. Cinquè to”, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712): Opera omnia, 
vol. 5 (Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1986), 112-120. Julián Sagasta Galdós, “XI. Tiento lleno de quinto 
tono por Bequadrado”, J. Bta. Cabanilles: Música de tecla valenciana, vol. 2 (València: Edicions Alfons el 
Magnànim, 1987), 115-118. 
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secció d’altre dels seus tientos619 o a les Gallardas V.620 Així mateix, Francisco Tito va 
completar el tema fins finalitzar-lo en la seva Fugueta sobre el Kýrie de la “Missa de 
Angelis”, editada i enregistrada.621 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Kyrie de la missa De Angelis.622 

 

 

 

 

 

Figura 44: Cc. 1-12 del vers de sisè to, de Joan Bpta. Cabanilles.623 

                                                             
619 José Climent, “Tiento 130. Ple. Vuitè to. “Sin passo”, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712): 
Opera omnia, vol. 7 (Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1992), 238-239. Julián Sagasta, “X. Tiento lleno de 8º 
tono sin passo”, J. Bta. Cabanilles: Música de tecla valenciana, vol. 3 (València: Edicions Alfons el Magnànim, 
1993), 109. 
620  Higinio Anglés, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712): Opera omnia, vol. 2 (Barcelona: 
Biblioteca de Catalunya, 1933), 95. 
621 Francisco Tito, “3. Fugueta. “Kyrie” de la “Missa de Angelis”, en Varis, Colección de piezas de mediana 
dificultad para órgano o armonio (Barcelona: Boileau, s. d.), 6-8. Vicent Ros. Órganos de la archidiócesis de 
Valencia: Repertorio organístico valenciano de carácter religioso. Patrimonio Musical Litúrgico Valenciano, 
vol. 3. Gadinet Music, G26MAF, CD, 2006. 
622 Bisbat de Barcelona, Cantoral gregoriano popular, 5a ed. (Barcelona: Balmes, 1961), 27. 
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Figura 45: Cc. 107-110 del Tiento lleno de quinto tono por Bequadrado, de Joan Bpta. Cabanilles.624 

 

 

 

 

 

Figura 46: Cc. 41-46 del Tiento 130. Ple. Vuitè to. “Sin passo”, de Joan Bpta. Cabanilles.625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47: Cc. 19-29 de les Gallardas V, de Joan Bpta. Cabanilles.626 
                                                                                                                                                                                              
623 José Climent, “Versos de sisè to”, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712): Opera omnia, vol. 6 
(Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1989), 293. 
624 Julián Sagasta Galdós, “XI. Tiento lleno de quinto tono por Bequadrado”, J. Bta. Cabanilles: Música de tecla 
valenciana, vol. 2 (València: Edicions Alfons el Magnànim, 1987), 115. 
625 Julián Sagasta, “X. Tiento lleno de 8º tono sin passo”, J. Bta. Cabanilles: Música de tecla valenciana, vol. 3 
(València: Edicions Alfons el Magnànim, 1993), 109. 



189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48: Cc. 1-12 de la Fugueta sobre el Kýrie de la “Missa de Angelis”, de Francisco Tito.627 

Sortint del camp estrictament organístic, encara que no del teclat, el podem trobar, 
de nou, a l’obra Danza antigua, per a piano, d’Òscar Esplà (1886-1976). Aquesta 
peça apareix com el segon moviment de la composició Tres movimientos, del 
compositor alacantí. 628  Actualment, ens sorprèn l’aparició (potser, fortuïta) d’un 
melisma gregorià dintre d’una obra per a piano, malgrat tractar-se, més aviat, d’una 
exposició intel·lectual, com a conseqüència d’una formació ben assimilada, i no tant 
d’una especulació. 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Cc. 9-16 de la Danza antigua, de Tres movimientos, d’Òscar Esplà.629 

                                                                                                                                                                                              
626  Higinio Anglés, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712): Opera omnia, vol. 2 (Barcelona: 
Biblioteca de Catalunya, 1933), 95. 
627 Francisco Tito, Escenas franciscanas: Impresiones musicales para órgano de concierto, núm. 3 (València, 
1942), 6. 
628  Oscar Esplá, Tres movimientos para piano (Trois mouvements pour piano) (Madrid: Unión Musical 
Española, 1931). 
629 Ibid., 10. 
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Sense sortir de la veïna França, podem trobar aquest melisma, provinent del Kyriale, 
en altres compositors estrangers de diferents èpoques, com Marc-Antoine 
Charpentier, organista de l’església parisenca Saint-Paul-Saint-Louis, regentada per 
jesuïtes, entre d’altres, qui el va fer servir en una de les simfonies de caràcter 
nadalenc. 630  Més d’un segle després, l’utilitzarà, de nou, Léon Boëllmann (1862-
1897) en una de les peces per a orgue que integren les seves Heures mystiques, 
seleccionades per Bryan Hesford (1930-1996) per formar una Petite Suite amb cinc 
d’aquelles, l’última de les quals és en la qual apareix aquest tema.631 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Cc. 1-12 de la Simphonie & Air Regnez, calme profond, de la Pastorale sur la Naissance 
de Notre Seigneur Jésus-Christ, H. 483 [3&4], de Marc-Antoine Charpentier.632 

 

 

 

                                                              
630 Jean-Paul Lécot, Marc-Antoine Charpentier: Pièces propres pour être jouées sur l’orgue, vol. 1 (Sent Julian 
de Maumont: La Sinfonie d’Orphée, 2003), 22. 
631 Léon Boëllmann, Petite Suite (Londres: Cramer Music, 1983), 10-12 (selecció d’Heures mystiques realitzada 
per Bryan Hesford). 
632 Marc-Antoine Charpentier, “Simphonie & Air Regnez, calme profond. Pastorale sur la naissance de notre 
Seigneur Jésus-Christ, H. 483”, Pièces propres pour être jouées sur l’orgue, vol. 1 (Sent Julian de Maumont: La 
Sinfonie d’Orphée, 2003), 22 (transcripció de Jean-Paul Lécot). 
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Figura 51: Cc. 1-14 de V, de la Petite Suite, de Léon Boëllmann.633 

Finalment, en la mateixa sisena escena de Francisco Tito, es deixa entreveure altre 
tema popular, com l’inici (les sis primeres notes) de la cançó Al matí cap a Llevant, 
interrompent-la en tres ocasions en la setena nota amb un suport harmònic. 634 
Aquest cant tan popular el podem trobar reflectit en nombrosos cançoners religiosos, 
fins i tot, també, en versió castellana (sota el títol de Cuando empieza ya a nacer),635 
i va ésser utilitzat, almenys, des del segle XVII, per Joan Bpta. Cabanilles en algunes 
de les seves obres per a orgue.636 El mateix José Báguena Soler, per petició de 
Vicent Ros, dedicatari de l’obra, va compondre unes Diferencias sobre “Al matí cap a 
Llevant”.637 

                                                             
633 Léon Boëllmann, Petite Suite (Londres: Cramer Music, 1983), 10 (selecció d’Heures mystiques realitzada per 
Bryan Hesford). 
634 Francisco Tito, Escenas franciscanas: Impresiones musicales para órgano de concierto, núm. 6 (València, 
1942), 21. 
635 Lluís Romeu, “Cuando empieza ya a nacer”, en Varis, Canta et ambula: Repertorio de cantos religiosos 
(Salamanca: Sígueme, 1950), 310. 
636 Vicent Ros, “Tres-cents anys després de Cabanilles: Una font de valors per al futur”, en Varis, Cabanilles. 
300 anys en la memòria: Actes de les Jornades Culturals (València: Ajuntament d’Algemesí, 2012), 177-178 i 
193. Vicent Ros, “Un geni musical del Barroc a la Ribera de Xúquer. J. Bpta. Cabanilles i Barberà (1644-1712): 
Aspectes populars al seu repertori organístic” (comunicació, La música a la Ribera de Xúquer: Volum 
monogràfic. Actes de la XV Assemblea d’Història de la Ribera, 9, 10 i 11 de novembre de 2012), 74-76. 
637 Vicent Ros. Vicent Ros interpreta a Francisco Tito (1874-1950) y José Báguena Soler (1908). Somàgic, 003, 
CD, 1993. 
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Figura 52: Harmonització de la cançó Al matí cap a Llevant realitzada per Lluís Romeu (1874-
1937).638 

 

 

 

 

 

                                                             
638 Document extret de l’arxiu personal de Vicent Ros. Cfr. José Azorín S. J., “El Ave Maria”, Obras religiosas: 
Órgano y voces, núm. 45, 53 (quadern particular del G. Azorín, S. J.). 
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Figura 53: Cc. 16-33 de Francisco de Asís y los pájaros en la selva, de les Escenas franciscanas, de 
Francisco Tito.639 

 

 

 

 

Figura 54: Cc. 75-78 del Tiento XIV partido de dos tiples, de Joan Bpta. Cabanilles.640 

 

                                                             
639 Francisco Tito, Escenas franciscanas: Impresiones musicales para órgano de concierto, núm. 6 (València, 
1942), 21. 
640  Higinio Anglés, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712): Opera omnia, vol. 1 (Barcelona: 
Biblioteca de Catalunya, 1927), 90. 
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Figura 55: Cc. 1-6 de les Diferencias sobre “Al matí cap a Llevant”, de José Báguena Soler.641 

Cal assenyalar que fora de l’àmbit religiós, hi va haver algun exemple de coral 
instrumental tractat de forma molt lliure al piano, com podem observar en el 
repertori del compositor valencià establert a París Blas Mª Colomer (1839-1917),642 a 
l’igual que van fer alguns músics francesos coetanis, com Jean Roger-Ducasse (1873-
1954), entre d’altres.643 De vegades, aquesta forma musical es va associar amb altra, 
com són els casos de la Fuga y Coral, per a cor a cappella, de Rafael Rodríguez 
Albert (1902-1979) (obra datada el 1939, tot i que no va arribar a estrenar-se ni s’ha 
pogut localitzar fins al moment), 644  o la Pastoral, coral y tocata, per a flauta, 
violoncel i arpa, de José Mª Franco (1894-1971), en el camp cambrístic, entre 
d’altres.645 

                                                             
641 José Báguena-Soler, Para órgano: Preludio con coral, Diferencias elegíacas, Diferencias sobre “Al matí cap 
a Llevant” (València: Piles, 1990), 11. 
642 Blas Mª Colomer, “VII. Choral”, en 24 préludes mélodiques dans tous les tons majeurs et mineurs pour le 
piano, vol. 1 (Lió: Janin Frères, 1910), 11. Mª Belén Sánchez García, “La contribución de Blas María Colomer a 
la pedagogía pianística” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de València, 2017). 
643 Lorenzo Ceillier, Roger-Ducasse: El músico-La obra (Madrid: Unión Musical Española, 1921), 55. 
644 José Mª Vives, Rafael Rodríguez Albert: El compositor y su obra (Madrid: Asociación de Compositores 
Sinfónicos Españoles, 1987), 154. 
645 Federico Sopeña, Historia de la Música Española Contemporánea, 2a ed. (Madrid: Rialp, 1976), 355. 
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8.2. EL SUPORT MUSICAL DE CANÇONERS A LES MISSIONS POPULARS 
JESUÍTIQUES 

Els cançoners religiosos de caràcter popular afavorits per la Companyia de Jesús 
presenten dues línies orientatives fonamentals: les seleccions pensades, 
concretament, per les missions populars o volants, i les dedicades, específicament, a 
la joventut, pensant sobretot en els seus centres educatius; tot i que ambdues 
convergeixen en una de sola: disposar d’un ampli repertori de cants religiosos de 
caràcter popular per l’ús de tots els catòlics dintre i fora del temple, tant en la litúrgia 
com en tota classe d’actes, trobades, activitats, etc. 

De vegades, la selecció de cants està molt vinculada a les directrius espirituals d’un 
devocionari concret, al marge que, en bona part d’ells, no va faltar un índex final 
(amb o sense notació musical) que pogués cobrir les necessitats més immediates. 

D’entre el repertori de cants missionals per promoure vocacions, va estar, de forma 
molt patent, l’aportació de la Companyia, tant a través dels seus poetes com dels 
seus músics, tal com podem observar en els Cánticos misionales, editats per les 
Obras misionales pontificias.646 Allí brilla l’enginy del P. Nemesio Otaño, S. J., en 
cants com A la Reina de las Misiones,647 o la composició ¡En marcha!, del P. José 
Ignacio Prieto, S. J. (1900-1980),648 sobre un text poètic del P. Augurio Salgado, S. J. 
(1893-1954), 649  conjunció del treball en comú d’ambdós jesuïtes que va donar 
diversos resultats en diferents ocasions. En aquest cançoner, també, s’inclouen 
textos dels P. P. jesuïtes Dionisio Major -Contemplad a los pueblos paganos-,650 i 
Gaspar Pintado (*1870) -Mirad la Bandera, dedicat a Sant Francesc Xavier (1506-

                                                              
646 Varis, Cánticos misionales: Obras misionales pontificias (Madrid: Pro Fide, 1945). 
647 Nemesio Otaño, “A la Reina de las Misiones”, en Varis, Cánticos misionales: Obras misionales pontificias, 
núm. 12 (Madrid: Pro Fide, 1945), 38-39. 
648 José Ignacio Prieto, “¡En marcha!”, en Varis, Cánticos misionales: Obras misionales pontificias, núm. 21 
(Madrid: Pro Fide, 1945), 68-70. 
649 Rufo Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970 ([Roma?]: Tip. 
Roccaforte, 1972), 113 i 481. Charles E. O’Neill S. J. i Joaquín Mª Domínguez S. J., Diccionario Histórico de la 
Compañía de Jesús: Biográfico-Temático, vol. 4 (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2001), 3472-3473 
(veu redactada per J. Elizalde/J. Escalera). 
650 Valentín Ruiz Aznar, “Contemplad a los pueblos paganos”, en Varis, Cánticos misionales: Obras misionales 
pontificias, núm. 20 (Madrid: Pro Fide, 1945), 64-67. 



196 

1552)-,651 amb música de Valentín Ruiz Aznar (1902-1972) i José Mª Beobide (1882-
1967), respectivament. 

A continuació, es ressenya la referència a diverses concordances entre els textos que 
el P. José Mach, S. J., va exposar en la seva Áncora de salvación, dintre de la secció 
Cánticos religiosos que los PP. de la Compañía de Jesús suelen cantar en sus iglesias 
y misiones, i el cançoner religiós que estem comentant: 

1. Ven, hijo lloroso (per convidar el poble a la missió).652 
2. ¡Perdón, oh Dios mío! (per donar fi als sermons).653 
3. Señor, arrepentido (per als sermons de Quaresma, exercicis, etc.).654 
4. Ya escuché, Jesús mío (fruit dels exercicis).655 
5. Juro seguir, Dios mío (les dues banderes).656 

D’entre els temes que Gaziel va abordar a les seves Memòries durant els seus anys 
d’alumne dels jesuïtes a Barcelona, apareix el següent comentari sobre les dues 
banderes: “Aquella famosa paràbola militar de les Dues Banderes, inventada 
bellament pel mateix St. Ignasi. Paràbola magnífica, però excessivament 
esquemàtica i fàcil, com la majoria d’elles”.657 

                                                              
651 José Mª Beobide, “Himno Misional Español del Centenario de San Francisco Javier”, Música Sacro-Hispana, 
any 15 (1922): 9-12. José Mª Beobide, “Mirad la Bandera”, en Varis, Cánticos misionales: Obras misionales 
pontificias, núm. 23 (Madrid: Pro Fide, 1945), 76-79. 
652 Anònim, Cancionero para Misiones y Ejercicios, núm. 4; 4 (manuscrit calcografiat de finals del segle XIX). 
José Mach S. J., Áncora de salvación, 61a ed. (Barcelona: Imprenta de Francisco Rosal, 1890), 629. Joaquín 
Moragues S. J., Cantemus Domino: Colección de cánticos religiosos de varios autores antiguos y modernos, 2a 
ed., núm. 186 (Barcelona: Rafael Casulleras, 1922), 181. 
653 Anònim, Cancionero para Misiones y Ejercicios, núm. 5; 4-5 (manuscrit calcografiat de finals del segle 
XIX). José Mach S. J., Áncora de salvación, 61a ed. (Barcelona: Imprenta de Francisco Rosal, 1890), 645. 
654 Anònim, Cancionero para Misiones y Ejercicios, núm. 2; 1-2 (manuscrit calcografiat de finals del segle 
XIX). José Mach S. J., Áncora de salvación, 61a ed. (Barcelona: Imprenta de Francisco Rosal, 1890), 632. 
655  Anònim, Cancionero para Misiones y Ejercicios, núm. 6; 5-6 (segona part, per a quatre veus sense 
acompanyament. Manuscrit calcografiat de finals del segle XIX). José Mach S. J., Áncora de salvación, 61a ed. 
(Barcelona: Imprenta de Francisco Rosal, 1890), 638. 
656 Anònim, Cancionero para Misiones y Ejercicios, núm. 13; 11-12 (manuscrit calcografiat de finals del segle 
XIX). José Mach S. J., Áncora de salvación, 61a ed. (Barcelona: Imprenta de Francisco Rosal, 1890), 639. José 
González Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 2a ed., núm. 563 (Madrid: Ed. del Corazón de María, 
1913), 802. José González Alonso, Repertorio de Cánticos Sagrados, 4a ed., tom 1 (amb acompanyament 
d’orgue), núm. 636 (Madrid: Coculsa (Impreso en los talleres de la Editorial Boileau de Barcelona, donde se 
obtuvieron las licencias eclesiásticas en mayo de 1922), 1946), 1341-1342. 
657 Gaziel, Tots els camins duen a Roma: Memòries I, 2a ed., vol. 1, Les millors obres de la literatura catalana 68 
(Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1988), 90. Manuel Revuelta González S. J., Los colegios de jesuitas y su 
tradición educativa (1868-1906) (Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 1998), 78-80. 
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L’assumpte va ésser objecte d’una acadèmia poètica per part dels alumnes del 
col·legi de Chamartín amb motiu del pontifici del Papa Lleó XIII (1810-1903) 
Dolemus inter, del 13 de juliol de 1886, en el qual es van confirmar els privilegis de 
la Companyia de Jesús.658 

Aquesta acadèmia gairebé va arribar a integrar-se en la forma col·loquial de 
comentar algunes incidències ocorregudes en poblacions valencianes dividides entre 
partidaris i contraris a la celebració d’uns exercicis, tal com va succeir a Benigànim el 
1911, experiència similar que es va viure abans a Albal.659 

Cal tenir en compte, també, altres fonts de selecció, com les que reflecteix un 
cançoner de la Companyia editat a Barcelona amb vista a les necessitats més 
comunes per al bon desenvolupament de les missions populars, tal com s’indica en el 
títol d’aquesta col·lecció: Cantos que suelen cantarse en las Misiones de los PP. de la 
Compañía de Jesús.660 

8.2.1. A NOUS TEMPS, NOVA LITÚRGIA 

Doblat el segle XX, s’observen canvis notables en la sensibilitat religiosa i la litúrgia 
reclamava un nou repertori, en bona part, davant del que suposava la inserció plena 
de totes les llengües en la litúrgia postconciliar. La qüestió musical davant d’aquests 
canvis es va anar forjant lentament, però el paper de la Companyia va ésser notori, 
aquest cop, de la mà del P. Joseph Gelineau, S. J., les línies i directrius del qual van 
ésser decisives per aquelles dates per tota l’Església. Així mateix, les ramificacions a 
cada país van tenir les seves figures destacades, com ho van ésser a la Península els 
P. P. de la Companyia José Ignacio Prieto, tan conegut per la seva activitat a la 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Sergio Ciordia (1890-1969)661 a Osca i 
Saragossa, o José Sempere a Alacant i Oriola, entre d’altres. 

 

                                                              
658 Manuel Revuelta González S. J., Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906) (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1998), 492. 
659 José Luis Iñesta S. J., Cartas Edificantes de la Provincia de Aragón: Año 1911, núm. 2 (1912): 67. 
660 Deu cants amb acompanyament d’orgue. 
661 Rufo Mendizábal, Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab a. 1814 ad a. 1970 ([Roma?]: Tip. 
Roccaforte, 1972), 25 i 583. 
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8.2.2. CANTS RELIGIOSOS DE PROFESSORS DE MÚSICA SEGLARS 
D’ALGUNS COL·LEGIS DE LA COMPANYIA 

No sembla que s’hagin elaborat treballs sobre la creativitat musical, en aquest camp, 
d’alguns professors seglars que van treballar en col·legis de la Companyia. Vagi, de 
moment, una referència a la tasca d’Agustín Alamán (1912-1994), professor de 
Música al Col·legi de Sant Josep de València662 i catedràtic de Música a l’Escola de 
Magisteri de la mateixa ciutat, i la seva selecció bilingüe Recull de càntics cristians. 
Colección de cantos religiosos, sobre textos de diversos poetes, entre ells, el P. Juan 
Bautista Bertrán, S. J. (1911-1985).663 Les notícies disperses que ens han arribat 
sobre la personalitat del P. Bertrán són sempre molt elogioses, tant pel seu afable 
caràcter com pel valor dels seus escrits i les activitats que va desenvolupar.664 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              
662 Enrique Lull S. J., Jesuitas y Pedagogía: El Colegio San José en la Valencia de los años veinte (Madrid: 
Universidad Pontificia Comillas, 1997), 636. 
663 Agustín Alamán Rodrigo, Recull de càntics cristians. Colección de cantos religiosos (València: Piles, 1955), 
12-15. Nicolás R. Verástegui S. J., Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu (II): 1970-1985 (Roma: 
Curia Generalitia, S. J., i Institutum Historicum, S. J., 1986), 9, 224 i 345. 
664 Francesc de Paula Burguera, Del poble, del país: Escrits compromesos, 1945-1998 (Sueca: Afers, 1998), 14 i 
319. Joan Fuster, Àlbum Fuster: Selecció de les imatges i text per Antoni Furió (València: IVEI-Edicions Alfons 
el Magnànim, 1994), 61. Xavier Polo, Les grans gestes contra el franquisme: Història d’una vida (Barcelona: 
Proa, 2009), 72. 
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9. L’ORGUE DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE TORTOSA 

9.1. APROXIMACIÓ AL PANORAMA ORGANÍSTIC ESPANYOL A LES 
PRIMERES DÈCADES DEL SEGLE XX 

Oblidada la tradició i les característiques estètiques de l’orgue ibèric al segle XIX, 
amb el consegüent repertori, la situació va anar agreujant-se, també, per l’evolució 
del propi instrument que s’estava produint a Europa (especialment, al món 
francòfon), pressió que acabaria determinant les noves directrius i gustos sonors que 
aportava un nou model d’orgue que assenyalaren com a orgue romàntic o simfònic. 

A la Península Ibèrica, ja hi havien antecedents de la simulació del Palais du 
Trocadéro de París, havent-hi tres sales trocadéros a Barcelona a la fi del segle XIX i 
principis del segle XX: al Palau de les Belles Arts, al Palau Nacional i al Palau de la 
Música Catalana. Com es pot observar, la cultura parisenca va tenir un gran ressò a 
la Península. Així mateix, durant l’Exposició Regional Valenciana de 1909, la Casa de 
la Misericòrdia de València va cedir a aquesta Exposició (recinte firal format per 
pavellons i edificis situats al voltant de l’actual entramat urbà de l’Albereda de 
València) l’orgue situat en la capella de la mateixa Casa de la Misericòrdia, havent-hi 
així altra sala de concerts a València. No obstant això, finalitzada l’Exposició, 
l’instrument va tornar al seu lloc d’origen, però no va ésser instal·lat, de manera que 
va quedar segmentat i fet malbé en caixes i en diferents dependències. 

 

 

 

 

 

 
Figura 56: Orgue utilitzat durant l’Exposició Regional Valenciana (1909).665 

                                                              
665 Fotografia extreta d’una postal trobada a l’arxiu personal de Vicent Ros. 
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Tot un segle acumulant una sèrie de factors negatius (els assajos d’una 
desamortització per part de Manuel Godoy, la invasió napoleònica, tres guerres civils 
carlistes, la desamortització i exclaustració de Juan Álvarez Mendizábal, la pèrdua de 
les colònies espanyoles de Cuba, Puerto Rico i Filipines, etc.) imprimiren un nou aire 
social envers l’orgue, el seu repertori i les seves funcions dintre i fora del temple que 
minvaren la presència sociomusical que havia tingut en la societat espanyola de 
segles enrere. Això ens fa deduir, en bona mida, el tracte que va rebre en una sèrie 
de revoltes i, concretament, a la Guerra Civil Espanyola, al llarg de la qual van 
desaparèixer del territori valencià gairebé bé tots. Després d’aquesta contesa, 
València va ésser una ciutat devastada des d’un punt de vista organístic, ja que no hi 
havia cap orgue mecànic, i les poques orgueneries espanyoles que van continuar en 
vigor cobrien les necessitats més primàries. 
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9.2. L’ORGUE DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE TORTOSA 

En el relato de su visita a Tortosa indica que “hay un organazo sobre esta sillería, en el lado 
del Evangelio, que tapa todo un arco de los de la iglesia. Si el organista no fuera más hábil 
que el arquitecto lo fue en adornarlo, no se podría dar un todo más ridículo ni habría quien 
parase en la iglesia cuando sonase”.666 

Amb aquests comentaris, es critica l’orgue de la Seu de Tortosa, instrument que va 
construir el brussel·lès Andrés Bergero (1685-1717)667 a la fi del segle XVII amb els 
materials d’un orgue anterior668 i que va manifestar un deteriorament considerable a 
la fi del segle XIX, tal com es pot llegir a continuació: 

Sobre el muro izquierdo del Coro hállase el órgano, costeado por Fray Severo Tomás Auter 
que ocupó esta Silla Episcopal desde 1685 à 1699. Lo construyó un Maestro de nacionalidad 
flamenca que tenía singular habilidad, consideràndolo sin rival en toda la Corona de Aragón. 
Es muy parecido en su fachada al de la Catedral de Tarragona [Bergero va restaurar, també, 
l’orgue d’aquesta Seu],669 aunque de menores proporciones. Su estilo es barroco, pero domina 
en toda la talla un barroquismo de buen gusto, que se haria màs aceptable si se le colocára 
un remate acomodado à su estilo. En la actualidad está muy desvencijado y adolece de 
algunos defectos, ante los cuales, se estrella el más hábil Organista, pues es imposible buscar 
armonía en aquellos fuelles malísimos de antigua construcción. Las teclas sufren continuos 
tropiezos, lo cual no es de extrañar en razòn de que los teclados son los primitivos del órgano, 
asi, como tambien, los hilos y tirantes, que están completamente oxidados. Sabemos que el 
Excmo. Cabildo ha hecho ya alguna gestión con objeto de repararlo debidamente, cuya 
reforma es de suma necesidad, y mucho màs, si se quiere conservar este órgano de 
reconocido valor é importancia. La caja consta de los siguientes registros: Dos flautados de 
metal de ocho pies, un bordón de ocho pies, un flautado de madera de 16 pies, dos octavas, 
una quincena, ocho registros de lleno con veinte y cuatro tubos en cada nota, siete registros 
de trompetería ó clarines, una flauta travesera, tres nasardos, y una corneta magna. La 

                                                              
666 L’autor de l’article cita l’obra següent: Antonio Ponz, Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas 
apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella, 18 toms (Madrid: Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S. 
M., 1772-1794), tom 13, carta 6, núm. 4. Cfr. Francisco José León Tello, “La música en los tratados españoles 
de arquitectura del siglo XVIII y en el “Viaje a España” de Ponz”, Nassarre: Revista aragonesa de Musicología, 
vol. 12, núm. 2 (1996): 230. 
667 El seu nom, tal com assenyala Miquel González i Ruiz, apareix escrit de diferents maneres: Andrés o 
Andreas; i el cognom, Bargero o Bergero, Vergero o Berchero. Cfr. Miquel González i Ruiz, “L’orgueneria a 
Catalunya (1688-1803): Catalogació, descripció i estudi de documents contractuals” (tesi doctoral, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2017), 196. 
668 Anònim, “L’orgue de la Seu de Tortosa”, La Veu de la Comarca, núm. 12 (29 de març de 1903): 1. 
669  Miquel González i Ruiz, “L’orgueneria a Catalunya (1688-1803): Catalogació, descripció i estudi de 
documents contractuals” (tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2017), 197. 
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cadireta consta de diez registros, entre ellos, flautados llenos, nasardos y una cornetilla; los 
ecos se componen de varios violines, dos registros y una cornetilla.670 

Per aquest motiu, el 1903 va ésser restaurat per la companyia orguenera valenciana 
Randeynes y Compañía, 671  encara que és molt probable que, anteriorment, es 
realitzessin altres reparacions, com les efectuades per Vicent Paradis (1725), 
Casimiro Bort (1737) o Joseph Casas (1743-1802) el 1776, amb l’ajut de Joseph 
Cardona i Celedonio Vila,672 entre d’altres. 

En tota la tradició organística d’Occident, la Península Ibèrica ocupa un lloc important 
i presenta diversos focus d’interès. Entre aquests, destaca l’escola valenciana del 
barroc, representada, especialment, per Joan Bpta. Cabanilles, un dels músics 
espanyols més importants del seu temps i a la memòria del qual han girat nombroses 
activitats culturals, musicals i, específicament, organístiques al llarg d’aquestes 
últimes dècades. Ell i la seva plèiade de deixebles directes i indirectes, al costat de 
múltiples orgueners (en ocasions, oriünds d’altres terres establerts a València), van 
saber crear i desenvolupar una escola organística que es va mantenir en vigor fins 
ben entrat el segle XX, amb els alts i baixos lògics derivats d’una sèrie de 
commocions sociopolítiques, entre elles, la desamortització i exclaustració de 
Mendizábal, i la Guerra Civil Espanyola, contesa aquesta última en la qual es va 
perdre bona part del patrimoni organístic d’algunes regions, entre les quals hem de 
comptar amb la valenciana. Per aquest motiu, molts dels instruments que albergaven 
aquests temples van ésser destruïts, cremats o, en el millor dels casos, fets malbé. 

La desaparició de l’orgue de la Seu de Tortosa, arran de l’últim conflicte bèl·lic 
espanyol, va fer que el 1979 l’orguener català Gabriel Blancafort (1929-2001) 
construís un orgue modest per la Capella de la Verge de la Cinta (patrona de 
Tortosa) de l’esmentada Catedral. Hi ha un segon orgue, electrònic (Harmoniphon), 
que sona en tota la Seu i que, probablement, va ésser fabricat a la dècada de 1960. 
L’activitat d’aquesta Catedral va fer que, també, es publicaren alguns treballs de 
persones vinculades a la Seu, com el que s’il·lustra a continuació: 

                                                              
670  Francisco Mestre y Noé, El arte en la Santa Iglesia Catedral de Tortosa: Guía descriptiva (Tortosa: 
Establecimiento tipográfico de José L. Foguet y Sales, 1898), 39-40. 
671 Anònim, “L’orgue de la Seu de Tortosa”, La Veu de la Comarca, núm. 12 (29 de març de 1903): 1. 
672 Ibid. 
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Figura 57: Portada d’una partitura de Marcelino Sempere, maestrescuela de la Catedral de 
Tortosa.673 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 58: Orgue de la Catedral de Santa Maria de Tortosa el 1923, construït per l’orguener 
brussel·lès Andrés Bergero a la fi del segle XVII i destruït durant la Guerra Civil Espanyola.674 

                                                             
673 Marcelino Sempere Pbro., Salmodia orgánica basada en el canto llano (Tortosa: Francisco Mestre, 1896). 
674 Fotografia realitzada per Josep Salvany (1866-1929) i extreta de l’arxiu de la Biblioteca de Catalunya. 
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Figura 59: Orgue de la Capella de la Verge de la Cinta de la Catedral de Santa Maria de Tortosa, 
construït el 1979 per l’orguener català Gabriel Blancafort (esquerra) i orgue electrònic Harmoniphon 
de la mateixa Catedral (dreta) (fotografies realitzades el 22-09-2020). 

La Seu de Tortosa, que es troba sota l’advocació de Santa Maria, se situa al nucli 
antic d’aquesta població i l’actual edifici gòtic (1347) va ésser edificat sobre un 
anterior romànic. Va ésser consagrat, per primera vegada, el 1441 i les seves fases 
de construcció continuaren fins arribar a la façana barroca, iniciada a la dècada de 
1620, però deixada sense acabar el 1757,675 projecte que encara està pendent de 
restauració. Altres representacions de l’art gòtic a Tortosa es troben al Castell de la 
Suda (conegut, també, com la Suda de Tortosa, construït al segle X), a la Llotja de 
Tortosa (segle XIV), al Palau Despuig (segles XIV-XV), al Palau Oriol (segle XV) o al 
Col·legi de Sant Lluís Gonzaga (abans de 1877, Col·legi de Sant Jaume i Sant Maties, 
integrant dels Reials Col·legis de Tortosa, el conjunt monumental renaixentista més 
important de Catalunya, construït al segle XVI), entre d’altres.676 

                                                             
675 Jacobo Vidal Franquet, “La catedral tardogótica de Tortosa”, en Begoña Alonso Ruiz i Juan Clemente 
Rodríguez Estévez (coord.), 1514: Arquitectos tardogóticos en la encrucijada (Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2016), 137-150. 
676 Alexandre Cirici i Jordi Gumí, L’art gòtic català: Segles XIII i XIV (Barcelona: Edicions 62, 1977), 11, 14, 
18, 29, 40, 58, 70, 72 i 82. Alexandre Cirici i Jordi Gumí, L’art gòtic català: Segles XV i XVI (Barcelona: 
Edicions 62, 1979), 26, 37-38, 43, 45, 54, 67, 72, 88 i 98. 
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Figura 60: Catedral de Santa Maria de Tortosa (I).677 

                                                              
677 Alexandre Cirici i Jordi Gumí, L’art gòtic català: Segles XIII i XIV (Barcelona: Edicions 62, 1977), sense 
paginar, ilꞏlustracions 162 i 164. 
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Figura 61: Catedral de Santa Maria de Tortosa (II).678 

 

Figura 62: Façana de la Catedral de Santa Maria de Tortosa.679 

                                                              
678 Alexandre Cirici i Jordi Gumí, L’art gòtic català: Segles XV i XVI (Barcelona: Edicions 62, 1979), sense 
paginar, ilꞏlustracions 188-189. 
679  Anònim, “La Catedral y la exposición permanente”, Tortosa Turisme, accés el 12 d’octubre de 2020, 
https://www.tortosaturisme.cat/es/lugar/la-catedral-y-la-exposicion-permanente/. 
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No obstant això, la Capella de la Verge de la Cinta és, juntament amb la façana de la 
Seu, altre exemple de l’art barroc present a la Catedral. Va ésser construïda, en la 
seva essència, durant els anys 1672-1725.680 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Altar de la Capella de la Verge de la Cinta de la Catedral de Santa Maria de Tortosa.681 

 

 

 

 

 

Figura 64: Clau de la Capella Major de l’absis de la Catedral de Santa Maria de Tortosa.682 

                                                              
680 Yolanda Gil Saura, “Algunas notas sobre la Capilla de la Cinta de la Catedral de Tortosa”, Recerca, núm. 12 
(2008): 97-128. 
681 Núria Sales, “Els segles de la decadència (segles XVI-XVIII)”, en Pierre Vilar (dir.), Història de Catalunya, 
vol. 4 (Barcelona: Edicions 62, 1989), 240-241. 
682 Victòria Almuni i Balada, “La construcción medieval de la catedral de Tortosa según los libros de fábrica: La 
obra del presbiterio (1346-1441)”, en Eduard Mira i Arturo Zaragozá Catalán (dir.), Una arquitectura gótica 
mediterránea, vol. 2 (València: Generalitat Valenciana, 2003), 94. 
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9.3. L’ORGUE BARROC DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE TORTOSA I 
LES SEVES REPERCUSSIONS A VALÈNCIA 

Hi van haver quatre conseqüències directes a la ciutat de València, relacionades 
totes elles, d’alguna manera, amb l’orgue de la Seu de Tortosa. 

9.3.1. ORGUE DE LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN DEL MERCAT (DE LOS 
SANTOS JUANES) DE VALÈNCIA (1699) 

La valenciana Parròquia de Sant Joan del Mercat va ésser un dels temples de 
referència a València a causa del gran culte que tenia i de la quantitat de fidels i 
clergat que hi acudien o hi treballaven.683 La seva ubicació, front a la Llotja de la 
Seda de València, també, és un dels seus atractius. 

Així, entre el pas del segle XVII al segle XVIII, el clergat de la Parròquia va decidir 
dotar aquell temple d’un orgue de considerables dimensions i qualitat a càrrec d’un 
orguener foraster de gran professionalitat i prestigi. Per tal de poder realitzar aquest 
projecte amb seguretat, el 1699 es va contactar amb Vicent Bas, canonge tresorer 
de la Seu de Tortosa, molt satisfet pels resultats de la cadireta que ja havia enllestit 
l’orgue que construïa per aquella catedral l’orguener “Andreus Bergero,684 Magister 
Organorum, natione Regni de Flandes, Civitatis Barchinone habitator”, 685  al qual 
ornava el prestigi aconseguit per la construcció d’un orgue a Torregrossa (1686),686 
la restauració de l’orgue de la Basílica barcelonina de Santa Maria del Mar (1693),687 
la factura d’altre instrument a Riudecanyes (1694),688 la reparació de l’orgue de la 
Parròquia de Santa Maria de l’Alba de Tàrrega (1696)689 o la construcció d’un orgue a 
Lleida (1697),690 entre d’altres projectes. 

                                                              
683 J. Nicolau Bauzà, “Un nou orgue per a la Parròquia de Sant Joan del Mercat (1699)”, Cabanilles, núm. 7 
(1983): 8. 
684 Ibid., 9. 
685 Ibid., 18. 
686  Miquel González i Ruiz, “L’orgueneria a Catalunya (1688-1803): Catalogació, descripció i estudi de 
documents contractuals” (tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2017), 197. 
687 Ibid., 198. 
688 Ibid. 
689 Ibid. 
690 Ibid., 197. 
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El seu treball a València va ésser supervisat el 1705 pels fusters Esteve Sanz i 
Thomás Vergara,691 i tres organistes (Josep Esteve, organista titular de la Parròquia, 
Joan Bpta. Cabanilles, organista de la Catedral de València, i l’orguener Berthomeu 
Artigues), qui van dictar una sèrie d’observacions a tenir en compte que van ésser 
ateses per Bergero abans de concloure, definitivament, la construcció de l’orgue el 
1706.692 Aquest orgue, amb diverses reformes, va perdurar fins al 1936, any en el 
qual va ésser destruït.693 Es conserva el contracte d’aquell projecte que va dotar a 
València d’un instrument molt interessant, 694  així com la visuració realitzada pel 
mateix Cabanilles:695 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Fragment de l’acta de la revisió que de l’orgue va realitzar Joan Bpta. Cabanilles 
(1705).696 

                                                             
691 Els fusters Aleixos Andrés i Hipòlit Ravanals van revisar, també, l’estat de les fustes. Cfr. J. Nicolau Bauzà, 
“Un nou orgue per a la Parròquia de Sant Joan del Mercat (1699)”, Cabanilles, núm. 7 (1983): 21-22. 
692 Ibid., 11-12. 
693 Ibid. 
694 Ibid., 16-21. 
695 Ibid., 23-25. 
696 Transcripció: Memoria de las advertensias en la Visura del Organo de la Iglesia Parroquial de San Juan del 
Mercado hecha por el Rdo. M. Joan Cabanilles, Bartholomé Artigues y M. Joseph Esteve Organista de la dita 
Parroquial, en el dia 20, 21 y 23 de Enero de 1705. Organo. pmo que el primero fefaut negro del flautado de la 
Cara forme el punto entero. Cara. Item que el primer Befabmi bemolado que forme. Item. que el sustenido de 
Cesolfaut agudo lo mismo. Item. que el Bemolado de Elami que tenga mas voz. 2 registro. Que el primer 
Cesolfaut  responda com mas brevedad. Item. que el primer Gesolreut tenga mas cuerpo. Item. que el primer 
Cesolfaut sustenido agudo tenga mas cuerpo, etc. Cfr. Ibid., 23-24 i 26. 
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Figura 66: Orgue de la Parròquia de Sant Joan del Mercat de València (al fons a l’esquerra).697 

9.3.2. ORGUE DE LA PARRÒQUIA DE SANTA CATERINA VERGE I MÀRTIR 
D’ALZIRA (1703) 

En aquesta ocasió, es va precisar de Bergero perquè, també, construís un orgue per 
la Parròquia de Santa Caterina Verge i Màrtir d’Alzira,698 on, a més, es requeria la 
construcció de dues caixes per l’instrument,699 una de les quals era de decoració.700 
Aquesta obra completa va ésser finalitzada el 1706,701 però l’orgue va comptar amb 
les restauracions de Josep Botella (1748)702 i Manuel Alcover (1777)703 abans de la 
seva destrucció el 1936. 704  De la mateixa manera, es conserva el contracte de 
construcció d’aquest orgue (una caixa inclosa).705 

                                                              
697 Manuel Gil Gay, Monografía histórico-descriptiva de la Real Parroquia de los Santos Juanes de Valencia 
(València: Tipografía de San José de J. Canales, 1909), 115. Varis, “Orgues de la Parròquia de Sant Joan del 
Mercat de València”, Cabanilles, núm. 7 (1983). 
698 Vicent Alonso Climent, “Orgues i organistes d’Alzira”, Cabanilles, núm. 14-16 (1985): 53. 
699 Ibid., 54. 
700  Miquel González i Ruiz, “L’orgueneria a Catalunya (1688-1803): Catalogació, descripció i estudi de 
documents contractuals” (tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2017), 200. 
701 Vicent Alonso Climent, “Orgues i organistes d’Alzira”, Cabanilles, núm. 14-16 (1985): 53. 
702 Ibid., 57. 
703 Ibid., 59. 
704 Ibid., 61. 
705 Ibid., 148-157. 
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9.3.3. RESTAURACIÓ DE L’ORGUE DE LA PARRÒQUIA DE SANT MARTÍ 
BISBE I SANT ANTONI ABAT DE VALÈNCIA (1705) 

D’entre els diferents orgues que va albergar la Parròquia de Sant Martí Bisbe i Sant 
Antoni Abat de València, l’instrument que va reflectir la influència tortosina en aquest 
temple correspon al construït per l’orguener Roc Blasco i l’escultor Tomàs Sanchiz 

(✝1686), qui van signar una capitulació independent el 1682 per la construcció d’un 

orgue.706 Aquest instrument, alguns materials del qual van formar part d’altre orgue 
de nova factura el 1730,707 però, va manifestar una sèrie de reparacions com a 
conseqüència d’alguns defectes que va mostrar, pràcticament, des del seu 
acabament.708 

No obstant això, tant Blasco com Sanchiz, no van acabar l’obra en el termini estipulat 
(1683),709 de manera que, el 1686, l’escultor, que es disposava a viatjar a Madrid, va 
contactar amb Juli Capuz i Lleonard Capuz perquè aquests li substituïssin710 (no hi ha 
constància que els escultors Capuz es responsabilitzaren de l’obra,711 la construcció 
de la caixa de l’orgue, ja que, finalment, Josep Cuevas, supervisat pels, també, 
escultors Narcís Gardell i Tomàs Vergara,712 va ésser l’encarregat d’acabar-la durant 
els anys 1688-1690).713 A més, el 1690, Miquel Esteve, obeint ordres de Cuevas, va 
realitzar un treball extra (unes millores en les portes de l’orgue) que va ésser 
sufragat per la Parròquia.714 

Encara que la construcció i decoració de l’orgue de Blasco no va ésser conclosa en la 
seva totalitat fins al 1698,715 el 1687 va ésser supervisat per Joan Bpta. Cabanilles i 
Fra Juan de San Agustín (Juan Navarro y de Longás) (ca. 1651-1718), organista del 
Monestir de Sant Miquel dels Reis de València, qui el van aprovar.716  A més de 

                                                              
706 Ferran Pingarrón Seco, “La música a la Parròquia de Sant Martí de València (s. XVI-XX)”, Cabanilles, núm. 
2-3 (1982): 7. 
707 Ibid., 14. 
708 Ibid., 13. 
709 Ibid., 8. 
710 Ibid., 9. 
711 Ibid., 10. 
712 Ibid., 11. 
713 Ibid. 
714 Ibid. 
715 Ibid., 13. 
716 Ibid., 12. 
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Blasco, també, van intervenir Josep Climent (1686 i 1698), 717  Antoni Charelles 
(1690),718 Miquel Coro (1698),719 Valero Coronado (1689),720 Gaspar de la Huerta 
(1695-1697)721 i T. Oltra (1698).722 

Malgrat tot, el 1700, es va dur a terme la primera de tres reparacions gairebé 
contínues (1700, 1702 i 1705). 723  Aquesta última restauració (1705) va ésser el 
motiu pel que la Parròquia es va posar en contacte amb l’orguener flamenc que 
estava construint l’orgue de la Parròquia de Sant Joan del Mercat de València, qui, 
finalment, va acceptar revisar l’instrument.724 A més de restaurar l’orgue, se li va 
oferir ésser, també, l’encarregat de vetllar pel seu correcte funcionament. 725  En 
aquest cas, el 1707, es va tornar a confiar en Cabanilles i Fra Juan de San Agustín 
per la supervisió del seu treball.726 

Aquest no va ésser l’únic vincle entre ambdues parròquies, ja que el 1689 es va 
gestionar el traspàs de l’organista titular de la Parròquia de Sant Joan del Mercat, 
Francesc Sarrió,727 a la Parròquia de Sant Martí Bisbe i Sant Antoni Abat,728 qui va 
exercir aquest càrrec fins al 1712.729 

Amb tot, el 1730, Nicolás Salanova (ca. 1681-1750) va ésser el responsable de 
construir un orgue nou per la Parròquia, per al qual es van cedir els materials de 
l’orgue de Blasco.730 Aquest orgue, amb diverses reformes, va perdurar fins al 1936, 
any en el qual va ésser destruït.731 Es conserven els contractes de Roc Blasco732 i 
Tomàs Sanchiz,733 el traspàs dels drets de Sanchiz als escultors Juli Capuz i Lleonard 

                                                              
717 Ibid., 12-13. 
718 Ibid., 12. 
719 Ibid., 13. 
720 Ibid., 12. 
721 Ibid., 13. 
722 Ibid. 
723 Ibid. 
724 Ibid., 14. 
725 Ibid. 
726 Ibid. 
727 Ibid., 73. 
728 Ibid., 12. 
729 Ibid., 73. 
730 Ibid., 14 
731 Ibid., 15. 
732 Ibid., 24-30. 
733 Ibid., 30-36. 
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Capuz per la prossecució i acabament de les obres mampreses per ell,734 el dictamen 
de Cabanilles i Fra Juan de San Agustín en la supervisió de l’orgue construït per Roc 
Blasco,735 el contracte entre Vicent Martí de Viciana i l’escultor Josep Cuevas per 
concloure l’obra de la caixa de l’orgue,736 el dictamen dels escultors Narcís Gardell i 
Tomàs Vergara en la supervisió de la caixa de l’instrument,737 el contracte del pintor 
Gaspar de la Huerta, 738  les deliberacions de la Parròquia sobre el mal estat de 
l’instrument739 i el contracte d’Andrés Bergero,740 entre d’altra documentació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Fragment de l’acta de la revisió que de l’orgue van realitzar Joan Bpta. Cabanilles i Fra 
Juan de San Agustín (1687).741 

                                                             
734 Ibid., 41-42. 
735 Ibid., 43-44. 
736 Ibid., 44-46. 
737 Ibid., 50. 
738 Ibid., 52-54. 
739 Ibid., 55-57. 
740 Ibid., 57-59. 
741 Transcripció: /Dictis die et anno/ Anno a nativitate domini Millesimo Sexcentesimo octuagesimo septimo die 
intitulato decimo Septimo Julii (Dit dia d’aquell any del naixement del Senyor mil sis-cents vuitanta-set, 
anomenat disset de juliol), constituits personalment Mosen Joan Cabanilles Prebere Organista de la Seu de 
Valencia, Y el Pare fray Juan de San Agustin etiam Prebere organiste del Real Convent de Sant Miquel de los 



214 

9.3.4. INTERCANVI REALITZAT PER LA REVISTA VALENCIANA CABANILLES 
AMB LA PUBLICACIÓ HOLANDESA HET ORGEL (1987) 

Encara que aquest fet no va implicar la factura ni restauració de cap instrument, sí 
va incrementar el coneixement que del món de l’orgue valencià arribava a Holanda i 
viceversa. 

La publicació el 1986 del primer volum de la col·lecció J. Bta. Cabanilles: Música de 
tecla valenciana a càrrec de la Institució Alfons el Magnànim, les transcripcions de les 
obres del qual van estar a càrrec del P. Julián Sagasta (1914-2005),742 i la seva 
referència a la revista suïssa La Tribune de l’Orgue: Revue suisse romande paraissant 
cinq fois par an,743 va fer que Paul Peeters, editor general de la revista mensual 
holandesa especialitzada en orgue Het Orgel, es posés en contacte amb l’ACAO, 
concretament, amb el seu president, Vicent Ros, per tal de voler informar els seus 
lectors sobre les diferents activitats organístiques que s’estaven duent a terme a 
València. De la mateixa manera, es va posar de manifest l’interès, també, pels 
números 14-16 de la revista trimestral Cabanilles, editada per l’ACAO, dedicats als 
orgues i organistes d’Alzira,744 on tenien constància que l’orguener “Berger” havia 
realitzat algun treball.745 

Així, gràcies a aquesta correspondència, ambdues revistes van començar a 
intercanviar-se les seves publicacions, enriquint així el coneixement organístic de les 
dues regions. 

A causa de la importància de l’anomenat instrument rei no només dintre de la 
tradició litúrgica de moltes esglésies cristianes, sinó, també, a la Roma pagana i en 
altres civilitzacions, en aquelles publicacions, es va dedicar una especial atenció a un 
instrument que, tant per la seva història com evolució tècnica d’interès musical i 

                                                                                                                                                                                                  
Reyes construhit fora els murs de la present ciutat de Valencia examinadors, Y experts verbalment nomenats per 
los [Elets de la Yglesia parrochial de Sent Marti Bisbe Y Sent Antoni Abat de la present ciutat de Valencia], etc. 
Cfr. Ibid., 43 i 71. 
742 Julián Sagasta Galdós, J. Bta. Cabanilles: Música de tecla valenciana, vol. 1 (València: Institució Alfons el 
Magnànim, 1986). 
743 Guy Bovet, “Section bibliographique”, La Tribune de l’Orgue: Revue suisse romande paraissant cinq fois 
par an, núm. 1 (1987): 20. 
744 Varis, “Orgues i organistes d’Alzira”, Cabanilles, núm. 14-16 (1985). 
745 Veure p. 826-834. 
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estètic, ha generat al seu entorn un repertori d’un valor religiós i cultural de primera 
magnitud al llarg de segles. 

Les diferents escoles creades sobretot a la fi de l’Edat Mitjana i principis del 
Renaixement en els diferents països d’Occident s’han desenvolupat d’una manera 
estretament vinculada a diversos corrents religiosos i estètics (en ocasions, prou 
traumàtics), no exempts, en general, de condicionaments socials, polítics i 
econòmics. L’estudi del seu repertori constitueix, sens dubte, no només l’acostament 
a una important font de valors espirituals, sinó, també, a un cúmul de dades 
científiques, tècniques, religioses, històriques, estètiques, etc., que, sovint, van molt 
més enllà de qüestions estrictament musicals. 

El món de l’orgue, instrument transmissor de valors desenvolupats per múltiples 
generacions que han configurat la història de múltiples societats, pobles i 
civilitzacions, podia aportar, per tant, una sèrie de valors transcendents a l’home del 
segle XX, bé sigui des de l’església o des de l’auditori, a través de la litúrgia o del 
concert, en solitari o en col·laboració amb altres solistes, o conjuntament amb 
diverses agrupacions corals i instrumentals. Al seu entorn, gira bona part no només 
de la polifonia d’Occident, sinó, també, de la tradicional monodia, bé sigui per la seva 
alternança amb el cant pla i el gregorià, o, també, pel repertori inspirat en melodies 
d’antics còdexs i cantorals. 
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10. CINC MESTRES DE CAPELLA VALENCIANS A LA CATEDRAL DE SANTA 
MARIA DE TORTOSA DURANT ELS SEGLES XIX-XX: EL CAS DEL P. 
MARIANO BAIXAULI, S. J. (1861-1923)746 

D’entre les diferents persones que van estar vinculades a la Seu tortosina, hem de 
destacar a cinc músics valencians que van ésser mestres de capella de la Catedral de 
Tortosa durant els segles XIX-XX: Joan Baptista Juan Banasco (1872-1936), natural 
de Vinaròs, format al Seminari de Tortosa i organista d’Artana i Vinaròs,747 qui abans 
de finalitzar els estudis sacerdotals ja va aprovar les oposicions a mestre de capella 
de la seu tortosina;748 el P. Mariano Baixauli, S. J., natural de València (però de pares 
procedents de Massanassa), alumne del Conservatori de València durant els anys 
1879-1886 -on va estudiar Composició sota la tutela de Salvador Giner            
(1832-1911)- 749  i mestre de capella durant els anys 1886-1892; Vicent Ripollés 
(1867-1943), natural de Castelló de la Plana i mestre de capella durant els anys 
1893-1895;750 Eduardo Torres, natural d’Albaida i mestre de capella durant els anys 

                                                              
746 Altre músic, perteneciente a la Diócesis de Tortosa, que va exercir el càrrec de capellà primer, auxiliar 
d’organista i mestre de capella al Reial Colꞏlegi-Seminari del Corpus Christi de València (també, conegut com a 
Església del Patriarca) després de la renúncia de Francisco Tito al juny de 1908 (en aquell temps, beneficiat-
organista a l’Església Colꞏlegiata Basílica de Santa Maria de Xàtiva), va ésser Ramón Ortiz (1882-1936), qui, a 
l’igual que Tito, es va presentar a aquestes oposicions. El tribunal, després de les renúncies de Salvador Giner i 
Manuel Chulvi (1848-1923), estava constituït pel P. Mariano Baixauli, S. J., José Medina i José Mª Úbeda. Cfr. 
Jaime Doménech Granell, “Músicos de la región valenciana”, 38 i 79 (treball acadèmic corresponent al segon 
curs d’Estètica de la Música al CSMV, sota la tutela d’Eduardo López-Chavarri Andújar, catedràtic interí 
d’Estètica i Història de la Música al mateix centre). Document extret de l’arxiu personal de Vicent Ros. 
747 Juan Bover Puig, “Orgue de Vinaròs (Castelló)”, Orgues del País Valencià, núm. 21-23 (1981): 8 i 19. 
748  Benito Traver García, Los músicos de la provincia de Castellón: Ensayo bio-bibliográfico (Vila-real: 
Imprenta de J. Barberá, 1918), 166. 
749 El 1889, per commemorar el desè aniversari de la fundació del conservatori valencià, es van convocar nou 
concursos a través d’un certamen internacional. El jurat estava compost pels compositors José Espí i Francisco 
Javier Blasco (*1857), el crític musical Ricardo Benavent (1848-1929) i el claustre de professors del centre. El 
20 de desembre de 1889 es van conèixer els guanyadors del certamen, d’entre els quals es trobava Mariano 
Baixauli, qui va obtenir el títol de Soci Protector, títol honorífic propi del Conservatori després d’haver obtingut 
un primer premi. Cfr. José Ruiz de Lihory (Barón de Alcahalí), La música en Valencia: Diccionario biográfico y 
crítico (València: Establecimiento Tipográfico Domenech, 1903), 173-174. Ana Fontestad Piles, “El 
Conservatorio de Música de Valencia: Antecedentes, fundación y primera etapa (1879-1910)” (tesi doctoral, 
Universitat de València, 2005), 556-559. 
750 Vicent Ripollés va cursar la carrera eclesiàstica, també, al Seminari de Tortosa. Cfr. José Ruiz de Lihory 
(Barón de Alcahalí), La música en Valencia: Diccionario biográfico y crítico (València: Establecimiento 
Tipográfico Domenech, 1903), 388-389. Benito Traver García, Los músicos de la provincia de Castellón: 
Ensayo bio-bibliográfico (Vila-real: Imprenta de J. Barberá, 1918), 62. Vicent Ripollés Pérez, Músicos 
castellonenses (Castelló de la Plana: Establecimiento Tipográfico Hijo de J. Armengot, 1935), 154. José 
Climent, Historia de la música contemporánea valenciana (València: Del Cenia al Segura, 1978), 34-38 i 40-43. 
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1895-1909;751 i Vicent García Julbe, natural de Vinaròs i mestre de capella durant els 
anys 1949-1973;752 entre d’altres. 

Els dos músics pertanyents a la província de València, per tant, van ésser el P. 
Baixauli i Eduardo Torres. Torres va ésser una personalitat destacada que, després 
de la pertinent oposició, va passar d’ésser mestre de capella de la Catedral de 
Tortosa a la Seu de Sevilla. Seguint els consells del P. Nemesio Otaño, S. J., va 
dedicar bona part de les seves capacitats musicals a la composició d’obres per a 
orgue, bona part d’elles, aptes, també, per a harmònium, superant el conjunt 
d’aquest repertori el centenar d’obres, pràcticament, totes elles publicades en 
nombrosos quaderns per diferents editorials, alguna d’elles estrangeres. Torres va 
estar prou vinculat, al costat d’altres compositors, al corrent impressionista, 
inspirant-se, en ocasions, en algunes de les llavors recentment restaurades melodies 
gregorianes. Una part significativa de les seves obres per a orgue ha merescut ésser 
enregistrada.753 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
751 La Misa Eucharistica, d’Eduardo Torres, va ésser, també, premiada al concurs de composició convocat pel 
Conservatori de València amb motiu de la celebració a la ciutat del I Congrés Eucarístic Nacional (21 d’octubre 
de 1893). Torres va ésser infantet a la Catedral de València, on va iniciar els seus estudis musicals, així com 
mestre de capella a Sevilla, on va aconseguir la plaça el 1910. En aquesta última ciutat, va ésser un dels 
fundadors de l’Orquestra Bètica de Cambra, convertint-se en el seu primer director, però, també, va colꞏlaborar 
amb altres entitats, com la Societat Econòmica d’Amics del País i el Conservatori de Música, on va ésser 
catedràtic de Composició. Cfr. José Ruiz de Lihory (Barón de Alcahalí), La música en Valencia: Diccionario 
biográfico y crítico (València: Establecimiento Tipográfico Domenech, 1903), 418-419. 
752 Antoni F. Ripollés Mansilla, “Vicent Garcia Julbe: Estudi i catalogació de la seua obra” (tesi doctoral, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2002), 63-82. 
753 Vicent Ros. Vicent Ros interpreta a Eduardo Torres. Nuevas Producciones C. B., 2001, CD, 1992. 
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10.1. LA PERSONALITAT MUSICAL DEL P. BAIXAULI 

La figura del P. Baixauli s’emmarca, històricament, dintre d’una sèrie de corrents 
d’espiritualitat amb fortes connotacions musicals, l’epicentre fonamental de les quals 
va ésser el motu proprio del Papa Sant Pius X Tra le sollecitudini, del 22 de 
novembre de 1903, data en la qual el P. Baixauli ja s’aproximava als 43 anys i era, 
per tant, una persona formada, madura i experimentada. 

El seu llegat musical ha motivat que, al llarg d’aquests últims anys, tant en concerts 
ordinaris com al llarg de la celebració d’algunes efemèrides (sobretot el 150è 
aniversari del seu naixement el 2011)754 s’hagi propiciat la interpretació d’algunes de 
les seves obres en diferents actes religiosos i concerts (alguns d’ells, monogràfics), 
especialment, a la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València. 

El conjunt del repertori del compositor mostra, per una part, els hàbits i tradicions 
immediatament anteriors a la reforma de la música sacra promulgada pel Papa Sant 
Pius X a la festivitat de Santa Cecília de 1903, i, d’altra banda, les revitalitzadores i 
conseqüències de les directrius assenyalades en aquell document pontifici, en el 
desenvolupament del qual es van involucrar, molt activament, nombrosos membres 
de la Companyia de Jesús en diversos països. Només cal recordar la tasca realitzada 
a la Península Ibèrica pels P. P. Otaño, Prieto, Massana, etc., i el mateix Baixauli, el 
més gran en edat de tots ells, de manera que encara va conèixer l’estatus de les 
antigues capelles musicals catedralícies, atès que és en aquell ambient on es va 
iniciar i es va perfeccionar al formar part com a infantillo de la capella musical de la 
Catedral de València. També, va viure les primeres passes i les noves pautes que van 
marcar els incipients conservatoris per aquelles dates (en el de València, va obtenir 
diferents premis de Composició755 i allí va signar el 1886 un Credo, per a sis veus, 
doble cor i orquestra, del que es va incloure el fragment Et incarnatus est… en un CD 
encara sense publicar). 
                                                              
754 Cicle Música y liturgia en la Compañía: Ciclo de órgano y música de cámara: Diumenge, 10 d’abril de 2011. 
Concert núm. 105, a les 12’30h. Concert monogràfic dedicat a l’organista de la Basílica del Sagrat Cor de Jesús 
de València, P. Mariano Baixauli, S. J., en el 150è aniversari del seu naixement. Intèrprets: Juan Pablo Valero 
(contratenor), Vicent Romero (tenor), Manuel Mas (baríton) i Vicent Ros (orgue); Diumenge, 27 de novembre 
de 2011. Concert núm. 111. Intèrprets: Cor Universitari Sant Yago de València, dirigit per Pau de Luis, amb les 
solistes Amparo Sancho (soprano) i Marta López (soprano), i Vicent Ros com a organista acompanyant i solista. 
755 Francisco Javier Blasco i Medina, La música en Valencia: Apuntes históricos (Alacant: Imprenta Sirvent y 
Sánchez, 1896), 80-81. 
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El P. Baixauli es va adaptar a tot això, tal com ho demostren les seves composicions, 
els seus escrits en diverses publicacions, les seves intervencions en diferents 
congressos de música religiosa celebrats a la Península i la seva resposta i atenció a 
les inquietuds que canalitzava la musicologia (com podem apreciar a través dels seus 
treballs d’investigació sobre l’antiga polifonia, especialment, l’atribuïda a Sant 
Francesc de Borja, com, també, dels dedicats a la recol·lecció de cants i danses del 
nostre folklore). 

Durant els seus anys d’estudi al Seminari Diocesà de València, ja va superar les 
oposicions a mestre de capella de la Catedral de Tortosa, ciutat on va ésser ordenat 
sacerdot el 8 de setembre de 1887, i, poc després, el 1892, també, va guanyar la 
mateixa plaça a la Catedral de Santa María de Toledo (Catedral Primada). No obstant 
això, el 25 de setembre de 1896 va renunciar a tot per ingressar a Veruela a la 
Companyia, essent les seves principals destinacions el Col·legi d’Oriola i la Basílica 
del Sagrat Cor de Jesús de València, on es conserva el fons original més important 
de les seves obres, al costat de l’existent en altres arxius musicals valencians 
(Borriana, Carcaixent, Sogorb, Sueca, València, etc.). Tanmateix i atès que part de la 
seva obra se li va publicar en vida, algunes d’elles apareixen, també, sovint en altres 
arxius espanyols. 

Del gran repertori catedralici, pensant en la participació de solistes i agrupacions 
corals i instrumentals del moment, va passar, un cop a la Companyia, a compondre 
un repertori més senzill, per a dues o tres veus i orgue, més d’acord amb les 
possibilitats de les agrupacions corals habituals en tota mena de temples, i sobretot 
més en la línia de les exigències i necessitats pastorals i litúrgiques del moment. 
Potser per la seva trajectòria catedralícia, sembla que es va inclinar, instintivament, a 
treballar gairebé sempre sobre textos litúrgics llatins procedents de la missa o de les 
hores canòniques (salms, himnes, antífones, responsoris, etc.), distanciant-se tot el 
possible de textos castellans, fruit de cert tipus d’espiritualitat emmarcada en un 
temps i espai molt delimitats que, malgrat ésser viscuda molt intensament per 
determinades generacions, el pas del temps les ha sumit poc menys que en l’oblit. 
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Els testimonis del seu quefer musical a la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València 
ens han arribat per diferents conductes, tant pel que fa a la seva tasca al front de 
l’orgue com del cor i orquestra en les grans solemnitats. D’entre aquestes fonts, 
volem destacar algunes publicacions singulars de difícil accés, com en són algunes de 
les cartas edificantes o la Crónica de les festes de la Coronació de la Mare de Déu 
dels Desemparats (1923), entre d’altres informacions, també, difícils de consultar 
després de tantes dècades que ens separen d’aquells fets. 

Entre les cartas esmentades, podem trobar dades sobre la interpretació a la Basílica 
del Sagrat Cor de Jesús de València d’una de les seves misses per a cor i orquestra, 
així com dels cants del propi en gregorià amb fragments a fabordó i de l’antífona Sub 
tuum praesidium, durant la missa del 13 de maig de 1904, amb motiu del 
cinquantenari de la proclamació dogmàtica de la Puríssima Concepció.756 Així mateix, 
a la tarda, durant la solemnitat, es va cantar el seu himne Ave maris stella i el motet 
Tota pulchra, per a cinc veus.757 Uns actes religiosos semblants es van realitzar, 
també, al Col·legi de Sant Josep de València.758 

En aquelles mateixes fonts, podem trobar, també, dades sobre la tasca musical del 
P. Baixauli, per exemple, al 1912, quan es va fer càrrec de la música religiosa 
interpretada en alguns dels actes litúrgics celebrats a la Basílica del Sagrat Cor de 
Jesús de València 27 de novembre, actes organitzats per la Congregació Mariana del 
Magisteri Valentino. Una cosa semblant es ressenya amb motiu dels cultes i 
processons celebrades al mes de juny per la Pía Unión de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, establerta a l’esmentada Basílica. 

A la Crónica de les festes de la Coronació de la Mare de Déu dels Desemparats, el 
podem veure com a vocal de la comissió artística d’aquell esdeveniment.759 De la 
mateixa manera, apareix una ressenya de la Salve Regina que va compondre per 
aquest motiu i que va ésser escoltada per primera vegada l’últim dia de les festes de 
maig. Així ens parla un cronista anònim d’aquesta obra per a cor i orquestra: 
                                                              
756 Anònim, “Valencia: Fiestas jubilares de la Inmaculada por los Padres de la Residencia (1904)”, Cartas 
Edificantes de la Asistencia de España, tom 4, núm. 1 (1905): 10 i 46-48. 
757 Ibid., 11. 
758 Ibid., 46. 
759  Varis, Crónica de las fiestas de la Coronación Pontificia de la Imagen de Nuestra Señora de los 
Desamparados (València: Imprenta Hijo F. Vives Mora, 1923), 85. 
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La elección de temas exclusivamente gregorianos, la manera concienzuda de tratarlos, sin 
desfallecimientos, ni exuberancias inútiles, hacían que esa obra se moviese y desarrollase en 
una región francamente religiosa, y con vistas a sostenerse dentro de los prudentes límites de 
un arte serio consagrado a fines puramente espirituales; hasta la instrumentación, sobria, 
pero variada y en su justo medio, contribuía a realzar la tendencia religioso-litúrgica de esta 
obra. Analíticamente, la “Salve” del P. Baixauli era, por sus melodías y por la manera de 
vestirlas y trabajarlas, composición que cumplía a perfección sus fines, honrando las dotes 
musicales del autor. Sintéticamente, su conjunto rico y armonioso, producía en los oyentes un 
estado de alma tranquilo y sosegado, cual conviene a toda composición destinada al culto 
sagrado.760 

A aquesta ressenya, s’adjunta una fotografia del compositor, sens dubte, realitzada 
anys enrere, així com aquesta breu nota necrològica: 

Dos días antes de imprimirse estas líneas entregaba su alma a Dios este entusiasta valenciano  
y fervoroso amante de Ntra. Sra. de los Desamparados. Bien podemos decir que el último 
suspiro de su candorosa alma, el último aliento de su genio musical, la postrera obra en que 
puso todo el fuego de su entusiasmo, fue en honor de nuestra excelsa Patrona. ¡Que goce 
eternamente de la felicidad del cielo!761 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 68: Fotografies del P. Mariano Baixauli, S. J., il·lustrades en la ressenya esmentada (esquerra) 
i en el primer volum del Diccionario de la música valenciana (dreta).762 

                                                             
760 Ibid., 622. 
761 Ibid., 623. 
762  Varis, Crónica de las fiestas de la Coronación Pontificia de la Imagen de Nuestra Señora de los 
Desamparados (València: Imprenta Hijo F. Vives Mora, 1923), 623. Emilio Casares Rodicio (dir.), Diccionario 
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Pel que fa a la seva producció per a orgue, aquesta es correspon, pràcticament, en el 
seu conjunt, amb els anys en els quals va començar a exercir les funcions d’organista 
dintre ja de la Companyia de Jesús. No obstant això, per formació, tradició i ofici, 
aquest repertori acusa una constant, incisiva i insistent influència vocal. Tant és així, 
que les seves obres per a orgue estan datades, pràcticament, totes elles, entre els 
anys 1913-1919 (les primeres, durant la seva estada al Col·legi d’Oriola, i les últimes, 
a València, com a organista a la Basílica del Sagrat Cor de Jesús, encara que algunes 
d’elles les va datar i signar en un dels seus llocs preferits i on anava amb certa 
freqüència, com la Casa d’Exercicis de La Puríssima, situada a Alaquàs i activa encara 
en l’actualitat), gaudint d’un cert grau de popularitat, fins al punt que se li va citar en 
alguna obra literària d’aquests últims anys (2006).763 

Així mateix, podem percebre certa grandiositat catedralícia present durant la seva 
etapa a Toledo (fonamentalment, amb obres llatines per a diversos cors i orquestra), 
en contraposició amb la senzillesa que ofereixen alguns motets per un reduït número 
de veus, amb o sense acompanyament d’orgue (inspirats, en ocasions, en el cant 
gregorià o alternant amb ell), així com amb les composicions al servei d’algunes 
devocions molt populars en la seva època. 

Per set de les seves obres per a orgue, el P. Baixauli es va inspirar, literalment 
(encara que l’autor no ho indica en cap part), en diferents fragments de l’introit de la 
missa del primer diumenge d’Advent, Ad te levavi (salm 24). Aquest cant gregorià el 
presenta fragmentat en tres parts independents, encara que dóna la impressió que, 
en aquest conjunt, algunes són com assajos o temptatives d’altres que, també, estan 
escrites sobre el mateix fragment de l’esmentat introit. Tot sembla indicar que el 
compositor va obrir el camí per ajuntar tres d’elles, a mode d’un tríptic, i així poder 
oferir una visió completa d’aquella peça gregoriana, tal com s’ha fet i experimentat 
en diversos concerts. 

La resta del seu repertori per a orgue s’inspira, també, en obres vocals, des d’alguns 
himnes litúrgics, com el marià Ave maris stella o l’eucarístic Verbum supernum, fins a 

                                                                                                                                                                                                  
de la música valenciana, vol. 1 (Madrid: Iberautor Promociones Culturales, 2006), 83 (veu redactada per José 
López-Calo). 
763 María García-Lliberós, Babas de caracol (Barcelona: Áurea Editores, 2006), 60. 
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algunes melodies populars d’inspiració religiosa, l’origen o procedència exacta de les 
quals desconeixem de moment. 

Igualment, a l’arxiu musical de la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València, es 
conserva alguna peça anònima de pocs compassos amb caràcter de vers orgànic, de 
vegades, gairebé com aprofitant algun petit espai pautat disponible en algun 
manuscrit amb alguna obra vocal-instrumental. No obstant això, pels caràcters de 
l’escriptura, ens inclinem a pensar que es deuen al P. Baixauli, al qual (al marge 
d’uns breus versos per als Kyrie, Sanctus i Agnus Dei de la missa Fons bonitatis) no 
se li coneix cap salmòdia orgànica, segurament, per dues raons: va exercir com a 
mestre de capella abans d’ingressar a la Companyia i, com a organista, una vegada 
en ella, no tenia necessitat d’aquest tipus de composicions, atès que el rés o el cant 
de les hores canòniques no se celebraven necessàriament en comunitat. Cal 
recordar, també, la prohibició, a través del motu proprio de 1903, de l’alternatim de 
l’orgue amb el cor, tant en la salmòdia de les hores canòniques com en els cants de 
l’ordinari de la missa. 

L’interès del compositor cap a tot el referent a l’orgue es mostra en molts detalls, des 
de les seves intervencions al respecte en alguns dels debats dels primers congressos 
de música sagrada celebrats a la Península Ibèrica fins a la pulcra escriptura que 
utilitza en els acompanyaments de les seves obres vocals, com, també, en les 
indicacions que podem observar en alguns dels manuscrits de les seves obres per a 
orgue, tant referents al teclat que s’ha d’utilitzar en alguns passatges (d’entre els tres 
que posseïa l’instrument construït per la companyia orguenera basca Amezúa per la 
Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València el 1911,764 any en el qual se celebrava el 
25è aniversari de la reedificació de la mateixa Basílica), com, també, a alguns dels 
seus registres: flauta, corneta, veu humana, veu celeste, etc.; conjunt d’anotacions 
que semblen correspondre bé amb les escasses notícies que tenim sobre les 
                                                              
764 Eduardo López-Chavarri Marco (1871-1970) va escriure la següent ressenya al diari Las Provincias del 17 de 
desembre de 1957 per comentar l’acte d’inauguració de l’orgue construït per l’orguener català Lluís Camps el 
1957 per la mateixa Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València: El cronista sintió en este acto el peso de los 
años. Recordaba la inauguración celebrada hace ya muchos lustros del órgano anterior, que la furia roja 
destrozó en los días de la revolución marxista. Fuimos invitados la víspera, con otros profesores músicos, a 
conocer aquel hermoso instrumento que era honra de un templo, a pulsarlo, a escucharlo, pues había venido de 
Barcelona, para la inauguración (si la memoria no nos es infiel) el reputado organista Goberna. Y resultado: un 
órgano excelente, como lo exigía el templo. Cfr. E. L. Chavarri, “La inauguración del nuevo órgano en la iglesia 
de la Compañía”, Las Provincias (17 de desembre de 1957): 14. 
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característiques d’aquest instrument, inaugurat per un dels organistes de més renom 
a l’Espanya d’aquelles dates, el català Robert Goberna (1859-1934)765 (al marge del 
valor musical que vulguem atribuir a les seves composicions), del qual es va fer 
memòria a València en diferents ocasions, mitjançant la interpretació d’algunes de 
les seves obres, tant a l’Església del Patriarca de València (l’orgue de la qual el va 
inaugurar el 28 d’octubre de 1901)766 com en el cicle dominical de concerts Música y 
liturgia en la Compañía: Ciclo de órgano y música de cámara, o, fins i tot, 
enregistrant el Minueto que va incloure en el seu Método de órgano767 i que figura en 
un CD adjunt a un treball fi de màster realitzat a la Universitat Politècnica de 
València. En altres ocasions, ja es va tractar la figura d’aquest organista i les seves 
relacions i iniciatives per la construcció d’alguns dels grans orgues de Barcelona.768 

Aquest text, amb lleugers retocs, el va incloure el P. Vicente Javier Tena, S. J. (1905-
1985), al pròleg de la recopilació que va realitzar de les obres del P. Baixauli, que, al 
costat d’altres volums dedicats a diferents compositors valencians, es conserva 
actualment a la Biblioteca Municipal Lluís Fullana i Mira de València: 

Nació en Valencia, el día 10 de enero de 1861. Ya desde niño mostró su condición apacible, 
aunque activa, en el cumplimiento del deber. Bueno para todos e indulgente, parecía incapaz 
de perder el sosiego del ánimo ni de altercar con nadie. Dotado de ingenio aventajado para la 
música, desde muy niño se dedicó a este divino arte. Ganadas airosamente las oposiciones 
para infantillo de la Iglesia Catedral, cantó primorosamente hasta los 15 años, sin dejar de 
atender al estudio de la carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar, donde cursó los estudios 
de Filosofía y Sagrada Teología con las calificaciones de sobresaliente. Juntó con estos 
estudios el de la música, siendo uno de los predilectos y más aprovechados discípulos del 
genial maestro D. Salvador Giner, con quien mantuvo íntima amistad hasta la muerte. Bajo 
tan sabia dirección hizo notables progresos, así en la armonía y composición como en el 
tecnicismo y manejo del órgano, para el cual tuvo excepcionales cualidades. Así lo manifestó 
al presentarse en 1886, aún antes de recibir las órdenes sagradas, como opositor para 
maestro de capilla de la Catedral de Tortosa, beneficio que le fue adjudicado con unánime 

                                                              
765 Gabriel Cadevall S. J., “Relació dels orgues que tingué l’Església de la Companyia des de l’any 1630”, 
Cabanilles, núm. 1 (1982): 4-5. 
766 José Climent, Historia de la música contemporánea valenciana (València: Del Cenia al Segura, 1978), 31. 
767 Roberto Goberna, El órgano moderno: Método de órgano ([Barcelona?]: Rafael Guardia, 1899), 115-122. 
768 Vicente Ros, “Indagaciones sobre la pedagogía organística del siglo XIX”, en Antonio Bonet Correa (coord.), 
El órgano español: Actas del primer congreso. 27-29 de octubre de 1981 (Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 1983), 109-134. Carlos Espina Camacho, “Danzas clásicas en la salmodia orgánica valenciana entre la 
Ilustración y el Modernismo” (treball fi de màster, Universitat Politècnica de València, 2012), 47, 67 i 78. 
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beneplácito, y al triunfar, seis años después, en las reñidas oposiciones para el mismo cargo, 
en la Catedral Primada de Toledo. Sólo cuatro años desempeñó con maestría este oficio, pues 
ansioso de mayor perfección, renunció a él para ingresar en la Compañía de Jesús, en 1896. 
En el nuevo estado, en medio de los ministerios espirituales propios de la Compañía, no dejó 
el cultivo de su arte favorito: la música sagrada. Para el P. Baixauli no había momento ocioso. 
Madrugaba mucho, para tener su meditación, y luego de celebrar el Santo Sacrificio y atender 
al ministerio de las confesiones hasta media mañana, si no se ocupaba de dar alguna tanda 
de ejercicios, en la visita de enfermos o en las tareas de la Congregación Catequística que 
estaba a su cuidado, se entregaba al estudio de la música con tanta asiduidad, que estaba a 
la última palabra respecto del movimiento mundial de este arte, cuyos libros y obras conocía y 
discernía a fondo. No pasaba día en que no se ejercitara algún espacio de tiempo en el 
teclado, saliendo en esto maestro consumado, que sabía dar al órgano tanta expresión, tan 
dulce suavidad y unción tan celeste, que movía al recogimiento en el templo y excitaba a 
levantar a Dios los corazones. Cuantos frecuentaban la iglesia de la Compañía adivinaban, al 
oír el órgano, si lo tocaba el P. Baixauli, porque al pulsarlo él, más que sonidos concertados, 
parecían brotar del instrumento plegarias cadenciosas que, como el humo del incienso, se 
elevaban a lo alto, para acompañar a las oraciones de los fieles y presentarlas ante el trono 
del Altísimo. Numerosas composiciones de música sagrada nos ha dejado, capaces algunas de 
ellas de inmortalizar a un artista. El último año de su vida, aunque lo pasó con la salud muy 
quebrantada, no dejó por esto de componer alguna obra importante. Su alma, aproximándose 
a la muerte, parecía escuchar desde este destierro los conciertos celestiales para trasladarlos 
al pentagrama, como lo hizo a maravilla en la última “Salve” que compuso para las fiestas 
memorables de la Coronación Pontificia de la Virgen de los Desamparados, en mayo de este 
año, y que mereció el unánime y general aplauso de los inteligentes. Sufrió con inalterable 
paciencia los ahogos de su larga enfermedad, aceptando con santa resignación la muerte, que 
veía próxima, como venida de la mano de Dios. Recibidos con lucidez y fervor los Santos 
Sacramentos, descansó en la paz del Señor en esta Casa Profesa de Valencia, el día 9 de 
octubre de 1923. Descanse en paz este buen hijo de San Ignacio de Loyola; y mientras 
nosotros le enviamos los sufragios que sugiere la caridad cristiana, ruegue él por nosotros, 
para que juntos gocemos de Dios en medio de los celestiales conciertos de la gloria.769 

 

 

 

                                                              
769 Extracte de la nota necrològica redactada el 1961 pel P. Vicente Javier Tena Melià, S. J., i publicada per la 
revista Oro de Ley el 5 de novembre de 1923. Cfr. Vicente Javier Tena Melià S. J., Oro de Ley (5 de novembre 
de 1923). 
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Gairebé literalment a l’exposat, és el contingut de l’expedient conservat a la cúria de 
la província d’Aragó, en la qual s’afegeixen algunes dades i informació respecte a les 
seves exèquies. Així, podem llegir en les últimes línies: 

El día siguiente (10 de octubre) se celebraron en la iglesia de la misma Casa solemnes 
funerales por el eterno descanso de su alma. Los profesores músicos valencianos que tanto 
estimaron y admiraron al P. Baixauli, quisieron cooperar a ellos desinteresadamente, cantando 
en nutridísima masa coral la magnífica Misa de Requiem de Victoria donde brilla de un modo 
sublime la alta inspiración del gran Maestro español; la Sequentia que compuso el P. Baixauli 
y el Responso del Maestro Giner. Dirigió la gran masa coral el Maestro de Capilla de la Santa 
Iglesia Catedral D. Juan Bta. Pastor. Numerosa y distinguida concurrencia ocupó las naves del 
templo del Sagrado Corazón, siendo invitadas las sociedades “Conservatorio de Música”, “Lo 
Rat-Penat”, el “Centro de Cultura Valenciana” y la “Academia de la Juventud Católica”, con las 
cuales estaba relacionado muy especialmente el P. Baixauli. Ofició en la Misa un Canónigo de 
la Metropolitana y Beneficiados de la misma y de los Santos Juanes. Las honras fúnebres 
constituyeron una imponente manifestación de duelo a la par que de benevolencia y afecto de 
la ciudad a los Nuestros de Valencia y en particular al difunto. Dios tenga en su gloria al que 
durante su existencia sobre la tierra se ocupó en cantar sus infinitas misericordias, empezando 
acá lo que después había de hacer para siempre. R.I.P.770 

Finalment, podríem suggerir la seva presència, més o menys real, en la ment de dos 
escriptors valencians que van centrar bona part d’algunes de les seves novel·les en 
l’ambient d’entre segles (segles XIX-XX) de dos centres on va treballar el P. Baixauli: 
el Col·legi d’Oriola en Nuestro Padre San Daniel i El obispo leproso, de Gabriel Miró, i 
La catedral (de Toledo), de Vicente Blasco Ibáñez. 

 

 

 

 

 

 

                                                              
770 Anònim, Cúria de la província d’Aragó de la Companyia de Jesús, s. d. 
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Figura 69: Full divulgatiu.771 

Hem intentat, segons la documentació al nostre abast, donar la visió d’un món 
musical ben ric, dintre del qual l’orgue fruïa d’un gran protagonisme. No tots els 
segles han mantingut l’orgue com a punt central, però, en tots aquells, ha estat més 
o menys present. Aquest comportament contrasta amb el buit creat des de 1936, 
quan va deixar d’estar-ho. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
771 Document extret de l’arxiu personal de Vicent Ros. 
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11. FELIP PEDRELL (1841-1922) I ALCANAR 

Mereix una especial menció el compositor, musicòleg, professor i crític musical català 
Felip Pedrell,772 natural de Tortosa -d’on va ésser infant del cor de la capella de la 
seva catedral, dirigit pel qui es convertiria en el seu primer i únic mestre, Joan Antoni 
Nin (1804-1867),773 mestre de capella durant els anys 1824-1867-, entre d’altres 
motius, per la seva relació amb Alcanar, convertint-se en un dels llocs inspiradors del 
compositor.774 D’acord amb el testimoni del canareu Mn. Froilán Beltrán (1841-1931), 
reproduït dintre de l’Heraldo Alcanarense, un diari de tiratge únic que es va editar 
singularment per cobrir l’homenatge que Alcanar li va retre a Felip Pedrell l’1 de 
novembre de 1911, en el qual es parla de la relació d’Alcanar amb Pedrell, 
especialment, a través d’articles dels seus companys del poble -Joan Gisbert (1884-
1974), Mn. Froilán Beltrán, Miguel Esteller, el batle carlí Ricard Sancho de Suñer 
(1860-1940) i el canonge canareu de la Catedral de Tortosa Josep Matamoros (1866-
1937)-: 

Un día el maestro Nin se dignó visitar la modesta celda del seminarista. Era en los comienzos 
de 1865 y conmovido me dijo: “Pedrell me ha tocado y cantado su última composición, 
basada en la hermosa poesía “Tocan [Doblan] las campanas. Yo estaré muerto, etc.”,775 y tan 
sentida y hermosa era la música que me ha hecho llorar. Y, no lo olvides, Felipe será una 
eminencia musical, y un día adquirirá fama universal”.776 

 

                                                              
772  Varis, Recerca Musicològica, XI-XII (1991-1992): Actes del Congrés Internacional “Felip Pedrell i el 
Nacionalisme musical”, 1991 (Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
1996). 
773 Felipe Pedrell, “Quincenas musicales (recuerdos): Mi maestro”, La Vanguardia (3 de juny de 1920): 8. 
774 Felip Pedrell va reivindicar el folklore i la música popular, especialment, de les Terres de l’Ebre. S’ha 
suggerit en alguna ocasió que els seus passejos per les platges i camps d’Alcanar, sobretot pel Lligallo -camí 
rural que va des de la carretera nacional 340 (Barcelona-València) fins a les Cases d’Alcanar, barri marítim del 
municipi-, li van inspirar la composició d’idees musicals que va utilitzar i desenvolupar en els seus lieder 
Orientales o en les seves òperes Els Pirineus, L’ultimo abenzerraggio o La Celestina, entre d’altres. Així mateix, 
la novelꞏla Jardins ignorats, del canareu Trinitari Fabregat (1912-1994), fa referència, també, a la influència que 
hi va tenir Alcanar sobre Pedrell. És un llibre evocador de l’Alcanar de finals de la dècada de 1910 i inicis de la 
següent, escrit des de l’exili francès de l’autor, en el qual va plasmar la idea que es tenia de Pedrell cinquanta-
quatre anys després de la inauguració del seu carrer. Programa de la celebració del 150è aniversari del naixement 
de Felip Pedrell a Alcanar. Cfr. Froilán Beltrán, “La Música y el maestro Pedrell”, Heraldo Alcanarense, núm. 1 
(1911): 3-4. Trinitat Fabregat, Jardins ignorats (Barcelona: Rafael Dalmau, Cop., 1965). Ricard Reverter 
(coord.), “Felip Pedrell, Alcanar i la Banda Municipal”, en 150 anys de música: Història de la Banda de Música 
Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 55, 57 i 61. 
775 Aquest lied correspon al tercer número de Melodías, Balada. Cfr. Cristina Álvarez Losada, “El pensamiento 
musical de Felipe Pedrell (1841-1922)” (tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2017), 54. 
776 Froilán Beltrán, “La Música y el maestro Pedrell”, Heraldo Alcanarense, núm. 1 (1911): 4. 
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Figura 70: Portada de la partitura manuscrita de Melancolía, de Melodías.777 

Aquest vincle va néixer a l’esmentat cor de la seu tortosina, on Pedrell va entaular 
amistat amb els canareus Mn. Froilán Beltrán778 i Miquel Joaquim Gisbert, rector de la 
Parròquia i alcalde779 de l’esmentat municipi, respectivament.780 Al llibre dedicat a la 
història de la Banda Municipal de Música d’Alcanar, a propòsit del 150è aniversari de 
la seva fundació (1997), se’ns diu que “tant forta fou la relació amb el segon que, en 
el moment de la seva mort, va nomenar marmessor testamentari al seu fill, Joan 
Gisbert”,781 qui, també, establiria un fort vincle amb Manuel de Falla (1876-1946), al 
seu torn, alumne de Pedrell.782 

                                                             
777 Partitura manuscrita extreta de la Biblioteca de Catalunya. 
778 La relació entre Mn. Froilán Beltrán i Felip Pedrell va ésser prou intensa: van fer un viatge junts a l’Abadia de 
Montecassino, a les illes de Capri i Ischia, a Nàpols, a Roma i al Vaticà cap a la primavera de 1878. A més, 
Pedrell va compondre una sèrie de peces breus per a dues veus que, segons es desprèn d’algunes cartes, 
interpretaven junts en els seus viatges a Barcelona i València quan eren estudiants (durant els anys 1856-1868). 
Així mateix, en un inventari d’obres de Pedrell, s’assenyala que en va dedicar una al rector canareu (Melancolía, 
del lieder Melodías). A més, es conserven deu cartes de Mn. Froilán a Pedrell. Veure figura 70. Cfr. Francesc 
Bonastre i Bertran i Cristina Álvarez Losada, Epistolario de Felip Pedrell, 2 vol. (Bellaterra: Departament d’Art 
i de Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2015). Cristina Álvarez Losada, “El pensamiento 
musical de Felipe Pedrell (1841-1922)” (tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 2017), 54. 
779 Miquel Joaquim Gisbert va ésser, també, mestre d’escola i organista de la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel 
d’Alcanar. Cfr. Ricard Reverter (coord.), “Felip Pedrell, Alcanar i la Banda Municipal. Breus apunts sobre Joan 
Gisbert Padró”, en 150 anys de música: Història de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) 
(Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 60. 
780 Ricard Reverter (coord.), “Felip Pedrell, Alcanar i la Banda Municipal”, en 150 anys de música: Història de 
la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 56. 
781 Ibid. 
782 Ricard Reverter (coord.), “Felip Pedrell, Alcanar i la Banda Municipal. Breus apunts sobre Joan Gisbert 
Padró”, en 150 anys de música: Història de la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: 
Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 60-62. 



231 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 71: D’esquerra a dreta: Felip Pedrell, Joan Gisbert i el seu fill, Olegario Gisbert.783 

En aquest sentit, el 1911 i promogut per Joan Moreira (1878-1951), director de 
l’Orfeó Tortosí i amic de Pedrell,784 Tortosa (els dies 28, 29 i 30 d’octubre), Xerta (el 
31 d’octubre) i Alcanar (l’1 i 2 de novembre)785 van homenatjar el compositor tortosí. 
Pel que fa als actes que van tenir lloc a l’última localitat, probablement, van ésser 
organitzats per la Banda Municipal de Música d’Alcanar, la qual hi va participar 
activament, i/o l’Orfeón Alcanarense. 786  Aquesta hipòtesi estaria recolzada per la 
gratificació que va tenir Juan Bautista Ferrer, director de la banda i de l’orfeó -del 
qual va ésser, possiblement, cofundador al costat de Mn. Agustí Forner            
(1890-1936)-, 787  pel “déficit resultante con motivo del homenaje y banquete al 
Maestro Pedrell”.788 

                                                              
783 Fotografia extreta de l’arxiu personal de Joan Baptista Beltran. 
784 Albert Aragonés Salvat i Joan Francesc Vidal i Arasa, “L’obra músical, folklòrica i literaria de Joan Moreira”, 
Recerca, núm. 13 (2009): 49-86. 
785 Felip Pedrell i la seva filla Carme, ambdós assistents a l’homenatge que li va retre Alcanar, es van allotjar a la 
casa de Mn. Froilán Beltrán. Cfr. Joan Baptista Beltran, “Homenatge a Felip Pedrell: Ara fa vuitanta anys”, 
Alfinum, núm. 7 (1991): 9. 
786 Ricard Reverter (coord.), “Felip Pedrell, Alcanar i la Banda Municipal”, en 150 anys de música: Història de 
la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 57-59. 
787 Ricard Reverter (coord.), “Juan Bautista Ferrer Forcadell, banda i orfeó”, en 150 anys de música: Història de 
la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 53-55. 
788 Ricard Reverter (coord.), “Felip Pedrell, Alcanar i la Banda Municipal”, en 150 anys de música: Història de 
la Banda de Música Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 59. 
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Tal com ens informa Joan Baptista Beltran a la revista de la Societat Filatèlica i 
Numismàtica d’Alcanar, Alfinum: 

Felip Pedrell, acompanyat de la seva filla, arribà, procedent de Tortosa, en tren fins a l’estació 
d’Ulldecona en companyia dels Diputats a Corts Marqués de Villanueva i Manuel Kindelán 
[(*1864)], el governador civil de la província, Sr. [Federico] Schwartz [(1851-1929)], 
representants de l’Ajuntament de Tortosa i de l’Orfeó Tortosí; essent rebuts per l’Ajuntament 
d’Alcanar, amb el seu Alcalde, Ricardo Sancho, al davant.789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 72: Sortida de la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel d’Alcanar de la comitiva encapçalada per 
Felip Pedrell, amb motiu de l’homenatge que l’esmentat municipi va retre al músic tortosí, després de 
la celebració de la missa, oficiada per Mn. Froilán Beltrán.790 Entre els representats, podem observar a 
Mn. Froilán Beltrán (baix a l’esquerra) i Felip Pedrell (al centre) (1-11-1911).791 

                                                              
789 Joan Baptista Beltran, “Homenatge a Felip Pedrell: Ara fa vuitanta anys”, Alfinum, núm. 7 (1991): 8. 
790 Tal com ens informen les cròniques que van tractar aquest homenatge, durant la celebració de la missa, va 
tenir lloc el bateig del fill d’Andrés Valls, regidor de l’Ajuntament d’Alcanar, Manuel Valls, essent apadrinat pel 
diputat Manuel Kindelán i per Carme Pedrell (1868-1912), filla de Pedrell, qui moriria l’any següent. Cfr. Ibid., 
8-9. Cristina Álvarez Losada, “El pensamiento musical de Felipe Pedrell (1841-1922)” (tesi doctoral, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2017), 96. 
791 Programa de la celebració del 150è aniversari del naixement de Felip Pedrell a Alcanar. Cfr. Ricard Reverter 
(coord.), “Felip Pedrell, Alcanar i la Banda Municipal”, en 150 anys de música: Història de la Banda de Música 
Municipal d’Alcanar (1845-1995) (Tortosa: Coop. Gràfica Dertosense, 1997), 59. 
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Així mateix, l’Ajuntament d’Alcanar va aprovar, per unamitat dels assistents, 
l’adquisició d’una làpida de marbre amb la inscripció de Calle del Maestro Pedrell per 
donar nom a un carrer de la mateixa localitat, làpida que va ésser descoberta l’1 de 
novembre de 1911 estant present el propi Pedrell, entre d’altres: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 73: Descobriment de la làpida de la Calle del Maestro Pedrell d’Alcanar (1-11-1911).792 

 

 

 

 

Figura 74: Detall de la mateixa làpida.793 

De la mateixa manera, els dies 16, 18, 19 i 26 de novembre de 1972, com a 
conseqüència del 50è aniversari de la mort de Pedrell, l’Ajuntament i el Patronat 
Municipal de Música de Tortosa li van organitzar, en aquesta ocasió, un homenatge 

                                                              
792 Joan Baptista Beltran, “Homenatge a Felip Pedrell: Ara fa vuitanta anys”, Alfinum, núm. 7 (1991): 9. 
793 Varis, Heraldo Alcanarense, núm. 1 (1911): 2. 
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pòstum. Així, el 19 de novembre de 1972, la Banda Municipal de Música d’Alcanar, 
dirigida per José Quiles, va ésser convidada, entre d’altres entitats, per realitzar una 
desfilada per Tortosa. 

Finalment, de l’11 al 14 d’octubre de 1991, a propòsit del 150è aniversari del seu 
naixement, els veïns del carrer del Maestro Pedrell, juntament amb la Societat 
Filatèlica i Numismàtica d’Alcanar (SOFINAL), van voler commemorar aquesta 
efemèride amb la participació de l’Agrupació Musical Canareva, dirigida per José 
Vicente Arnau, i la Banda Municipal de Música d’Alcanar, dirigida per José Quiles, 
entre d’altres actes. Aquests concerts van tenir lloc el 12 d’octubre de 1991. No 
obstant això, al dia següent, l’Orquestra de Cambra de l’Empordà, dirigida per Carles 
Coll, va oferir altre concert-homenatge a la memòria de Pedrell. 
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12. JOSÉ ANTONIO VALLS SUBIRATS I L’ORDE RELIGIÓS DE LA 
COMPANYIA DE JESÚS 

La vinculació de José Antonio Valls Subirats, músic canareu que s’estudiarà en 
profunditat a continuació, amb l’orde religiós de la Companyia de Jesús va ésser 
directa. Els tres municipis en els quals va viure principalment van ésser: 

1. A Alcanar, lloc de naixement de Valls Subirats, en època moderna, hi havien 
hagut caputxins, cistercencs, franciscans i altres ordes mendicants menors 
(mercedaris i trinitaris). Actualment, el clergat de la majoria dels pobles 
pertany al clergat secular o laic, és a dir, no formen part de cap orde, però era 
prou freqüent, en època medieval i moderna, l’ingrés en ordes religiosos i fer 
els tres vots implícits amb el seu ingrés (vot de pobresa, d’obediència i de 
castedat), podent-se afegir un quart, depenent de l’orde al que es formi part 
(d’obediència de reforç al Papa, per als jesuïtes). Tanmateix, per qüestions 
teològiques motivades, en gran part, pel Concili de Trento, el conciliarisme va 
prendre molt més sentit i es va dignificar el clergat secular, que ja tenia 
possibilitats d’ascenció i reconeixement dintre de la religió. 
Durant el segle XIX, hi van haver quatre cistercencs canareus exclaustrats del 
Monestir de Santa Maria de Benifassà (Fra Agustí Figueres, Fra Manuel 
Reverter, Fra Andreu Sancho i Fra Ferran Ulldemolins) que, com a 
conseqüència de la desamortització i exclaustració de Juan Álvarez 
Mendizábal, entre d’altres, van tornar a Alcanar per ocupar-se de l’educació, 
de les misses, etc. Els jesuïtes tenien una concepció totalment diferent dels 
ordres anteriors a la reforma observant perquè es van fundar en èpoques 
diferents i van tenir finalitats diferents (no tenien obligació d’anar vestit en 
hàbits, de viure en un convent, podien portar una vida seglar, etc.). En aquest 
sentit, durant aquest segle, va haver-hi alguna presència jesuítica a Alcanar, 
però molt testimonial i sense més rellevància. 
La presència jesuítica es va fer notar sobretot a través de la personalitat del ja 
esmentat Mn. Froilán Beltrán, ordenat el 1864 a la Casa Missió de Tortosa i 
rector titular de la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel d’Alcanar durant els 
anys 1875-1926, tot i que, prèviament, va estar com a beneficiat i vicari. 
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De la mateixa manera, també, es trobava el Convent dels josepets de les 
Cases d’Alcanar, originàriament, casa de vacances dels josepets de Tortosa -
Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans del Sagrat Cor de Jesús, fundada 
pel sacerdot Manuel Domingo i Sol (1836-1909)- i, posteriorment, escola 
paral·lela a la funció del seminari que va tenir per missió donar aixopluc i 
estudis teològics, religiosos, espiscopals, etc., als nens que no podien 
ingressar al seminari per una mancança econòmica. 

2. D’altra banda, a Benicarló es trobava, encara en l’actualitat, la congregació de 
mestres laics que formen part de l’Institut de Germans de les Escoles 
Cristianes, més coneguts com a Germans de La Salle en honor al seu 
fundador, el sacerdot i pedagog francès Jean-Baptiste de La Salle (1651-
1719). Així, els jesuïtes no hi van tenir molta presència.794 

3. No obstant això, la relació de Valls Subirats amb la Companyia de Jesús data a 
partir del seu contacte directe amb l’orgue ubicat en aquell temps a la Basílica 
del Sagrat Cor de Jesús de València, temple adossat a la Casa Professa de la 
Companyia de Jesús fins al 2017, quan el clergat diocesà es va començar a fer 
càrrec de l’esmentada Basílica. El motiu del seu contacte amb aquell orgue va 
ésser conseqüència de l’extravertida personalitat i del tractament dinàmic de 
Vicent Ros, professor d’Orgue de Valls Subirats al CSMV durant els cursos 
acadèmics 1976-1979/1980-1982, envers l’ensenyament d’aquest instrument. 
Aquell orgue va ésser construït per l’orguener català Lluís Camps el 1957, però 
va ésser traslladat, definitivament, el 1981 a l’Església de l’Assumpció de la 
Mare de Déu de Llíria. 
D’aquesta manera, Valls Subirats va viure de primera mà l’eufòria que 
comportava les primeres passes de la construcció del llavors nou orgue 
Cabanilles, instal·lat a la mateixa Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València. 
Tanmateix, com es veurà més endavant, els seus múltiples compromisos van 
impedir una major implicació per part seva amb l’instrument que s’estava 
començant a construir. Tot i això, el 5 de març de 1983 va estrenar el cicle 
Misa con órgano, cicle ofert a la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de 

                                                              
794 Tant a la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel d’Alcanar com a l’Església de Sant Bartomeu de Benicarló, hi 
ha un altar dedicat al Sagrat Cor. 
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València,795 i va poder adquirir uns coneixements més profunds i tenir una 
visió més àmplia de l’orgue, més enllà de les limitacions de l’instrument del 
CSMV,796 sempre amb el beneplàcit dels jesuïtes. 
No és d’estranyar, per tant, que, dintre de les seves composicions, en puguem 
trobar alguna de caràcter litúrgic, com el seu Ave Maria (s. d.), per a tenor i 
piano, o que l’adquisició d’aquests coneixements li servissin d’inspiració per la 
composició de la seva Fantasía para clarinete y órgano (1983). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                              
795 Veure p. 729-735. 
796 Orgue construït per la companyia orguenera basca Organería Española, S. A., el 1968. 
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12.1. INTERÈS PER LA FIGURA DE JOAN BAPTISTA CABANILLES        
(1644-1712) I LA SEVA OBRA DURANT ELS SEGLES XX-XXI 

La figura de Joan Bpta. Cabanilles s’ha tractat com a objecte d’estudi durant els dos 
últims segles. 

Al marge de les primeres dades d’alguns estudiosos espanyols del segle XIX i d’unes 
poques obres transcrites per Felip Pedrell a principis del segle XX, presents en la 
seva Antología de organistas clásicos españoles,797 és a Mons. Higini Anglès a qui 
devem l’inici de l’edició de les obres completes per a orgue i un primer estudi 
biogràfic ampli de Cabanilles, treball realitzat des de la Secció de Música de la 
Biblioteca de Catalunya i que es va materialitzar en quatre volums apareguts el 1927, 
1933, 1936 i 1956; 798  en total, setanta obres, superant-se així moltes de les 
apreciacions al respecte amb l’inici prou documentat de la publicació de l’opera 
omnia per a orgue del músic valencià. El mateix investigador va incloure, també, 
alguna obra de Cabanilles en els quatre volums de la seva Antología de organistas 
españoles del s. XVII, publicada des de la mateixa institució durant els anys 1965-
1968.799 

Així mateix, el núm. 17 de la revista Anuario musical, publicat el 1962 per l’Institut 
Espanyol de Musicologia del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), va 
ésser dedicat a Cabanilles.800 El seu contingut (en bona part, escrit en alemany) va 
ésser traduït i posat a l’abast d’estudiosos i lectors de parla hispana per l’ACAO i 
l’Ajuntament d’Algemesí el 1981 a través del llibre Joan Baptista Cabanilles: Músico 
valenciano universal.801 

Paralitzat durant anys aquell projecte, va ésser la ja desapareguda Institució 
Valenciana d’Estudis i Investigació (IVEI), a través del seu Institut de Musicologia i 
en col·laboració amb l’ACAO, la que va programar l’edició del centenar aproximat de 

                                                              
797 Felip Pedrell, Antología de organistas clásicos españoles, 2 vol. (Madrid: Ed. de Ildefonso Alier, 1908). 
798  Higinio Anglés, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712): Opera omnia, 4 vol. (Barcelona: 
Biblioteca de Catalunya, 1927-1956). 
799 Higinio Anglés, Antología de organistas españoles del siglo XVII, 4 vol. (Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 
1965-1968). 
800 Higinio Anglés, “Síntesis biográfica y bibliográfica de Cabanilles. Manuscritos desconocidos con obras de 
Cabanilles”, Anuario musical: Revista de musicología del CSIC, núm. 17 (1962): 3-14 i 105-112. 
801 Varis, Joan Baptista Cabanilles: Músico valenciano universal (València: ACAO, 1981). 
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les seves obres, encara inèdites. Aquestes van ésser transcrites pel musicòleg P. 
Julián Sagasta, aconseguint editar-ne a València cinquanta d’elles, repartides en 
quatre volums apareguts el 1986, 1987, 1992 i 1993.802 

Gairebé al mateix temps, la Biblioteca de Catalunya va decidir continuar, també, la 
col·lecció estancada el 1956, encarregant-li la transcripció a José Climent (1927-
2017), apareixent els volums quint, sext i setè a Barcelona els anys 1986, 1989 i 
1992, amb tientos i versos de Cabanilles.803 

De la mateixa manera, el CSIC, a través del seu Institut Espanyol de Musicologia, es 
va interessar per les seves obres per a orgue, dedicant-li a aquest músic el quadern 
núm. 13 de la sèrie Música hispana. Serie C: Música de Cámara (1983), integrat per 
quatre tientos transcrits pel ja citat P. Sagasta.804 El 1986, el mateix CSIC va iniciar la 
publicació dels seus versos organístics, amb la transcripció i l’estudi per part del P. 
Josep Mª Llorens (1923-2019), i amb la col·laboració del P. Sagasta805 (malgrat que, 
de moment, només s’ha publicat el primer volum dels tres previstos, ja que solament 
es van editar els versos en la tonalitat del primer, segon i tercer tons gregorians). 

Altres editorials americanes, espanyoles i europees van incloure alguna obra seva en 
diferents antologies organístiques, i, fins i tot, li van dedicar un petit quadern, com és 
el cas de l’editat per la Unión Musical Española sota el títol d’Organistas españoles: 
Juan Bautista Cabanilles (1962),806 edicions d’entre les quals cal destacar els dos 
volums de Willy Müller (1977), amb la transcripció i l’estudi per part de Gerhard 
Doderer (1944),807 o l’edició de l’American Institute of Musicology Juan Cabanilles 
and his contemporaries: Keyboard music from the Felanitx manuscripts a càrrec del 

                                                              
802 Julián Sagasta Galdós, J. Bta. Cabanilles: Música de tecla valenciana, 4 vol. (València: Institució Alfons el 
Magnànim, 1986-1993). 
803 José Climent, Musici organici Johannis Cabanilles (1644-1712): Opera omnia, 3 vol. (Barcelona: Biblioteca 
de Catalunya, 1986-1992). 
804 Julián Sagasta Galdós, Juan Bautista Cabanilles: Cuatro tientos para órgano, Música hispana. Serie C: 
Música de Cámara (Barcelona: CSIC, 1983), 13. 
805 José Mª Llorens i Julián Sagasta Galdós, Juan Bautista Cabanilles: Versos para órgano (Barcelona: CSIC, 
1986). 
806 José Climent, Organistas españoles: Juan Bautista Cabanilles (Madrid: Unión Musical Española, 1962). 
807 Gerhard Doderer, Juan Cabanilles ausgewählte Orgelwerke, 2 vol. (Heidelberg: Willy Müller Süddeutscher 
Musikverlag, 1977). 
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musicòleg Nelson Lee, dintre dels tres volums del núm. 48 de Corpus of early 
keyboard music (CEKM).808 

Igualment, l’Ajuntament d’Algemesí va editar el 2006 un treball i una transcripció de 
les obres per a orgue d’inspiració eucarística de Cabanilles, amb una possible 
col·laboració de veus i instruments, a càrrec de Josep Lluís Domingo Sancho, 
Remedios Moril i Vicent Ros.809 

Antonio Baciero (1936), com, també, alguns musicòlegs americans, van donar a 
conèixer algunes transcripcions d’obres publicades anteriorment i que no aporten cap 
novetat d’especial interès, sense oblidar alguna que altra composició o quadern de 
caràcter divulgatiu editat a la Península Ibèrica i l’estranger amb indicacions de 
registres, de dinàmica, d’utilització del modern pedaler, etc.810 

D’altra banda, les obres vocals de Cabanilles, no massa abundants, es van donar a 
conèixer a Barcelona i València gràcies a José Climent.811 

Per la divulgació de la seva obra, ha ocupat un lloc important l’audició directa de les 
seves obres en nombrosos concerts, tant a la Península Ibèrica com l’estranger, i, 
especialment, en enregistraments discogràfics. En solitari o al costat d’obres d’altres 
autors, la seva presència és molt patent en nombrosos enregistraments, alguns d’ells 
realitzats a València, tant en orgues històrics com en el gran instrument homònim de 
la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València, sense oblidar els enregistraments de 
les seves obres vocals, així com la col·laboració d’alguna schola gregoriana per 
l’alternatim de l’orgue amb els cants de l’ordinari de la missa o de salms i himnes. 

Finalment, mereixen destacar-se l’aparició d’algunes tesis doctorals sobre la figura i 
l’obra de Cabanilles a Alemanya, Estats Units, la Península Ibèrica i Rússia; entre 

                                                              
808  Nelson Lee, Juan Cabanilles and his contemporaries: Keyboard music from the Felanitx manuscripts, 
CEKM 48, ed. de l’American Institute of Musicology, 3 vol. (Holzgerlingen: Hänssler-Verlag, 1999-2018). 
809 Vicent Ros, Josep Lluís Domingo Sancho i Remedios Moril, L’eucaristia en el repertori organístic de 
Cabanilles, Tribuna Cabanilles, vol. 1 (València: Ajuntament d’Algemesí, 2006). 
810 Antonio Baciero, Nueva biblioteca española de música de teclado, vol. 1 (Madrid: Unión Musical Española, 
1977). 
811 José Climent, Obras vocales de Juan Bta. Cabanilles (València: Piles, 1971). José Climent, Dos “tonos” al 
Santíssim: Joan Cabanilles, Quaderns de música històrica catalana 3 (Barcelona: Institut Universitari de 
Documentació i Investigació Musicològica Ricart i Matas, 1983). 
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elles, la titulada Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan 
Cabanilles, de Miguel Bernal (2003).812 

A València, després de les primeres edicions de treballs i partitures de Cabanilles, i 
superades moltes llacunes i deficiències culturals i musicals de les primeres dècades 
de la postguerra, es va manifestar un destacat despertar organístic amb la celebració 
del 250è aniversari de la mort del músic valencià. 

Ja en aquella ocasió, el 1962, un grup de valencians va prendre consciència de la 
pèrdua de la tradició organística valenciana i va tractar de revifar aquella flama 
gairebé bé extingida. Aquest grup va tractar d’assenyalar algunes línies de treball per 
la recuperació d’aquella tradició i va marcar alguns projectes de futur. D’aquesta 
manera, es va formalitzar una Institució Joan Cabanilles, a l’ombra de la qual va 
treballar el musicògraf Eduardo Ranch (1897-1967),813 i, si bé va tenir una vida curta 
després de la celebració de l’efemèride i de l’entusiasme inicial, va promoure unes 
fites remarcables. Una de les seves comeses va ésser preparar tots els actes 
commemoratius d’aquell aniversari, portat a bon port gràcies a la col·laboració de 
diverses institucions, programant-se i realitzant-se diverses conferències i concerts, 
tant a Algemesí (municipi natal de Cabanilles) com a València. Així, la seva figura 
representa el punt de referència per la majoria dels canvis organístics esdevinguts a 
partir de 1962. 

Anys més tard, les celebracions dels 275è i 300è aniversaris de la mort de Cabanilles 
(1987 i 2012, respectivament), així com del 350è aniversari del seu naixement 
(1994), van suposar altres ocasions perquè diferents entitats i institucions 
valencianes s’esforcessin no només en estudiar i divulgar l’obra del músic valencià, 
sinó, també, en motivar la creativitat musical al voltant d’aquesta figura i potenciar 
els elements necessaris per al millor desenvolupament d’alguns aspectes de la vida 
musical valenciana. 

                                                              
812 Miguel Bernal Ripoll, “Procedimientos constructivos en la música para órgano de Joan Cabanilles” (tesi 
doctoral, Universitat Autònoma de Madrid, 2003). 
813 Eduardo Ranch va ésser un compositor i crític valencià, deixeble de Francisco Tito i Jacinto Ruiz Manzanares 
(1872-1937). Va escriure en diferents mitjans de comunicació (La Correspondencia de Valencia, Diario de 
Valencia, Levante, etc.), però sobretot a la revista Valencia Atracción durant els anys 1945-1966. Cfr. Vicente 
Galbis, “Eduardo Ranch Fuster”, en Emilio Casares Rodicio (dir.), Diccionario de la música valenciana, vol. 2 
(Madrid: Iberautor Promociones Culturales, 2006), 333-334. 
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Figura 75: Portada del fullet amb el qual es van presentar els actes commemoratius relatius al 250è 
aniversari de la mort de Joan Bpta. Cabanilles (1962), essent el document escrit de l’efemèride i 
servint de notes als programes dels concerts-homenatges que es van realitzar.814 

                                                              
814 En l’encapçalament, es pot llegir en llatí: Ante ruet mundus quam surgat Cabanillas secundus (El món caurà 
abans que sorgeixi un segon Cabanilles), extret del manuscrit 286 (1722) de la Biblioteca de Catalunya, amb 
obres de Joan Baptista Cabanilles. La imatge de l’orgue correspon a l’orgue major de la Catedral de València, 
construït el 1515 per Diego Ortiz i Pere Andreu Teixidor, i desaparegut el 1936. Els actes es van començar a 
celebrar a Algemesí, on el 8 d’abril de 1962 va tenir lloc una missa i una visita a l’exposició-homenatge a 
Cabanilles a la seva parròquia natal, l’actual Basílica de Sant Jaume Apòstol. A l’Ajuntament del mateix 
municipi, hi va haver una recepció i una sessió inaugural de l’efemèride amb la intervenció d’Amadeo Llácer, 
alcalde d’Algemesí. A continuació, es van descobrir les làpides commemoratives al monument a Cabanilles, 
esculpit per Leonardo Borràs (1923-2014) a propòsit d’aquest aniversari. Finalment, José Climent va oferir un 
concert d’orgue amb obres del músic valencià i contemporanis seus a la Basílica de Sant Jaume Apòstol, on el 28 
d’abril es va celebrar una funció litúrgica en sufragi de Cabanilles amb la intervenció de l’escolania de la 
Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats de València. A continuació, Mons. Higini Anglès va dir unes 
paraules commemoratives, colꞏlocant-se, tot seguit, una corona de llorer al monument de Cabanilles. Dintre 
d’aquells actes, l’Ajuntament d’Algemesí li va imposar a l’esmentat Mons. Anglès la Medalla de la Ciutat a la 
Casa Consistorial del mateix municipi, com a reconeixement als seus treballs per la recuperació de l’obra 
organística de Cabanilles. D’altra banda, el 29 d’abril es va celebrar a la Catedral de València (on Cabanilles va 
estar treballant com a beneficiat i organista durant vàries dècades) un respons en l’honor de l’homenatjat amb 
l’assistència de l’arquebisbe, cabildo i autoritats, i intervenint, de nou, l’escolania de la Basílica de la Mare de 
Déu dels Desemparats de València. Posteriorment, se li va dedicar una lauda sepulcral i, seguidament, Mons. 
Higini Anglès va donar una conferència a l’Església de Sant Tomàs i Sant Felip Neri de València amb 
ilꞏlustracions a l’orgue per part de Vicent Chuliá. L’11 de maig, la Coral Polifònica Valentina, dirigida per 
Agustín Alamán, va estrenar a la Basílica de Sant Jaume Apòstol d’Algemesí la Missa de Cabanilles, 
acompanyada a l’orgue per José Climent. Els mateixos músics van tornar a interpretar aquesta obra el 13 de maig 
a la Seu de València. Dos dies més tard, el 15 de maig, l’esmentada coral va interpretar altres obres vocals seves 
i de compositors coetanis seus, acompanyades a l’orgue, també, per Climent, a l’Església de Sant Tomàs i Sant 
Felip Neri de València, continuant amb la programació d’una sèrie de conferències a l’Ateneu Mercantil de 
València sobre el músic valencià i la seva època. A la segona quinzena del mateix mes, hi va haver altre cicle de 
conferències sobre Cabanilles i el seu temps al Patronat Cultural d’Algemesí, en les quals van intervenir 
l’arquitecte Juan Pedro Segura de Lago (president de la Institució Joan Cabanilles) (1911-1972), Francisco José 
León Tello (1924) i el president a Barcelona del CSIC. També, va participar en l’efemèride l’Orquestra 
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12.1.1. L’ORGUE CABANILLES DE LA BASÍLICA DEL SAGRAT COR DE JESÚS 
DE VALÈNCIA (GENER DE 1982-MARÇ DE 2002)815 

Amb el pas dels anys (sobretot arran de la dotació econòmica d’una càtedra d’Orgue 
i Clavecí al CSMV des del curs acadèmic 1973-1974, la qual cosa ha permès la 
creació d’una escola d’organistes valencians), es va sentir la necessitat de disposar 
d’un orgue monumental que, a més de complir amb les seves funcions 
específicament litúrgiques, fos el centre de consolidació i focus de perfecció 
d’aquesta escola organística. 

Així, van ésser diverses les persones que van començar a planificar durant anys la 
idea de la recuperació d’aquest patrimoni organístic destruït anys enrere. Van anar 
restaurant el poc conservat, reemplaçant instruments perduts, investigant i 
transcrivint partitures i documents; en definitiva, procurant posar a l’abast de 
tothom, a través de nombroses activitats recolzades pels mitjans de comunicació, el 
resultat del treball d’un equip de tècnics i entusiastes. Totes aquestes persones van 
coincidir entre els seus projectes per recuperar aquesta tradició, al mateix temps que 
consolidar-la, mitjançant un projecte de futur, en la necessitat de dotar a València 
d’un orgue monumental. 

Per tal de dur a terme aquest projecte, el 1981 es van començar a establir una sèrie 
de contactes entre la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València i l’ACAO que van 
desembocar en el projecte presentat a l’orguener Gabriel Blancafort. Aquest 
personatge va ésser clau en la reconstrucció del panorama organístic del segle XX, 
tant a València com al conjunt de la Península, després de la penúria soferta pels 
fets dels anys 1936-1939 i les seves conseqüències immediates en aquest camp, 
essent un dels pioners en la recuperació de l’orgue de tracció mecànica i estètica 
barroca, i influint, positivament, en la formació de la major part d’orgueners que avui 
exerceixen aquest ofici en terres hispàniques. També, resulta positiva l’aportació de 
                                                                                                                                                                                                  
Municipal de València, dirigida per José Ferriz, la qual va interpretar algunes de les obres de Cabanilles 
orquestrades pel mateix Ferriz. La mateixa orquestra, dirigida pel mateix director, li va oferir altre concert-
homenatge al Teatre Principal de València i el ja citat Vicent Chuliá va realitzar un concert d’orgue amb música 
de Cabanilles a l’Església de Sant Tomàs i Sant Felip Neri de València. Aquestes interpretacions van tenir lloc a 
la segona quinzena de maig de 1962. Finalment, el 6 de setembre de 1962 es va convocar la setena edició dels 
jocs florals de teatre, lletres, poesia i música, organitzats pel Club Universitari d’Algemesí i dedicats al músic 
valencià. Document extret de l’arxiu de la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València. 
815 Veure p. 303-351 i 920-936. 
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Blancafort a la musicologia moderna del nostre país a través dels seus treballs 
apareguts en diverses publicacions sobre l’orgueneria valenciana al llarg de la seva 
història. 

Al costat de l’orgue Cabanilles, amb la façana més gran d’un orgue de sistema 
mecànic tradicional de tota la Península, s’ha pogut realitzar una àmplia gamma 
d’activitats (vinculades a la docència i la investigació) al voltant de la música sacra 
(litúrgica o no). Així mateix, s’han realitzat un seguit d’iniciatives per revitalitzar, a 
través de múltiples estudis i projectes dintre d’un marc sociocultural, tot allò que la 
música de caràcter sacre i transcendental de tots els temps i civilitzacions, bé sigui 
de caràcter litúrgic o no, pot oferir a noves generacions, d’acord amb les tradicions i 
amb la necessària visió de futur. Així, a través d’aquest patrimoni mil·lenari, es 
presenta una sèrie de valors espirituals i estètics necessaris i útils per les exigències i 
característiques d’aquesta societat moderna que donen continuïtat a aquesta tradició 
que tant enriqueix la secular i reconeguda musicalitat del País Valencià. 
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13. CATÀLEG D’OBRES DE JOSÉ ANTONIO VALLS SUBIRATS 

José Antonio Valls Subirats va compondre un total de set obres completes, encara que 
es conserven múltiples esborranys, alguns d’ells amb idees que, probablement, hagués 
desenvolupat en obres posteriors si les circumstàncies de la vida així ho haguessin 
permès. Aquests apunts, però, creiem que no tenen suficient entitat, més enllà del 
valor documental (que no musical perquè no hi ha res concret), com per col·locar-los 
entre les seves obres, ja que, més aviat, semblen exercicis o temptatives d’escriure 
quelcom, en lloc de composicions finalitzades. Per aquest motiu, s’ha considerat 
prescindible l’anàlisi d’aquests esbossos. 

Gairebé tots els compositors escriuen esborranys (de vegades, no sempre) i la majoria, 
sovint, ni els consideren. Formen part de la tasca diària. No obstant això, saber que 
Valls Subirats els va escriure és una informació en relació a com va compondre la 
música, però tampoc sabem si els va fer de manera habitual o esporàdica, en alguna 
o en totes les obres, etc. Entre aquests, cal destacar una pieza para piano (s. d.) i un 
Concierto de clarinete (s. d.),816 annexats en aquest treball.817 

L’estructuració del següent catàleg, ordenat cronològicament segons l’any de 
composició, és molt semblant a l’emprada per Teo Aparicio-Barberán (1967) en la seva 
tesi doctoral titulada Puntos de referencia en la obra del compositor Luis Blanes: 
Tradición y modernidad (2016):818 

1. Títol: Ave Maria. 
Instrumentació: Tenor i piano. 
Gènere:819 Cambrístic. Durada: 2 minuts i 50 segons, aproximadament. 

                                                            
816 Encara que correspon a una composició incompleta (no hi ha guió i falten les particelꞏles d’alguns instruments 
que conformen la plantilla estàndard d’una banda, agrupació per a la qual s’intueix que va ésser concebut aquest 
concert), amb materials impossibles d’identificar, es dedueix que, amb la plantilla conservada, la sonoritat de 
l’obra resultaria desequilibrada. 
817 José Antonio Valls Subirats va transcriure, també, tres nadales populars (Una pandereta sona, Campana sobre 
campana i Nit de pau) per a banda, transcripcions que es van interpretar el 21 de desembre de 1980 a l’Auditori 
del Colꞏlegi concertat d’Educació Secundària i Batxillerat La Salle de Benicarló, a càrrec de la banda juvenil de 
l’AMCB. No obstant això, no hem pogut localitzar aquestes partitures. Probablement, es van anar perdent, gastades 
per l’ús, i es va decidir buscar altres versions. Veure p. 778-795 i 1345-1399. 
818 Teo Aparicio-Barberán, “Puntos de referencia en la obra del compositor Luis Blanes: Tradición y modernidad” 
(tesi doctoral, Universitat CEU Cardenal Herrera de València, 2016). 
819 La noció de gènere és molt arbitrària i depèn de qui l’apliqui. En ocasions, s’ha confós amb estil (aquest últim 
terme faria més alꞏlusió a les estètiques) o amb subgèneres, i, de vegades, s’ha emprat de forma molt generalista. 
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Any de composició: -. Lloc i data d’estrena: Camp Municipal d’Esports d’Alcanar, 12 
d’octubre de 1987. 
Intèrprets: Pedro Mercader (t) i Luisa Mª López (pno). 
Informació addicional: Dedicada “al gran tenor Pedro Mercader, con gran cariño y 
admiración”. És probable que l’obra fos estrenada per Pedro Mercader i el propi 
compositor al voltant de 1975 com a conseqüència de la relació professional que 
mantenien llavors. Existeix un suport en CD de l’arranjament que va realitzar Ricard 
Reverter (1962) després d’harmonitzar l’obra per a quatre veus, mantenint 
l’acompanyament per a piano original (1999). La seva interpretació va estar a càrrec 
del Cor Iúbilo, dirigit per Gerard Ramon Cañellas i acompanyat pel pianista Fernando 
Guarch.820 Existeix, també, altra versió de l’obra amb la mateixa harmonització per a 
quatre veus, però substituint l’acompanyament de piano per un d’orgue de nova 
creació (2001), així com altra harmonització per a un trio de tuba, trompa i bombardí 
sense acompanyament (2011). Aquests dos arranjaments van ésser realitzats, també, 
per Ricard Reverter. 

 

 

 

 

 

 
Figura 76: Caràtula del CD que conté l’enregistrament del primer arranjament de l’Ave Maria, de José 
Antonio Valls Subirats, realitzat per Ricard Reverter (1999). 

2. Títol: Falles de Benicarló.821 
Instrumentació: Cor (sopranos-contralts) i banda. 
Gènere: Bandístic. Durada: 4 minuts i 15 segons, aproximadament. 
                                                            
820 Cor Iúbilo. Cançoner tradicional i popular canareu. Direcció de Gerard Ramon Cañellas. Tram, 0130, CD, 
1999. 
821 La lletra de l’obra, completada i harmonitzada per José Antonio Valls Subirats i Luisa Mª López (1960), llavors 
directora de la Coral Polifónica Benicarlanda, va ésser redactada el 1981 per Rafael Roda (1913-2000). 
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Any de composició: Ca. 1982. Lloc i data d’estrena: Plaça de Sant Bartomeu de 
Benicarló, 18 d’agost de 1982. 
Intèrprets: Coral Polifónica Benicarlanda, dirigida per Luisa Mª López, i banda de 
l’AMCB, dirigida per José Antonio Valls Subirats. 
Informació addicional: Encàrrec. Existeix un suport en CD de l’obra, sense cor, a càrrec 
de la banda de l’AMCB, dirigida per Pablo Anglés (2001),822 enregistrament que 
apareix, també, en altre CD posterior (2013).823 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 77: Caràtules dels CD que contenen l’enregistrament de les Falles de Benicarló, de José Antonio 
Valls Subirats (2001, esquerra, i 2013, dreta). 

3. Títol: Quinteto de metal “Fantasía”. 
Instrumentació: Quintet de metall (dues trompetes, trompa, trombó i tuba). 
Gènere: Cambrístic. Durada: 1 minut i 50 segons, aproximadament. 
Any de composició: 1982. Lloc i data d’estrena: Auditori Municipal José Antonio Valls 
d’Alcanar, 4 de desembre de 1998. 
Intèrprets: Rogelio Rodríguez Múria (tpt), Joan Ramon Reverter (tpt), Lorena Ventura 
(tpa), Santiago Ruiz (trb) i Joan Obradós (tb), membres del Terranova Brass Quintet. 
Informació addicional: Es dedueix que es tracta d’una obra incompleta a causa de la 
suposició d’ésser una primera part. És molt probable que, anteriorment, l’obra hagi 
sigut interpretada per un grup de cambra de l’AMCB (conjunt per al qual, possiblement, 
                                                            
822 Asociación Musical Ciudad de Benicarló. La identitat d’un poble: La música de Benicarló. Direcció de Pablo 
Anglés. IP Producciones, 03701, CD, 2001. 
823 Banda de Música Ciutat de Benicarló. Benicarló en Falles: La música. Direcció de Pablo Anglés. Junta Local 
Fallera de Benicarló (ed.), enregistrat i produït per El Tercero Studios, CD, 2013. 
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va ésser concebuda la composició) en una de les seves audicions durant els anys 1982-
1983. Existeix un arranjament per a banda de l’obra realitzat el 1996 per Antonio Ávila 
(1937-1996). 

4. Títol: Fantasía para clarinete y órgano. 
Instrumentació: Clarinet i orgue. 
Gènere: Cambrístic. Durada: 5 minuts, aproximadament. 
Any de composició: Gener de 1983. Lloc i data d’estrena: Església de Sant Bartomeu 
de Benicarló, 17 d’abril de 2021. 
Intèrprets: José Cerveró (cl) i Hèctor Tarín (org). 
Informació addicional: Obra acadèmica. Es dedueix que es tracta d’una obra 
incompleta a causa de la designació de la composició com a un primer moviment. 
Existeix un arranjament per a banda de l’obra, incomplet, realitzat per Antonio Ávila 
(1996), així com un suport en CD de l’arranjament que va realitzar José Eleuterio 
Castelló (1967) després d’escriure una versió per a clarinet i banda de l’obra a càrrec 
de Josep Ramon Sancho i l’Agrupació Musical Canareva, dirigida per José Eleuterio 
Castelló (1999).824 Existeix, també, una tercera versió de la fantasia, també, per a 
banda, realitzada per Rogelio Rodríguez Múria (1963) el 2009. 

 

 

 

 

 

 
Figura 78: Caràtula del CD que conté l’enregistrament del segon arranjament de la Fantasía para 
clarinete y órgano, de José Antonio Valls Subirats, realitzat per José Eleuterio Castelló (1999). 

 

                                                            
824 Agrupació Musical Canareva. Concert d’Alcanar. Direcció de José Eleuterio Castelló. Tram, 0131, CD, 1999. 
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5. Títol: Tres preludios de Broodway. 
Instrumentació: Piano. 
Gènere: Cambrístic (solista). Durada: 7 minuts i 30 segons, aproximadament. 
Any de composició: Abril de 1983. Lloc i data d’estrena: Saló d’actes del Centre Cultural 
de la Caixa d’Estalvis de València, 10 de juliol de 1985 (segon i tercer preludis). Capella 
de la Sapiència del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, 18 de 
novembre de 2020 (primer preludi). 
Intèrpret: Bartomeu Jaume (1985) i Hèctor Tarín (2020). 
Informació addicional: Possible obra acadèmica. Existeix un suport en LP del segon i 
tercer preludis a càrrec de Bartomeu Jaume (1985).825 

 

 

 

 

 

Figura 79: Caràtula de l’àlbum que conté l’enregistrament de dos dels Tres preludios de Broodway, de 
José Antonio Valls Subirats (1985). 

6. Títol: Concierto para piano y orquesta. 
Instrumentació: Piano i orquestra. 
Gènere: Simfònic. Durada: 27 minuts, aproximadament. 
Any de composició: Abril de 1983. Lloc i data d’estrena: Auditori del Col·legi concertat 
d’Educació Secundària i Batxillerat La Salle de Benicarló, 20 de novembre de 1982 
(primer moviment amb la versió de piano i banda del compositor). Cine Regio de 
Benicarló, 28 d’octubre de 1984 (concert complet, però sense la improvisació present 
al tercer moviment, amb la versió de piano i banda del compositor). Saló d’actes del 
Conservatori Professional de Música Francesc Peñarroja de La Vall d’Uixó, 31 de març 
de 2005 (concert complet, però sense la improvisació present al tercer moviment, amb 
                                                            
825 Conservatorio Superior de Música de Valencia. Compositores valencianos contemporáneos. Valdisc, 012, 
doble LP, 1985. 
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la instrumentació de piano i orquestra). Palau de Congressos de Peníscola, 30 de 
setembre de 2006 (concert complet, amb la improvisació present al tercer moviment, 
amb la instrumentació de piano i orquestra). 
Intèrprets: José Antonio Valls Subirats (pno) amb la banda de l’AMCB, dirigida per José 
Ramón Renovell (1982); Juan Jesús Peralta (pno) amb la banda de l’AMCB, dirigida 
per Mª Isabel Costes (1984); Lluís Vallés (pno) amb l’Orquestra del Conservatori 
Professional de Música Francesc Peñarroja de La Vall d’Uixó, dirigida per Llorenç 
Mendoza (2005); i Lluís Vallés (pno) amb l’Orquestra Simfònica de Peníscola, dirigida 
per Salvador García Sorlí (2006). 
Informació addicional: Obra acadèmica. Existeix un suport en CD de l’arranjament per 
a piano i banda que a partir del guió per a piano i orquestra va realitzar José Eleuterio 
Castelló del segon moviment del concert, Andante con expresione, per adaptar-lo a les 
característiques de l’Agrupació Musical Canareva (1999). La seva interpretació va estar 
a càrrec de Núria Giménez i l’Agrupació Musical Canareva, dirigida per José Eleuterio 
Castelló. La caràtula del CD és la mateixa que la il·lustrada anteriorment a la figura 
78.826 

7. Títol: [Sense títol]. 
Instrumentació: Quartet de corda (dos violins, viola i violoncel). 
Gènere: Cambrístic. Durada: 4 minuts i 20 segons, aproximadament. 
Any de composició: Juny de 1983. Lloc i data d’estrena: Cinema-Teatre-Auditori 
d’Alcanar, 16 de gener de 1993. 
Intèrprets: Orquestra de Cambra de l’Empordà, dirigida per Carles Coll.827 
Informació addicional: Obra acadèmica. Examen final del CSMV corresponent als 
cursos segon i tercer de Composició, i avaluat el 6 de juny de 1983. Existeix un 
arranjament per a banda de l’obra realitzat per Antonio Ávila (1996), així com una 
reducció per a piano de l’obra realitzada per José Eleuterio Castelló el 1996, qui, també, 
va escriure una versió per a banda de l’obra aquell mateix any. 

                                                            
826 Agrupació Musical Canareva. Concert d’Alcanar. Direcció de José Eleuterio Castelló. Tram, 0131, CD, 1999. 
827 Els membres d’aquesta orquestra van ésser Álex Loscertales (concertino), Luis Alberto Rodríguez (violí), Frits 
Schutte (violí), Frederic Descarges (violí), Frederic Montarges (violí), Jaume Francesch (violí), Joaquim Giménez 
(violí), Nicole Fons (violí), Joan Ignasi Ferrer (viola), Jordi Macaya (viola), Esther Vila (violoncel), François 
Ragot (violoncel) i Pere Coma (contrabaix). 
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14. ANÀLISI DE LA PRODUCCIÓ DE JOSÉ ANTONIO VALLS SUBIRATS 

14.1. AVE MARIA (S. D.) 

14.1.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Tot i que es desconeix l’any exacte de la seva composició, aquest lied podria 
correspondre a la primera obra composta per José Antonio Valls Subirats, ja que va 
ésser fruit de la seva relació amb Pedro Mercader, al voltant de 1975, quan el 
compositor tenia uns disset anys, i, precisament, és una cançó per a veu solista i 
acompanyament de piano.828 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: D’esquerra a dreta: Pedro Mercader (director de l’Orfeó Tivissà des de la seva creació el 
1978 fins al 1983, entre d’altres agrupacions corals), José Antonio Valls Subirats i Antonio Brull (jutge 
de pau i regidor de l’Ajuntament de Tivissa), possiblement, com a conseqüència d’una actuació de la 
banda juvenil de l’AMCB a Tivissa (ca. l’agost de 1981).829 

La lletra, amb unes petites modificacions, està extreta de la tradicional oració catòlica 
dedicada a Maria, la mare de Jesús de Natzaret, en la seva versió llatina: Ave Maria, 

                                                            
828 No creiem que l’Ave Maria, de José Antonio Valls Subirats, s’ajusti a l’estructura del lied que s’indica al 
programa d’estudis de Composició redactat per Amando Blanquer (1935-2005) per als seus alumnes del CSMV. 
Es tractava, més aviat, del format habitual del lied: cançó de concert, amb solista i acompanyament. Veure p. 1441-
1481. 
829 Fotografia extreta de l’arxiu de la Banda Municipal de Música d’Alcanar. Cfr. Pablo Anglés, “Aquí la banda”, 
Memoria 1981, núm. 1 (1982): 11. 
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gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris 
tui, Iesus. Sancta Maria, Sancta Maria, Maria, ora pro nobis, nobis, peccatoribus, nunc 
et in hora, in hora, mortis nostrae. Amen. Amen.830 

El tractament d’aquest text al llarg de l’obra és, en general, sil·làbic. Encara que podem 
trobar dues tipologies formals importants per les cançons de concert (cançó estròfica 
i cançó amb tornada),831 l’Ave Maria, de José Antonio Valls Subirats, no correspon ni a 
una ni a l’altra. Es tracta d’un lied estructurat de forma binària i condicionat, això sí, 
per l’estructuració del text en dues parts: 

 Primera secció (cc. 5-18) 

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus 
ventris tui, Iesus. 

 Segona secció (cc. 19-39) 

Sancta Maria, Sancta Maria, Maria, ora pro nobis, nobis, peccatoribus, nunc et in hora, 
in hora, mortis nostrae. Amen. Amen. 

Pel que fa a la veu solista, abasta un registre de dotzena (des del mi3 al si4). La 
tessitura és de soprano, però la dedicatòria que es troba a la portada de la partitura 
manuscrita fa referència a Mercader (“Al gran tenor Pedro Mercader. Con gran cariño 
y admiración, José A. Valls”). D’aquesta manera, la tessitura s’adequa, també, a la veu 
de tenor (encara que soni una octava més greu). Hi predomina el registre mitjà. 

L’obra va ésser transcrita i publicada dintre del vuitè número de la revista de la Banda 
Municipal de Música d’Alcanar, Clarinet,832 i és probable que fos estrenada per 
Mercader, acompanyat pel propi compositor, al voltant de 1975, com a conseqüència 
de la relació professional que mantenien llavors. No obstant això, no hem pogut accedir 
a cap programa de concert en el qual es faci esment a la interpretació de l’obra. La 

                                                            
830 Traducció: Déu vos salve, Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vós. Beneïda sou vós entre totes les dones, 
beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Santa Maria, Maria, pregueu per nosaltres, nosaltres, 
pecadors, ara i en l’hora, en l’hora, de la nostra mort. Amén. Amén. 
831 Francisco Llácer Pla, Guía analítica de formas musicales para estudiantes (Madrid: Real Musical, 1982), 97. 
832 Vicent Matamoros et al., “Vint anys sense ell, però amb l’esperit viu de la seua música”, Clarinet, núm. 8 
(2003): 15-18. 
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primera ressenya que hem pogut localitzar al respecte es troba dintre del programa 
de mà del concert-homenatge a Valls Subirats que va tenir lloc el 12 d’octubre de 1987 
a Alcanar. La interpretació va estar a càrrec del propi Mercader i Luisa Mª López. 

Posteriorment, el 1999, Ricard Reverter (1962) va realitzar un arranjament d’aquesta 
obra mitjançant una harmonització per a quatre veus, en la tonalitat de Re Major (un 
to i mig per sota de la tonalitat original), mantenint l’acompanyament per a piano 
original,833 que va ésser estrenat pel Cor Iúbilo d’Alcanar, dirigit per Gerard Ramon 
Cañellas i acompanyat pel pianista Fernando Guarch, així com una segona versió de 
l’obra, inèdita, també, en la tonalitat de Re Major, amb la mateixa harmonització per 
a quatre veus, però substituint l’acompanyament de piano per un d’orgue de nova 
creació, més senzill, amb la finalitat d’ésser interpretat en actes litúrgics (2001),834 i 
altra harmonització, en la tonalitat de Do Major (dos tons i mig per sota de la tonalitat 
original), per a un trio de tuba, trompa i bombardí sense acompanyament, realitzada 
el 2011.835 Aquesta última versió, petició d’uns músics de la Banda Municipal de Música 
d’Alcanar, es va interpretar, probablement, durant una boda.836 

El primer arranjament va quedar reflectit dintre del CD que el mateix Cor Iúbilo va 
enregistrar a l’Ermita del Remei d’Alcanar, titulat Cançoner tradicional i popular 
canareu (1999),837 i la seva estrena va tenir lloc el 25 de setembre de 1999, a propòsit 
de la presentació de l’esmentat CD. 

L’acompanyament és constant i presenta un disseny harmònic invariable: el baix es 
troba gairebé sempre octavat (a excepció de la dècima del segon temps del c. 32), 
amb una figuració de corxeres, i la mà dreta s’encarrega d’arpegiar, de forma acèfala, 
els acords que es van originant en cada temps. 

En aquest sentit, creiem que hi ha una possible relació amb el lied de Franz Schubert 
(1797-1828) titulat Ellens dritter Gesang, extret del cicle Liederzyklus vom Fräulein 
vom See, Op. 52, núm. 6, i inspirat per la mateixa lletra en versió germànica. 

                                                            
833 Veure p. 865-870. 
834 Veure p. 871-876. 
835 Veure p. 877-878. 
836 Comunicació personal de Ricard Reverter el 18 d’abril de 2020. 
837 Cor Iúbilo. Cançoner tradicional i popular canareu. Direcció de Gerard Ramon Cañellas. Tram, 0130, CD, 
1999. 



254 

Probablement, Valls Subirats la tenia en ment quan va escriure la seva obra. Es pot 
observar que les textures d’ambdós lieder corresponen a la de melodia acompanyada. 
A més, el baix del lied de Schubert està, també, octavat, amb la idèntica figuració 
rítmica, i la mà dreta presenta el mateix començament acèfal en el qual s’arpegien, 
amb dobles notes, els acords que es van originant regularment: 

 
 
 
 
                               T                   (D7)      S5    sDv7       T 

                                     T 

 

    
                              9 

                T   (D73)   D64   D7      [T] 
                                                Tp            S6     D7        T           T5<    T6 

Figura 77: Cc. 1-5 d’Ellens dritter Gesang de Liederzyklus vom Fräulein vom See.838 

Es podria trobar, fins i tot, una possible correspondència ritmicomelòdica entre el 
primer motiu del lied de Schubert i el primer que apareix a la composició de Valls 
Subirats: 

 

Figura 78: Analogia melòdica existent entre els primers motius de les obres de Franz Schubert 
(esquerra) i José Antonio Valls Subirats (dreta). 

Des d’un punt de vista tonal, també, es realitzen inflexions a funcions tonals pròpies 
de la tonalitat principal, tonalitats estretament vinculades a la tonalitat principal (cc. 
5-7): al paral·lel menor de la dominant de la tonalitat principal (acord de Re menor) o 
al paral·lel menor (acord de Sol menor), entre d’altres: 

                                                            
838 Franz Schubert, Ellen’s Gesang. III: Hymne an die Jungfrau, Schubert’s Werke, sèrie XX: Sämtliche 
einstimmige Lieder und Gesänge, banda 8, 1823-1827, núm. 474 (Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1895, làmina F. S. 
833), 90. 
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              9 
                            7                                          9 
                                              (DD4     3       sDv)                 Tp   (D73)    D3    (D75)        [Sp] 

Figura 79: Cc. 5-7 d’Ellens dritter Gesang de Liederzyklus vom Fräulein vom See.839 

Altra característica que comparteixen és la utilització d’una introducció que, al mateix 
temps, és coda. Pel que fa al lied Ellens dritter Gesang, es tornen a repetir els dos 
compassos de la introducció, malgrat afegir-s’hi un compàs extra que no és més que 
una extensió de l’acord de tònica (cc. 42-43): 

         T 

Figura 80: Cc. 42-43 d’Ellens dritter Gesang de Liederzyklus vom Fräulein vom See.840 

No obstant això, aquesta particularitat és comuna en altres lieder del mateix 
compositor, com Lob der Tränen, extret del seu Op. 13, Frühlingsglaube, extret del 
seu Op. 20, Die Forelle, Op. 32, o Die Krähe, extreta del cicle Winterreise, Op. 89, 
entre d’altres. 

14.1.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

L’estructura formal de l’obra és la següent: 

 
 
 
 

                                                            
839 Ibid. 
840 Ibid., 91. 
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14.1.2.1. ESTRUCTURA 

 Introducció (cc. 1-4) 

En aquests quatre compassos, s’estableix la tonalitat principal de l’obra (Fa major). El 
baix presenta una línia cromàtica descendent en la qual hi apareixen diversos acords 
d’intercanvi modal i en la qual es reflexa la sonoritat de la tonalitat homònima menor 
(acord de Fa menor), ampliant així el Fa major inicial mitjançant la subdominant menor 
(acord de Sib menor), l’acord de quarta i sexta cadencial amb la sexta menor (acord 
de Fa menor), la cadència trencada amb la utilització del contraacord major de la tònica 
menor (acord de Reb major), la dominant secundària del paral·lel major de la tònica 
menor (acord de Mib major) i aquest paral·lel major (acord de Lab major). 

Tot aquest procés harmònic provoca una cadència trencada (c. 3) i una semicadència 
de dominant al c. 4, on, també, s’accelera el ritme harmònic per emfatitzar aquesta 
última cadència: 

  T         (D7)           S3           s3            D6>4         tG            (D7)    tP     D73     1 

Figura 81: Cc. 1-4 de l’Ave Maria. 

 Primera secció: A (cc. 5-18) 

Es correspon amb la primera part o estrofa del text. El motiu rítmic, que anomenarem 
x, que sembla haver motivat la composició de l’obra és el següent: 

Secció Part(s) Divisions (en compassos) 
Introducció 1 1-4 

 
A 

1  
5-18 

5-8 
2 9-13 
3 14-18 

 
 

B 

1  
 

19-39 

19-24 
2 25-29 
3 30-35 
4 36-39 

Coda 1 40-46 
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Figura 82: Motiu rítmic generador de l’Ave Maria. 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en tres parts: 

 Primera part (cc. 5-8) 

Consta de dos períodes basats en el motiu rítmic x i separats per una semicadència de 
dominant i una cadència trencada, respectivament (cc. 6 i 8). El primer període, amb 
l’acotació interpretativa d’Adagio, presenta un adorn melòdic del motiu rítmic principal 
(c. 6): 

 

 

 
 

              T             D73    Tp      D7 

 

 
 

       Tp73  S    D7    S       T    D7   Tp 

Figura 83: Cc. 5-8 de l’Ave Maria. 

 Segona part (cc. 9-13) 

Consta, també, de dos períodes, el segon dels quals amplia el motiu x. El punt àlgid 
d’aquesta part es troba a la síl·laba tu del segon període (c. 12), on es produeix una 
inflexió o emfatització del paral·lel menor de la tonalitat principal (acord de Re menor) 
amb la utilització d’una cadència secundària (s-D): 
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                9 

         D7              T      D7       T      D7      Tp7 

 

 

    Tg            Tp    (s       D7              1   ) Tp       S             Tg 

Figura 84: Cc. 9-13 de l’Ave Maria. 

El primer període d’aquesta segona part finalitza amb una cadència trencada (c. 10). 
Al c. 13, hi ha altra cadència, però amb un cert caire modal, ja que s’utilitza un acord 
relatiu, el de la dominant, que, com a acord menor (acord de La menor), propicia 
aquesta sonoritat modal. 

 Tercera part (cc. 14-18) 

Consta d’un únic període que presenta una seqüència ritmicomelòdica, que està 
extreta de la terminació del motiu x, d’un interval de quarta descendent, que afecta, 
només, a la veu solista (cc. 17-18). A més, part de la figuració rítmica del 
desenvolupament motívic anterior per augmentar, de nou, el motiu principal: 
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               Model             Repetició 

 

      D7  Sp Tp   S    D64 S    D7        Tp   S   D7        T   D7  Tp  S    D7        T 

Figura 85: Cc. 14-18 de l’Ave Maria. 

Aquest període finalitza amb una cadència autèntica perfecta -sense tenir present 
l’última negra del c. 18, en la qual apareix la dominat del paral·lel menor (acord de La 
major) per iniciar l’emfatització d’aquesta funció tonal- al c. 18. 

 Segona secció: B (cc. 19-39) 

Torna a aparèixer la inflexió anterior al paral·lel menor de la tonalitat principal (acord 
de Re menor) mitjançant l’aparició del seu acord de dominant (acord de La major) al 
final del c. 18. Aquesta secció se subdivideix en quatre parts: 

 Primera part (cc. 19-24) 

El motiu x està present en els dos períodes que consta aquesta primera part de la 
secció, aquesta vegada, presentada en la tonalitat de Re menor. La insinuació tonal es 
produeix directament per l’acord de dominant (acord de La major) (c. 18): 

 

 

 

          (D7         t             s3     t       sDv       3      5      D7) 

Figura 86: Cc. 18-20 de l’Ave Maria. 

El segon període amplia el motiu x a través d’un petit desenvolupament melòdic que 
s’aprofita per repetir el nom de Maria: 
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                     9 
        (t     3    tDDv   D      tG   D      t     s     sDv3   5     t3  DD73     D            7          ) [Tp] 

Figura 87: Cc. 21-24 de l’Ave Maria. 

Els dos períodes d’aquesta primera part estan separats per semicadències de dominant 
(cc. 20 i 24). 

 Segona part (cc. 25-29) 

Consta, també, de dos períodes basats en el motiu x. Al primer d’ells, es realitza una 
emfatització de la funció de subdominant de Fa major (acords de Sib major i Sol menor) 
(cc. 25-26), direcció subdominant que és reiterada a l’emfatitzar, un poc més tard, la 
subdominant principal als cc. 26-27 (acords de Sol menor i Sib major, separats per un 
interval de tercera menor ascendent) per harmonitzar la petita seqüència 
ritmicomelòdica d’un interval de tercera ascendent, extreta de la terminació melòdica 
d’aquest període, present (cc. 26-27): 

           Model           Repetició 

         (D7      1   ) Tp     Sp     (sP       D)     Sp    (D7        T      D7)     S      DD7 

Figura 88: Cc. 25-27 de l’Ave Maria. 

Al segon període, es realitza altra inflexió al paral·lel menor de la dominant principal 
(acord de La menor) i, a continuació, es torna a realitzar una inflexió a la subdominant 
principal (acord de Sib major). Ambdós períodes estan separats per cadències 
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autèntiques perfectes (cc. 27 i 29). Des d’un punt de vista harmònic, aquests 
compassos, que presenten la major inestabilitat tonal de l’obra, són el resultat d’una 
possible línia harmònica que ascendeix cromàticament, mentre que la línia melòdica 
descendeix cromàticament. 

A continuació, organitzat en dues files consecutives, assenyalem algunes 
característiques que podrien confirmar aquesta hipòtesi (la primera fa referència a la 
possible línia cromàtica i la segona, al xifrat funcional corresponent): 

                           sol       sol#          la        sib 
          (T      D7)     S     DD7     (sDv3      1    ) Tg    (D7)      S             Sp 

Figura 89: Cc. 27-29 de l’Ave Maria. 

L’emfatització del paral·lel menor de la dominant principal (acord de La menor) 
constitueix un adorn, a la manera d’una brodadura, dintre de la funció de subdominant 
(acords de Sib major, La menor i Sib major). 

 Tercera part (cc. 30-35) 

També, constituïda per dos períodes, el primer d’ells comença emfatitzant el paral·lel 
menor de la tonalitat principal (acord de Re menor) (c. 30). Aquest període presenta 
el punt culminant de l’obra, acreditat per la indicació de tenuto i per arribar a la nota 
més aguda present en el paper de la veu solista (c. 31): 
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        Tp     5    (D7     t3     sP     s     D       7     ) 

Figura 90: Cc. 30-31 de l’Ave Maria. 

Els dos períodes estan basats en el motiu x, però no el reprodueixen literalment, com 
en altres ocasions: el primer període modifica la seva terminació i el segon, l’amplia 
amb un disseny melòdic en valor de blanca que constitueix un fragment cadencial 
(cadència trencada): 

       (t3   tDDv          D      tDDv3    1      7 ) [Tg] 
                 Tp    D64      5            Tp 

Figura 91: Cc. 32-35 de l’Ave Maria. 

Els dos períodes d’aquesta tercera part estan separats per una semicadència de 
dominant i una cadència trencada, respectivament (cc. 31 i 35). 

 Quarta part (cc. 36-39) 

Aquesta última part té funció cadencial, on, després de tota la varietat tonal anterior, 
es torna a reafirmar la tonalitat de Fa major. Consta de dos petits períodes i el segon 
d’ells utilitza una terminació ornamentada del motiu x per realitzar la seva pròpia 
conclusió: 
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      D                           Sp                 S      D7           T     S6      T 

Figura 92: Cc. 36-39 de l’Ave Maria. 

La primera cadència és trencada (c. 37), mentre que la segona, plagal (també, 
coneguda com a cadencia del amén),841 amb la utilització de la subdominant amb la 
sexta afegida (c. 39). 

 Coda (cc. 40-46) 

Finalment, es repeteixen, de forma literal, els quatre compassos de la introducció (amb 
les indicacions d’ad livitum i molto expresivo) amb l’afegit d’altra cadència plagal final 
al c. 46: 

 
 
 
            T                                     S                                     T 

Figura 93: Cc. 44-46 de l’Ave Maria. 

Aquesta última secció de l’obra, que consta d’un únic període, creiem que té similituds 
tècniques (el disseny de l’arpegiat de l’acompanyament) amb la Méditation sur le 1er 
Prélude de Piano de S. Bach, de Charles Gounod (1818-1893) (que, també, utilitza la 
mateixa lletra en la versió llatina), i, per extensió, amb el Preludi, núm. 1, BWV 846, 
extret del primer volum de El clavecí ben temprat, de Johann Sebastian Bach (1685-
1750): 

                                                            
841 Juan Rafael Alcalá, Teoría y armonía contemporánea: Nivel 1 (Lewes: Musinetwork, 2007), 46. 
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       (D7)                         S5                Sp3    D3                                T 
               T 

Figura 94: Cc. 37-41 de la Méditation sur le 1er Prélude de Piano de S. Bach.842 

14.1.3. CONCLUSIONS 

Com s’ha pogut observar, totes les inflexions tonals que apareixen en aquesta Ave 
Maria són emfatitzacions d’acords o funcions que pertanyen a la tonalitat principal. 
Valls Subirats utilitza harmonia romàntica, ja que, segons l’estètica d’aquest moviment, 
Fa major és el mateix que Fa menor; és a dir, l’acord major de tònica podia aparèixer 
com menor, produint-se l’ambigüitat modal desitjada. El compositor romàntic tenia al 
seu abast tots els acords que corresponien a la tonalitat principal d’una obra, però, 
també, a la tonalitat homònima menor; tots com acords propis de la tonalitat principal. 
La tonalitat es va ampliar, de manera que era possible trobar més possibilitats dintre 
de la tonalitat principal que al barroc o al classicisme. 

Igualment, la direcció subdominant és la recorreguda, prioritàriament (el pes dintre de 
l’obra del paral·lel menor de la dominat major és molt menor en comparació amb la 
direcció subdominant), per Valls Subirats (i, en general, pels compositors romàntics a 
causa de la novetat que hi constituïa), emfatitzant-se així les funcions que la 
representen: Sol menor no és més que una subdominant de Fa major com a paral·lel 
menor de la subdominant de la tonalitat principal (primer cercle de quintes descendent 
representat per l’acord principal de subdominant que, també, s’emfatitza a l’Ave 
Maria). Aquesta direcció constitueix una característica pròpia de l’obra. 

Així mateix, l’elecció de les tonalitats no és casual. Per exemple, Fa major-Re menor-
Fa major es relacionen per un interval de tercera. La relació de quinta, present des del 

                                                            
842 Charles Gounod, Ave Maria: Méditation über das 1. Präludium von Bach (Leipzig: s. d., ca. 1910), 3. 
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barroc per relacionar, des d’un punt de vista estructural, les seccions d’una obra, va 
deixar pas a aquesta relació de tercera en la modulació estructural que va instaurar 
Franz Schubert de forma sistemàtica i que els compositors romàntics van assumir, 
gairebé permanentment, en les seves músiques. Es tracta, per tant, de la presentació 
del to principal en les dues tonalitats que la representen: T i Tp. D’aquesta manera, 
aquesta relació harmònica de tercera està a l’abast de l’estructura binària de la cançó. 

En aquest sentit, l’afinitat de les tonalitats emprades no és conseqüència solament de 
la intervàlica que les relaciona, sinó, també, per la funció tonal que les caracteritza. 
Segons el cercle de quintes, Re menor se situa al mateix punt que Fa major: 

 

En definitiva, podem considerar que la primera obra de Valls Subirats part de l’herència 
de la música romàntica (a més, el lied va tenir importància durant el romanticisme), 
especialment, de la pròpia de l’esmentat compositor austríac, qui va dedicar una part 
significativa de la seva producció a aquest gènere. 

 

 

 

 

S T D 
Sib major Fa major Do major 

Sp Tp Tg 
Sol menor Re menor La menor 
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14.2. FALLES DE BENICARLÓ (CA. 1982) 

14.2.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Aquest pasdoble per a cor amb acompanyament de banda va ésser estrenat el 18 
d’agost de 1982 a la plaça de Sant Bartomeu de Benicarló, amb motiu de les festes 
locals del mateix municipi,843 sota la direcció del propi José Antonio Valls Subirats. No 
se sap amb certesa l’any exacte de la seva composició, però, tenint en compte l’estrena 
de l’obra, és de suposar que va ésser conclosa al voltant de 1982. 

 

 

 

 

 

Figura 95: Placa commemorativa feta per José Peraire (1928-2010) i lliurada a José Antonio Valls 
Subirats a propòsit de l’estrena de les Falles de Benicarló (18-08-1982).844 

La lletra, amb format bilingüe castellà/català i dedicada a l’exaltació de les Falles de 
Benicarló, va ésser redactada el 1981 per Rafael Roda (1913-2000) (qui, també, va 
escriure alguns poemes, malgrat que no se li coneix cap de publicat)845 i, juntament 
amb uns amics i l’ajut de José Alfonso Odena (col·laborador entusiasta de la Coral 
Polifónica Benicarlanda i pianista que impartia classes de Piano i Solfeig al seu domicili), 
va compondre unes melodies “con ritmo de pasodoble” que constitueixen l’essència de 
tot el pasdoble846 (seccions A, B i coda). No obstant això, Valls Subirats i Luisa Mª 
López (1960), llavors directors de l’AMCB i la Coral Polifónica Benicarlanda, 
respectivament, es van encarregar de completar i harmonitzar per a cor amb 

                                                            
843 Ayuntamiento de Benicarló, “Programa oficial de festejos”, Fiestas patronales de Benicarló 1982 (1982): 13. 
844 Placa extreta de l’arxiu personal de José Antonio Valls Subirats. 
845 Rafael Roda és autor d’un total de cinquanta-tres poemes. 
846 Aquestes melodies corresponen a uns papers de trompetes primeres (afinades en sib) i saxòfons alts o barítons 
(afinats en mib). Encara que s’ha fet referència a l’emissió dels seus enregistraments a Ràdio Ulldecona, no els 
hem pogut localitzar. Veure p. 269 i 271. 
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acompanyament de banda aquestes melodies.847 El resultat final de l’obra va ésser 
enregistrat, sense cor, dintre del CD que l’AMCB, dirigida per Pablo Anglés, va 
enregistrar a l’Auditori Municipal Pedro Mercader de Benicarló entre el 1998 i el 2001 
com una mostra de compositor vinculats al mateix municipi.848 Aquest enregistrament 
apareix, també, en altre CD posterior, iniciativa de la Junta Local Fallera de Benicarló 
per commemorar el 40è aniversari de les Falles de Benicarló,849 amb música escrita, 
expressament, per a la celebració d’aquestes festes a l’esmentat municipi (2013).850 

 

Figura 96: José Antonio Valls Subirats (esquerra) amb alguns músics de l’AMCB i Desirée Hecker, 
fallera major infantil de la Falla Trinitat Alboraia de València (1980).851 

 

 

                                                            
847 L’harmonització va ésser realitzada per Luisa Mª López, treball que José Antonio Valls Subirats va transcriure 
després per a banda. Cfr. Asociación Musical Ciudad de Benicarló. La identitat d’un poble: La música de 
Benicarló. Direcció de Pablo Anglés. IP Producciones, 03701, CD, 2001. 
848 Ibid. 
849 El 1973 es va plantar la primera falla a Benicarló. 
850 Banda de Música Ciutat de Benicarló. Benicarló en Falles: La música. Direcció de Pablo Anglés. Junta Local 
Fallera de Benicarló (ed.), enregistrat i produït per El Tercero Studios, CD, 2013. Pedro Manchón Pau, 40 anys de 
Falles: Benicarló 1973-2013 (Benicarló: Servei de Publicacions de la Diputació de Castelló, 2013). 
851 Fotografia extreta de l’arxiu personal de José Antonio Valls Subirats. 
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Figura 97: Presidents de la Junta Local Fallera de Benicarló, presidida per Francisco Javier Esteller, 
amb el llavors alcalde de Benicarló, José Mª Febrer, entre d’altres (1982).852 

 
 

 

 

 

                                                            
852 Fotografia extreta de l’arxiu d’imatges de José Palanques. Darrere d’esquerra a dreta: Miguel Prats (falla 
Conquistaors), Jaime Mundo (falla La Paperina), sense identificar, José Mª Febrer (alcalde), Francisco Javier 
Esteller (president de la Junta Local Fallera), Juan Forés, José Antonio Cerdá (falla La Carrasca), Aurelio Urquizu 
(pintor), Carmelo Rodolfo Castelló (falla Benicarló) i Juan Francisco Serrano (falla L’Embut). Davant d’esquerra 
a dreta: Juan Borrás (falla El Grill), Juan Montaña (falla El Caduf), Vicente Agut (falla Mercat Vell), José Salas 
(falla La Barraca) i Tomás Gozalbo (tinent d’alcalde de Benicarló i president de la comissió de Cultura i Benestar). 
La composició de la Junta Local Fallera de Benicarló de 1982 era la següent: Francisco Javier Esteller (president), 
Carlos Colomer (vicepresident primer), Arturo Segarra (vicepresident segon), José Javier Constante (secretari), 
Jorge Igual (vicesecretari), Román Jorge Alberto Vallés (tresorer), Joaquín Delshorts (comptador), Juan Segarra 
(delegat de festejos), Antonio Alberich (delegat de festejos), Tomás Capafons (relacions públiques), Juan Igual 
(relacions públiques), Francisco Vallés (relacions públiques), Joaquín Masip (vocal), Ramón Beltrán (vocal), Juan 
Baptista Roig (vocal), Francisco Delshorts (vocal), Enrique Gómez Mayor (vocal), Rafael Oms (vocal), José 
Caldés (vocal) i Luis Soro (regidor delegat per assumptes fallers). 
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Figura 98: Lletra, amb format bilingüe castellà/català, de les Falles de Benicarló, manuscrita per Rafael 
Roda.853 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 99: Discurs de Rafael Roda a propòsit de l’estrena de les Falles de Benicarló (18-08-1982).854 

                                                            
853 Document extret de l’arxiu personal de Rafael Roda.  
854 Document extret de l’arxiu personal de Rafael Roda. 



270 

El tractament del text al llarg del pasdoble és, en general, sil·làbic. Des d’un punt de 
vista formal, però atenent el tractament vocal, es tractaria d’una unió entre les dues 
tipologies importants per les cançons de concert: cançó estròfica (es repeteix la 
mateixa música, però el text canvia en cada repetició) i cançó amb tornada 
(musicalment, alternança d’estrofa-tornada).855 La denominació de cançó estròfica 
s’exemplifica amb el fet de repetir la mateix música de la secció A per reproduir la 
segona lletra del text. D’altra banda, la cançó amb tornada es pot apreciar amb la 
successió de les seccions A-B (aquesta última, entesa com a tornada). 

L’estructuració de la lletra, amb algunes diferències respecte a l’escrit de Rafael 
Roda,856 presenta el següent ordre de presentació: 

 Introducció (cc. 13-18) 

Benicarló Benicarló Benicarló. 

 Primera secció (cc. 19-44) 

Cante a les falles amb alegría cante a les falles amb il·lusió, es la gran festa visca la 
vida esta content tot el meu cor. Les falleres molt hermoses es visten amb gran primor, 
els falleros molt garbosos es visten de gran senyor. 

 Segona secció (cc. 50-98) 

Benicarló que boniques son les falles i el tronar cohets i traques quan exploten amb 
amor. Benicarló de la terra valenciana es la festa de gran gala el dia de Sant Josep. 
Causa emoció, quan ja s’encenen les falles i envoltades per les flames al ardir la nit 
del foc. Causa emoció quan es cremen ja les falles la nit del foc. 

 Tercera secció (c. 19-44) 

Visca Valencia, jardi de roses visca Alacant i Castelló son primoroses, d’art ne son joies 
totes les falles de la regió. Que boniques son les falles de Valencia lo millor, que 
boniques son les falles gales de Benicarló. 

                                                            
855 Francisco Llácer Pla, Guía analítica de formas musicales para estudiantes (Madrid: Real Musical, 1982), 97. 
856 Veure p. 269. 
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 Quarta secció (cc. 50-98) 

Benicarló que boniques son les falles i el tronar cohets i traques quan exploten amb 
amor. Benicarló de la terra valenciana es la festa de gran gala el dia de Sant Josep. 
Causa emoció, quan ja s’encenen les falles i envoltades per les flames al ardir la nit 
del foc. Causa emoció quan es cremen ja les falles la nit del foc. 

 Coda (cc. 98-106) 

la nit del foc Benicarló Benicarló Benicarló. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100: Melodies prefixades de les Falles de Benicarló.857 

La plantilla instrumental de l’obra és la següent: cor (sopranos-contralts); flautes; 
clarinets requints (afinats en mib); clarinets principals, primers, segons i tercers 
(afinats en sib); saxòfons alts (afinats en mib); saxòfons tenors (afinats en sib); 
saxòfons barítons (afinats en mib); fliscorns (afinats en sib); trompetes primeres i 
                                                            
857 Partitures manuscrites extretes de l’arxiu personal de Rafael Roda. 
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segones (afinades en sib); trompes primeres, segones i terceres (afinades en fa); 
trombons primers, segons i tercers; bombardins (afinats en do); baixos (aquest 
instrument fa referència a les tubes afinades en do); i percussió (timbals, caixa, bombo 
i platerets). 

Les flautes, els clarinets, els saxòfons alts i els fliscorns s’encarreguen de doblar la línia 
melòdica reproduïda pel cor amb una relació intervàlica d’octava, mentre que els 
saxòfons tenors, les trompetes i el bombardí generen melodies secundàries que 
enriqueixen la textura de melodia acompanyada predominant d’aquesta composició 
conjunta. Finalment, la línia del baix es delega als saxòfons barítons, les trompes, els 
trombons i els baixos (tubes). No obstant això, el cor, a excepció de la introducció i la 
coda, on les dues veus tenen el seu propi paper, canta a l’uníson. Creiem que l’elecció 
de les veus de soprano i contralt no només correspon a un criteri estàndard per evocar 
la participació popular, sinó, també, a un recurs d’efectivitat sonora. De fet, l’obra va 
ésser interpretada per tota la Coral Polifónica Benicarlanda, un cor mixt, el dia de la 
seva estrena, en la qual es van modificar lleugerament els cc. 12-16 de la part coral a 
la introducció perquè cada veu, per ordre ascendent, fes la seva entrada pròpia, a 
mode d’imitació entre cadascuna d’elles amb un temps de diferència, dintre de l’àmbit 
harmònic de Do M (dominant de la tonalitat principal de la primera secció, Fa menor): 
els baixos (cantant un do), les contralts (cantant un mi), els tenors (cantant un sol) i 
les sopranos (cantant un do), respectivament. Hi predomina el registre mitjà, segons 
la tessitura pròpia de cada instrument. 

Tanmateix, el motiu ritmicomelòdic generador d’aquest pasdoble no és producte de la 
creació de Rafael Roda (i els seus amics), Valls Subirats o Luisa Mª López, sinó que 
està extret d’un dels motius principals de l’himne regional valencià compost per José 
Serrano (1873-1941) (també, per a banda, i obra que Valls Subirats va dirigir en 
nombroses ocasions),858 tal com es pot observar ja des dels primers compassos del 
mateix: 

 

 

                                                            
858 Veure p. 1345-1399. 
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        T                                                D T    D           Tp                D 

Figura 101: Cc 1-7 de l’himne oficial del País Valencià.859 

Aquesta cita textual es fa evident sobretot a la coda, on tota la secció d’instruments 
de metall (a excepció dels fliscorns, els bombardins i les tubes) i la percussió 
reprodueixen aquest motiu, tot i que, també, apareix com a disseny melòdic 
d’acompanyament al llarg de la segona secció en el paper de les trompetes primeres i 
segones. 

Aquest motiu ritmicomelòdic, presentat com a tal o com a element d’acompanyament, 
està reflectit en altres pasdobles de Serrano, com és el cas d’El fallero (de temàtica 
semblant), entre d’altres: 

    T   3       (D)   5      1     5 1                                   [Tp] 
  D   3     5    3 5   1 

Figura 102: Cc 52-60 d’El fallero.860 

 

 

                                                            
859 Maximiliano Thous i José Serrano, Himno regional valenciano (València: Diputación Provincial de Valencia, 
1978), 2. 
860 José Serrano, El fallero (Madrid: Unión Musical Española, 1929), 2-3. 
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      T                  5      1           5     1    (D7)                3    Sp73           7     3   7      1 

Figura 103: Cc 97-105 d’El fallero.861 

Així mateix, la introducció presenta similituds amb l’himne, també, per a cor i banda, 
que per l’Escola de la Societat Musical Lira Castellonera de Castelló de la Ribera va 
ésser estrenat el 1970 per la banda de la Lira Castellonera, dirigida pel propi autor de 
la lletra i la música, Faustino Candel (1930-2015).862 No tenim constància que ni Valls 
Subirats ni Luisa Mª López hagin tingut algun contacte amb aquesta Societat, però és 
probable que el compositor canareu tingués notícia d’aquesta a través d’algun dels 
seus concerts a la ciutat de València, encara que, també, va ésser un dels centres 
reconeguts i dependents del CSMV: 

 

Figura 104: Programa de mà d’un concert de l’Escola de Música Lira Castellonense de Castelló de la 
Ribera a València, a propòsit del centenari de la constitució de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de 
València (27-05-1978). 

                                                            
861 Ibid., 4. 
862 És difícil que aquest himne hagi sigut interpretat a València, ja que gairebé sempre es tocava quan la banda 
juvenil i el cor de l’Escola de Música oferia una audició conjunta. Aquests concerts tenien lloc, majoritàriament, 
a Castelló de la Ribera. 
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                                                        T  5   D5 1   T  5    1  5 

Figura 105: Cc 16-20 de l’himne de l’Escola de Música Lira Castellonense.863 

Els exemples musicals de les Falles de Benicarló que s’il·lustren a continuació són el 
resultat de la realització d’un guió de l’obra a càrrec de l’autor d’aquesta tesi doctoral, 
com a conseqüència de la seva pèrdua.864 No obstant això, sí que es conserven les 
diferents particel·les transcrites per diverses persones, segons hem pogut deduir a 
través de les seves cal·ligrafies. No hem pogut localitzar els manuscrits corresponents 
                                                            
863 Faustino Candel Mena, L’Escola de Música “Lira Castellonense” (Himne) (Castelló de la Ribera: Edicions 
Musicals de la Societat Musical Lira Castellonera, 2004), 3. 
864 Veure p. 893-900. 
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a les seccions de trompes i trombons (trombons segons i tercers), les transcripcions 
dels quals van ésser realitzades per Pablo Anglés (1967), actual director de l’AMCB, 
amb l’objectiu de millorar la lectura dels mateixos.865 

14.2.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

L’estructura formal de l’obra és la següent: 

Secció Part(s) Divisions (en compassos) 
Introducció 1 1-19 

 

A 1  

19-49 20-35 
2 35-49 

 

B 1  

50-97 50-74 
2 74-97 

 

A 1  

19-49 20-35 
2 35-49 

 

B 1  

50-97 50-74 
2 74-97 

Coda 1 98-106 
 
14.2.2.1. ESTRUCTURA 

 Introducció (cc. 1-19) 

Els clarinets, els saxòfons alts, els fliscorns, les trompetes, les trompes i els trombons 
presenten el motiu rítmic que sembla haver motivat la composició de l’obra (cc. 1-3) i 
que constitueix l’element creador de la introducció: 

 

Figura 106: Motiu rítmic generador de les Falles de Benicarló, que neix de l’himne regional valencià 
compost per José Serrano. 

Aquest motiu apareixerà constantment a partir de la secció B (coda inclosa), com a 
element d’acompanyament per part de les trompetes. 

Tot i que la tonalitat principal d’aquesta secció és Fa menor, aquesta introducció, de 
caire cerimonial, comença amb l’acord de la tònica major, fent servir, de nou, acords 

                                                            
865 Veure p. 879-892. 
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d’intercanvi modal. Tanmateix, aquesta petita intrusió modal finalitza al c. 10, en el 
qual, mitjançant l’aparició del lab a les flautes, clarinets i saxòfons, s’estabilitza la 
tonalitat de Fa menor. Aquesta secció consta d’un període que presenta una seqüència 
harmònica d’un interval de tercera ascendent que afecta a tots els instruments, a 
excepció de les flautes, la trompa tercera i el timbal (cc. 1-8), a través de la qual 
sorgeix el paral·lel major de la tònica menor (acord de Lab major) (c. 7): 

                           Model           Repetició 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            T     D    T     tP  (D) tP6   D 

Figura 107: Cc. 1-12 de les Falles de Benicarló. 
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Als cc. 12-16, apareix una imitació d’una cèl·lula rítmica, extreta, també, del motiu 
rítmic generador de l’himne de José Serrano, amb la qual, amb un temps de diferència, 
van entrant tots els instruments (a excepció de la caixa, el bombo i els platerets), amb 
una relació intervàlica, en general, de tercera ascendent (reproduint l’acord arpegiat 
de la dominat major, acord de Do major), fins a l’aparició de l’acord de tònica menor 
(acord de Fa menor) mitjançant una cadència autèntica perfecta (c. 18) que separa 
aquest període de la següent secció. En aquests compassos, intervé, per primera 
vegada, el cor de dones, integrat per sopranos i contralts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 D7                          t 

Figura 108: Cc. 12-19 de les Falles de Benicarló. 
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 Primera secció: A (cc. 19-50) 

Es correspon amb la primera part o estrofa del text. Des d’un punt de vista estructural, 
aquesta secció se subdivideix en dues parts: 

 Primera part (cc. 19-35) 

Consta de dos períodes. El primer d’ells finalitza amb una semicadència de dominant 
(cc. 26-27) i conté una seqüència harmònica d’un interval de quarta descendent, que 
afecta al cor, a les flautes, als clarinets, als saxòfons alts i als fliscorns (cc. 19-22): 

          Model       Repetició 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             t                                         D75 

Figura 109: Cc. 20-27 de les Falles de Benicarló. 
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El segon període, estretament vinculat a l’anterior, ja que presenta la mateixa figuració 
rítmica i part del mateix disseny melòdic, finalitza amb una cadència autèntica 
imperfecta (cc. 34-35). Hi torna a aparèixer, per tant, una seqüència harmònica d’un 
interval de tercera descendent que afecta al cor, a les flautes, als clarinets, als saxòfons 
alts i als fliscorns (cc. 27-30): 

                 Model            Repetició 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 D  7                                                  t 

Figura 110: Cc. 27-35 de les Falles de Benicarló. 
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En aquesta primera part, els saxòfons tenors i els bombardins interpreten una melodia 
secundària que es complementa amb la melodia present en els altres instruments. 

 Segona part (cc. 35-49) 

Consta de dos períodes. Al primer d’ells, d’articulació contrastant respecte a la primera 
part, hi ha altra seqüencia ritmicomelòdica d’un interval de segona ascendent, però no 
és portada a terme de forma completa, sinó que utilitza part del disseny ritmicomelòdic 
principal (cc. 35-41) per generar la semicadència de dominant amb la qual finalitza el 
període (cc. 43-44). Es tracta d’una cadència gairebé completa (t-s-D) on s’emfatitzen 
les funcions de subdominant i dominant per les seves dominants secundàries: 

                Model                      Repetició 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       t             (D)     s 6               Sp5DD75D 

Figura 111: Cc. 35-44 de les Falles de Benicarló. 
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Al segon període, com si es tractés d’un interludi amb funció de pont que uneix aquesta 
secció amb la següent, es repeteixen els cc. 44-45, però majoritzats, ja que 
constitueixen l’harmonia de la dominant de la dominant de la nova tonalitat (acord de 
Re major), Do major (dominant de Fa menor), a la qual s’accedeix mitjançant un canvi 
de to (c. 52). Aquest període finalitza amb una semicadència de dominant de Do major 
(c. 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         D       t5     (DD7                         D        T) 

Figura 112: Cc. 44-50 de les Falles de Benicarló. 
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 Segona secció: B (cc. 50-97) 

Es correspon amb la segona part o estrofa del text. Se subdivideix en dues parts: 

 Primera part (cc. 50-74) 

Presentada en la tonalitat de Do major, consta de dos períodes, el primer dels quals 
finalitza amb una semicadència de dominant (cc. 59-62): 

                                  T                                                               D5 

Figura 113: Cc. 50-62 de les Falles de Benicarló. 
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El segon període, directament relacionat amb l’anterior, com ja s’ha vist amb els dos 
períodes de la primera part (cc. 19-35), finalitza amb una cadència autèntica 
imperfecta (cc. 72-74). Als cc. 66-70, apareix una seqüència harmònica d’un interval 
de tercera descendent que afecta al cor, a les flautes, als clarinets, als saxòfons alts, 
als fliscorns i als bombardins: 

     Model       Repetició 

                                   D                   7                                      T6 

Figura 114: Cc. 62-74 de les Falles de Benicarló. 
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 Segona part (cc. 74-97) 
 Consta de dos períodes. El primer d’ells part del mateix començament que el 

primer període de la primera part i es repeteixen els cc. 78-80 per emfatitzar 
l’acord de dominat de la subdominant que es forma (acord de Do major) (cc. 
78-83). Finalitza amb una cadència de subdominant als cc. 84-86: 

                      T                     (D7)                                        S6 

Figura 115: Cc. 74-86 de les Falles de Benicarló. 
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El segon període finalitza amb una cadència autèntica perfecta (cc. 96-97), però, al c. 
98, es torna a la tonalitat inicial de l’obra (Fa menor) a través de la repetició literal de 
la música continguda als cc. 19-97, en els quals el cor canvia de lletra (cc. 19-44), però 
no de música. A la part de les trompetes, apareixen les cèl·lules rítmiques de l’himne 
de José Serrano: 

                          9 8 
                S6s3        T                                     D7                            T               (t3 D7) 

Figura 116: Cc. 86-98 de les Falles de Benicarló. 
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 Tercera secció: A (cc. 19-49) 
 Quarta secció: B (cc. 50-97) 

Com ja s’ha dit, es torna a repetir la música que pertany a aquestes dues seccions ja 
analitzades. Segons una indicació dels compositors, els clarinets principals i primers 
han de tocar una octava alta tota la secció B. 

 Coda (cc. 98-106) 

L’últim període de l’obra comença al c. 98, que actua com a nexe entre la repetició de 
les dues seccions principals de l’obra i la coda, i finalitza amb una cadència autèntica 
imperfecta en Do major (cc. 105-106). Finalment, la secció d’instruments de metall i 
la percussió reprodueixen una cita de l’himne oficial del País Valencià (cc. 100-104): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          s3             T                        S  T3Sp7s6>S5DT 

Figura 117: Cc. 98-106 de les Falles de Benicarló. 
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14.2.3. CONCLUSIONS 

Podem considerar aquesta obra, únic exemple de composicions que reflecteixen la 
idiosincràsia popular valenciana en Valls Subirats, com un pasdoble concebut a partir 
de l’himne regional valencià, possiblement, per respectar les idees de Rafael Roda. 
Com l’estructura és l’habitual d’un pasdoble, els aspectes que poden definir la 
personalitat dels compositors són: la utilització del cor amb lletra i la utilització i el 
treball de cèl·lules motíviques extretes de l’himne compost per José Serrano, malgrat 
ésser tractades d’una manera semblant a la de l’obra a la qual al·ludeixen. 

Des d’un punt de vista harmònic, és de destacar el canvi de to present en la tornada. 
Així mateix, la direcció dominant és la recorreguda, prioritàriament, per Valls Subirats, 
a través d’una harmonització i instrumentació que podríem definir com senzilles, amb 
una línia melòdica ben definida.866 

Al capdavall, les Falles de Benicarló ens mostren el compromís dels compositors per 
Benicarló. 

 

 

 

 

                                                            
866 Asociación Musical Ciudad de Benicarló. La identitat d’un poble: La música de Benicarló. Direcció de Pablo 
Anglés. IP Producciones, 03701, CD, 2001. 
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14.3. QUINTETO DE METAL “FANTASÍA” (1982) 

14.3.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Es desconeix prou informació d’aquesta obra. Vam poder esbrinar l’any de composició 
gràcies a l’arranjament per a banda, inèdit, que va realitzar Antonio Ávila (1937-1996) 
(trompetista de la banda de l’AMCB, secretari de la comissió organitzadora de 
l’associació el 1976 i president de la mateixa durant els anys 1984-1987)867 el 1996 de 
l’obra, en la partitura del qual s’assenyala l’any 1982 com a any de composició.868 La 
primera notícia que hem pogut recollir sobre l’estrena d’aquest quintet de metall, 
malgrat que no figura com a tal al programa de mà del concert,869 es troba en un dels 
concerts que l’Agrupació Musical Canareva va oferir al desembre de 1998, a propòsit 
de la festivitat de Santa Cecília, tot i que és molt probable que, anteriorment, l’obra 
hagi sigut interpretada per un grup de cambra de l’AMCB (conjunt per al qual, 
possiblement, va ésser concebuda la composició) en una de les seves audicions durant 
els anys 1982-1983. 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 118: D’esquerra a dreta: José Antonio Valls Subirats, José Damián Ávila i el seu pare, Antonio 
Ávila, al llavors camp de futbol de Benicarló, a propòsit de l’homenatge a José Ramón Arnau (1910-
1977), director de l’Agrupación Musical “Santa Cecilia” de Benicarló durant els anys 1965-1973870 
(1977).871 

                                                            
867 Antonio Ávila, al costat de Pascual Esteller i Sebastián Forés, tots tres músics de la banda de l’AMCB, van 
ésser les persones que es van desplaçar a Alcanar per convidar José Antonio Valls Subirats perquè reforcés la 
secció de clarinets de la seva banda davant la seva participació al I Gran Festival de Bandas de Música de Vinaròs 
el 24 de juny de 1976. Cfr. Vicent Arnau, “Valls Subirats en el recuerdo”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 18-19. 
868 Veure p. 903-912. 
869 Veure p. 1412. 
870 Juan Luis Constante Lluch, Les bandes de música de Benicarló: Aproximació històrica (Benicarló: Edicions 
Alambor, 2001), 120-122. 
871 Fotografia extreta de l’arxiu personal d’Antonio Ávila. 
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Els mateixos intèrprets -José Rafael Ávila (tpt), Vicente Roig (tpt), Alfonso Bono (tpa), 
Joaquín Solano (trb) i Álvaro Pla (tb), tots ells alumnes de l’AMCB- recorden haver 
tocat aquest quintet de metall a l’Auditori del Col·legi concertat d’Educació Secundària 
i Batxillerat La Salle de Benicarló,872 dirigits pel propi Valls Subirats, en una data 
propera a la festivitat de Santa Cecília de 1982: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 119: Possible estrena del Quinteto de metal “Fantasía”, de José Antonio Valls Subirats (ca. 
1982).873 

La seva interpretació de 1998 (4-12-1998), que va tenir lloc a l’Auditori Municipal José 
Antonio Valls d’Alcanar, va estar a càrrec del grup Terranova Brass Quintet, constituït 
per Rogelio Rodríguez Múria (tpt), Joan Ramon Reverter (tpt), Lorena Ventura (tpa), 
Santiago Ruiz (trb) i Joan Obradós (tb); en aquella ocasió, conjunt convidat. 

Subtitulada com a Fantasía, l’obra s’adequa a aquesta denominació, entesa com a 
variacions lliures sobre un motiu generador de la composició, com la Fantasia 
Concertante on a Theme of Corelli, per a orquestra de corda, de Michael Tippett (1905-
1998), per exemple. No obstant això, es dedueix que es tracta d’una obra incompleta 
a causa de la suposició d’ésser una primera part.874 

                                                            
872 L’auditori del colꞏlegi es va inaugurar el 1979 i es va oferir a Benicarló per qualsevol activitat que fos religiosa 
o cultural. No n’hi havia altre al municipi, pel que van ésser nombroses i variades les activitats que hi van tenir 
lloc: conferències, obres de teatre, concerts de la Coral Polifónica Benicarlanda i de la banda, etc. 
873 Fotografia extreta de l’arxiu personal d’Álvaro Pla. 
874 Veure p. 901-902. 
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La tonalitat principal d’aquest quintet de metall és Do major: cadascuna de les 
articulacions estructurals del discurs es realitza sobre aquesta tonalitat o sobre 
tonalitats suggerides (mai confirmades) que representen acords d’intercanvi modal       
-com la tònica menor (acord de Do menor), a l’utilitzar alteracions que la representen, 
i l’acord de dominant (acord de Sol major), més o menys emmascarat, que articula la 
major part de les cadències estructurals presents en l’obra-. La textura predominant 
correspon a la contrapuntística a través del diàleg entre les dues trompetes o de les 
imitacions que hi apareixen entre les diferents veus, però, també, està present la de 
melodia acompanyada. 

Els dos papers de les trompetes estan escrits per ésser interpretats amb trompetes 
afinades en do, mentre que el de trompa està escrit d’acord a l’afinació preestablerta 
de mib. El registre de la trompeta primera abasta un interval de dotzena (des del mi3 
al sol#4); la trompeta segona, de catorzena (des del sib2 al fa4); la trompa, de 
catorzena (des del do3 al sol4); el trombó, de tretzena (des del re2 al sol3); i la tuba, 
d’onzena (des del do1 al fa2). Hi predomina el registre mitjà als cinc instruments. 

14.3.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

L’estructura formal de l’obra és la següent: 

Secció Part(s) Divisions (en compassos) 
Introducció 1 1-5 

 
 
 

 
 

A 

1  
 
 

 
 

6-55 

6-12 
2 13-20 
3 21-27 
4 28-36 
5 37-55 

 
14.3.2.1. ESTRUCTURA 

 Introducció (cc. 1-5) 

L’obra comença amb una petita imitació d’una cèl·lula rítmica entre la trompeta 
primera i la tuba. La trompeta segona, que entra al mateix temps que la primera, 
acompanya la melodia d’aquesta última amb intervals paral·lels, generalment, de sexta 
descendent. La trompa fa la seva entrada dos temps per darrere de la tuba, que, al 
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seu torn, també, entra dos temps després que les dues trompetes. No obstant això, el 
trombó apareix un temps després de la trompa i, inicialment, acompanya aquest 
instrument amb un interval paral·lel de tercera descendent. 

En aquesta introducció, on hi ha dos canvis de compàs, s’utilitzen diversos acords 
d’intercanvi modal entre Do major i Do menor (tònica menor) i consta d’un únic període 
que finalitza amb un acord de dominant (c. 5), enriquit amb la utilització de notes 
alterades com a notes d’adorn (sib, la i lab, a la part del trombó) o la presència de 
l’alteració descendent de la quinta de l’acord (amb el reb de la trompeta segona): 
 

 

 

 

 

 

                              T5        D      Sp      s6 3       t    5(D7)S73D7S7 D7 

Figura 120: Cc. 1-5 del Quinteto de metal “Fantasía”. 

 Primera secció: A (cc. 6-55) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en cinc parts: 

 Primera part (cc. 6-12) 

El Maestoso inicial es converteix en Allegretto i hi ha altre canvi de compàs. Consta 
d’un únic període. Les trompetes, la trompa i la tuba interpreten una melodia 
fonamentada pels acords de tònica de Do menor (amb la sèptima menor afegida) i de 
la dominant menor (acord de Sol menor) (cc. 6-7), acords d’intercanvi modal, així com 
en el de la dominant de la dominant (acord de Re major), que resol, a través d’un 
descens cromàtic, en la subdominant de Do major (acord de Fa major), amb la novena 
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major afegida (c. 8). Al c. 9, apareix l’acord de novena de dominant secundària de la 
subdominant (acord de Do major): 

 

 

 

 

 
                9 
                                    t7     d75 1     t7     d75 1    DD3   [D]           9 

   S7     (D7)           [S] 

Figura 121: Cc. 6-9 del Quinteto de metal “Fantasía”. 

Als cc. 10-12, apareix altra imitació d’una nova cèl·lula motívica amb la qual, amb un 
temps de diferència, van entrant les cinc veus, amb una relació intervàlica de quarta 
descendent, fins a l’aparició de l’acord de tònica major (acord de Do major) mitjançant 
una cadència autèntica imperfecta (c. 12) que separa aquest període de la següent 
part: 

 

 

 

 

 
 

                         S6    D3T 

Figura 122: Cc. 10-12 del Quinteto de metal “Fantasía”. 
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 Segona part (cc. 13-20) 

La trompeta primera presenta el motiu rítmic, que anomenarem y, que sembla haver 
motivat la composició de l’obra: 

 

Figura 123: Motiu rítmic generador del Quinteto de metal “Fantasía”. 

Consta d’un període en el qual es presenta el motiu rítmic y amb textura de melodia 
acompanyada. Aquesta part està escrita en l’àmbit de la tònica principal, sense definir 
si és major o menor a l’estar desproveïda de la tercera de l’acord. Als cc. 16-17, es 
forma un petit diàleg entre les dues trompetes en el qual és la segona la que 
s’encarrega d’ampliar el motiu y mitjançant una variació rítmica en la terminació del 
mateix. La secció de l’acompanyament uneix aquest diàleg amb la primera part del 
motiu principal (c. 15). 

Aquest període presenta una seqüència harmònica, que està extreta del motiu y, d’un 
interval de segona descendent que afecta a la secció de l’acompanyament (trompa, 
trombó i tuba) i a la primera cèl·lula rítmica del motiu y (cc. 16-17), escrita en l’àmbit 
del mateix acord de tònica sense precisar (c. 17), en la qual apareix l’acord de 
dominant (acord de Sib major) de la funció suggerida del paral·lel major de la tònica 
menor (acord de Mib major) (c. 16), funció aquesta última que no acaba d’aparèixer 
(c. 17): 
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            Model               Repetició 

 

 

 

 

 

 

                    9 
              T7                            D7(D67)             [tP] 
                          T/t 

Figura 124: Cc. 13-17 del Quinteto de metal “Fantasía”. 

Als cc. 18-20, hi ha una imitació d’una cèl·lula rítmica en semicorxeres, en la qual, amb 
un temps de diferència entre cadascuna (com ja havia passat anteriorment als cc. 10-
12), van entrant quatre de les cinc veus (a excepció de la tuba) amb una relació 
intervàlica de quinta descendent, quarta descendent i octava descendent, 
respectivament, fins a l’aparició, de nou, de l’acord de tònica major (acord de Do 
major) mitjançant una cadència autèntica perfecta (c. 20): 
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             T        d7      D7      T 

Figura 125: Cc. 18-20 del Quinteto de metal “Fantasía”. 

 Tercera part (cc. 21-27) 

L’Allegretto anterior passa a ésser Tranquilo. Consta d’un únic període escrit amb la 
utilització d’harmonia alterada amb l’acord de sèptima de dominant secundària de la 
subdominant major (acord de Do major) (cc. 21-22), que apareix suggerida (malgrat 
l’ornamentació de les notes sol i si per les de la i do) a la part de la trompeta primera 
(c. 23), l’acord de sèptima de dominant secundària del paral·lel major suggerit de la 
subdominant menor (acord de Lab major) (c. 24) i diversos acords sobre la funció de 
dominant (enriquida amb nombroses notes d’adorn) i subdominant (c. 26). 

En aquesta ocasió, la primera cèl·lula rítmica del motiu y es troba a la trompa i les 
altres quatre veus s’encarreguen d’acompanyar aquest instrument utilitzant un 
fragment del mateix element rítmic y fins al c. 23, en el qual s’integra amb la secció 
de l’acompanyament i la trompeta primera amplia el motiu principal amb un disseny 
melòdic que s’aprofita per generar una semicadència de dominant amb la novena 
major afegida (c. 27): 
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                                                                                                                  7 
                  (D7)                     [S]     (D4)[sP] 

                               7         7                         9 
                   D5< Sp4D7 

Figura 126: Cc. 21-27 del Quinteto de metal “Fantasía”. 

 Quarta part (cc. 28-36) 

La indicació momentània de Tranquilo torna a convertir-se en Allegretto. El fet que la 
tercera part sigui un Tranquilo enmig de dos Allegrettos, suggereix certa simetria 
interna, atenent als tempi, en l’única secció assenyalada. 

En aquesta quarta part, estretament vinculada a la segona (cc. 13-20), torna a haver-
hi textura de melodia acompanyada i es produeix un diàleg entre les dues trompetes. 
La trompeta primera continua desenvolupant el motiu y a través de variacions 
rítmiques. Consta d’un únic període en el qual es presenta una seqüència harmònica, 
que està extreta d’una variació rítmica de la primera cèl·lula rítmica del motiu principal, 
d’un interval de segona descendent, que afecta als cinc instruments (cc. 32-33). 

Tornem a trobar l’harmonia suggerida de la tònica principal, sense definir si és major 
o menor -a l’estar desproveïda de la tercera de l’acord (c. 28-30)-, i l’acord de sèptima 
de dominant secundària, menor, suggerint el paral·lel major de la tònica menor (acord 
de Mib major) (c. 32), que continua sense aparèixer: 
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              Model      Repetició 

 

 

 

 

 

                T7                                        (d7)          [tP] 
                  Tp7 

Figura 127: Cc. 28-33 del Quinteto de metal “Fantasía”. 

Aquest període finalitza amb una semicadència sobre la dominant mitjançant la 
utilització de la dominant de la dominant (acord de Re major) (cc. 33-36). Hi ha, també, 
altra seqüència ritmicomelòdica d’un interval de quinta descendent que afecta, només, 
a les dues trompetes (cc. 34-35). 

                                         Model             Repetició 

 

 

 

 

 

 
                                        DD7                                               D 

Figura 128: Cc. 34-36 del Quinteto de metal “Fantasía”. 

 Cinquena part (cc. 37-55) 

Aquesta part consta de dos períodes. Al primer d’ells, les dues trompetes i el trombó 
s’encarreguen d’acompanyar la trompa i la tuba, que toquen a l’uníson el motiu y (cc. 
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37-38). El procediment tècnic emprat per l’acompanyament correspon al de 
retrogradació rítmica del mateix motiu principal. Uns compassos més tard, és la 
trompeta primera la que, amb part de la melodia del trombó, torna a al·ludir el motiu 
y (cc. 40-41). El període està escrit amb la utilització de l’acord de novena de dominant 
secundària de la subdominant (acord de Do major) (c. 37) i es realitza una cadència 
completa secundària sobre la subdominant als cc. 38-39. 

Els cc. 40-41 suggereixen el paral·lel major de la tònica menor (acord de Mib major), 
que no arriba a representar-se, mitjançant la utilització del seu acord de sèptima de 
dominant secundària (acord de Sib major), amb la sexta afegida substituint la quinta 
de l’acord (acord que ja apareix així al classicisme), per iniciar, a partir del c. 42, una 
línia cromàtica descendent en el paper de la tuba que suggereix una semicadència 
sobre la dominant, que apareix amb la quinta alterada en sentit descendent (reb al 
paper del trombó) (c. 45). 

Als cc. 42-43, hi ha altra seqüència harmònica d’un interval de segona descendent que 
afecta a quatre dels cinc instruments (a excepció de la trompa) i, precisament, als cc. 
42-45, les dues trompetes i la trompa comparteixen la mateixa figuració rítmica, 
mentre que el trombó i la tuba presenten una línia cromàtica descendent fins al final 
d’aquest primer període: 
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                  Model   Repetició 

     9 
         (D7)          S Sp (S6  D6    5) S (D67)             [tP] 
                                      9 
                  7>                 7       7 

               T65            t75     s74   Tp7      s43 D5> 

Figura 129: Cc. 37-45 del Quinteto de metal “Fantasía”. 

Al segon període, la trompa presenta el motiu y, però l’utilitza com a element 
d’acompanyament, mitjançant un baix obstinat on la trompeta primera torna a 
desenvolupar el motiu principal, que, amb dos temps de diferència, també, actua com 
a subjecte d’una imitació per part del trombó amb un interval d’octava descendent (cc. 
46-50). Al c. 51, apareix la dominant del paral·lel menor de Do major (acord de Sol 
major): 

 

 

 

 

                           T    D7    T    D7    SS    S       3     D       t7            (D5     3)   [Tg] 

Figura 130: Cc. 46-51 del Quinteto de metal “Fantasía”. 

Els últims cinc compassos de l’obra s’assemblen a la forma d’un stretto a les fugues. 
La tuba conté part del motiu y (cc. 51-52) i les dues trompetes i la trompa presenten 
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la primera part de la cèl·lula rítmica del mateix. La dominant del paral·lel menor de la 
tonalitat principal (acord de Mi major), que és suggerida, però no hi apareix, resol 
sobre la dominant de Do major (acord de Sol major) al c. 53. Aquest segon període 
finalitza amb una cadència autèntica imperfecta sobre Do major al c. 55: 

 

 

 

 
 
 

                          (D5     3     5        1 5)[Tp] 
                                                       D                          T 

Figura 131: Cc. 51-55 del Quinteto de metal “Fantasía”. 

14.3.3. CONCLUSIONS 

Les línies melòdiques d’aquesta obra són tonals, però Valls Subirats empra harmonia 
alterada de manera lliure, escollida pel seu color i sonoritat, encara que hi predominen 
aquells acords que suggereixen la direcció subdominant (subdominant i subdominant 
de la subdominant) i els relacionats amb la tonalitat homònima menor de Do major 
(tònica menor i el seu paral·lel major, és a dir, acords de Do menor i Mib major, 
respectivament). Podem dir, per tant, que és música tonal, però amb les 
característiques d’una tonalitat ampliada875 mitjançant l’harmonia alterada. 

Les alteracions que hi apareixen representen, com ja s’ha dit, les funcions tonals que 
es relacionen sobretot amb la direcció subdominant. L’únic que canvia en relació a 
l’Ave Maria (s. d.), per exemple, és que la seva freqüència és més acusada i, a més, 
apareix més sovint en el discurs sense tanta preparació com en la seva primera obra. 

                                                            
875 Concepte de finals del segle XIX i principis del segle XX que fa referència a l’ampliació dels materials dels 
acords classificats, és a dir, es potencia l’harmonia per segones, per quartes, acords amb notes afegides, etc., dintre 
d’una harmonia tonal no funcional en la qual no hi ha una tònica, sinó un centre tonal que estableix eixos i 
polaritats, en contraposició amb la via dodecafònica (que, després, es va ampliar a la serial i al serialisme integral). 
L’impressionisme va ésser el període que li va pegar el cop de gràcia. 
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Tornen a aparèixer, doncs, acords d’intercanvi modal, en els quals qualsevol tonalitat 
major conté, també, la tònica menor, sobretot des del romanticisme. 

La modulació, a les obres tonals, aporta estructura (objectius estructurals) i, també, 
és un element discursiu que aporta interès, tensió i contrast. Tanmateix, en aquest 
quintet de metall, no podem parlar de modulació. No existeixen àrees tonals 
contrastants amb Do major perquè tot és Do major. Així, el compositor utilitza 
l’harmonia alterada com un substitut de la modulació, és a dir, com un element que 
aporta aquell contrast que en altres obres pot aportar la modulació. 

Tampoc hi ha una articulació contundent i decisiva que ens pogués fer pensar en una 
possible estructura de jerarquia superior o macroestructura adequada, des d’un punt 
de vista musical, per damunt de les seccions assenyalades. Tot és una secció A, amb 
diferents frases, però relacionades entre si pel motiu principal, que apareix gairebé de 
forma contínua. 
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14.4. FANTASÍA PARA CLARINETE Y ÓRGANO876 (1983) 

14.4.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Producte d’un treball de la classe de Composició del CSMV finalitzat al gener de 1983, 
l’obra va ésser dipositada a l’arxiu de la Biblioteca del centre877 i s’adequa al temari del 
segon curs d’aquesta especialitat, en el qual es van tractar, entre el temari general, 
les característiques generals de l’orgue, els teclats i les seves extensions, el pedal, els 
jocs tímbrics i les seves diferents categories, així com la manera de registrar.878 No 
obstant això, es dedueix que es tracta d’una obra incompleta a causa de la designació 
de la composició com a un primer moviment.879 

Aquesta composició representa un cas en el qual un arranjament de la mateixa per a 
clarinet i banda va tenir més difusió que la seva instrumentació original, ja que no 
tenim constància que hagi sigut interpretada alguna vegada amb la plantilla amb la 
qual va ésser concebuda.880 L’arranjament que es va fer correspon a José Eleuterio 
Castelló (1967), llavors director de l’Agrupació Musical Canareva, qui la va arranjar el 
1999 per a clarinet i banda,881 versió que va quedar reflectida al CD que va enregistrar 
aquesta agrupació el 1999 com un projecte en el qual es podien escoltar algunes obres 
del patrimoni musical d’Alcanar, essent Josep Ramon Sancho el clarinetista solista.882 
Aquest CD va recollir, també, el segon moviment del Concierto para piano y orquesta 
(1983), de José Antonio Valls Subirats, Andante con expresione, amb una versió per a 
piano i banda diferent de la del seu compositor, interpretada per Núria Giménez i 

                                                            
876 És difícil trobar la instrumentació d’aquesta composició en altres obres originals dintre de l’àmbit espanyol. No 
obstant això, el 1993, Pablo Anglés (1967), actual director de l’AMCB, va compondre altra Fantasía para clarinete 
y órgano per un acte familiar. Cfr. Luis Fernández Castelló, “Un recorrido y estudio estético de la música para 
clarinete de compositores valencianos (1950-2020)” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de València, 2020), 
359-360. 
877 És probable que altres treballs conservats de la classe de Composició del CSMV s’hagin extraviat com a 
conseqüència del trasllat del centre (situat llavors a la plaça de Sant Esteve, núm. 3, de València i al carrer Camí 
de Vera, núm. 29, de València) a la seva ubicació actual (carrer del cineasta Ricardo Muñoz Suay, s/n, de València) 
el 22 de juny de 2010. Aquesta hipòtesi justificaria l’absència dels Tres preludios de Broodway (1983), per a piano, 
de José Antonio Valls Subirats, en les actuals instalꞏlacions del CSMV, entre d’altres obres. 
878 Veure p. 1441-1481. 
879 Veure p. 913-919. 
880 Josefina Subirats, mare de José Antonio Valls Subirats, sembla que va fer referència al fet que aquesta obra ja 
es va interpretar a Benicarló, però aquesta alꞏlusió podria correspondre al seu Quinteto de metal “Fantasía” (1982). 
Cfr. Vicent Matamoros et al., “Vint anys sense ell, però amb l’esperit viu de la seua música”, Clarinet, núm. 8 
(2003): 13. 
881 Veure p. 954-979. 
882 Agrupació Musical Canareva. Concert d’Alcanar. Direcció de José Eleuterio Castelló. Tram, 0131, CD, 1999. 
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l’Agrupació Musical Canareva, dirigida per José Eleuterio Castelló, autor, també, 
d’aquell arranjament (1999). Els mateixos intèrprets van estrenar aquests 
arranjaments en la presentació del CD, l’11 d’octubre de 1999, dintre del marc de les 
Festes Quinquennals d’Alcanar. 

Tanmateix, tres anys abans, el 1996, Antonio Ávila (1937-1996) va realitzar un 
arranjament per a banda, incomplet, d’aquesta fantasia, ja que només existeixen les 
particel·les corresponents al clarinet solista, les flautes, els oboès i els clarinets requint, 
principals, primers, segons, tercers i baixos. Aquest arranjament roman inèdit.883 

A aquestes dues versions, però, s’ha d’afegir un tercer arranjament de l’obra, també, 
per a banda, realitzat per Rogelio Rodríguez (1963) el 2009, qui, com a director de 
l’Agrupació Musical Canareva, va reinstrumentar l’obra per adaptar-la a les 
característiques de la banda.884 Aquest arranjament es va estrenar el 12 d’octubre de 
2009, a propòsit de les Festes Quinquennals d’Alcanar d’aquell any, a càrrec de Josep 
Ramon Sancho i l’Agrupació Musical Canareva, dirigida pel mateix Rodríguez. 

No obstant això, com a conseqüència de la formació organística de l’autor d’aquesta 
tesi doctoral,885 es va plantejar la possibilitat d’estrenar la fantasia de Valls Subirats tal 
com aquesta va ésser concebuda pel seu compositor. Així, el 17 d’abril de 2021, amb 
el suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Benicarló i la col·laboració de 
José Cerveró, catedràtic de Clarinet al CSMV, va tenir lloc la primera interpretació de 
la Fantasía para clarinete y órgano, de José Antonio Valls Subirats, a l’Església de Sant 
Bartomeu de Benicarló, dintre del Cicle de Concerts de Primavera.886 La interpretació 
d’aquesta obra era una tasca pendent ja des de la mort del seu compositor, tal com 
es pot llegir a les Necrològiques del setè número de la revista Cabanilles.887 

                                                            
883 Veure p. 937-953. 
884 Veure p. 980-1006. 
885 Hèctor Tarín està en possessió del Títol Superior de Música en l’especialitat d’Interpretació, itinerari Orgue, 
pel CSMV (2019). 
886 La presentació d’aquest cicle va tenir lloc el 7 d’abril de 2021. Així mateix, el 16 d’abril de 2021 Vicent Ros 
va ésser entrevistat per Enoc Altabás i Ana Álvarez per donar difusió al concert que havia de tenir lloc el dia 
següent. Cfr. Veure p. 819-825 i 1413-1422. Maestrat TV, “Maestrat Tv - Benicarló - Presentació del Cicle de 
Concerts de Primavera de Benicarló”, emès el 7 d’abril de 2021, Maestrat TV, vídeo (8:57), 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKIiGVejRPs. Vicent Ros, entrevista a Veus de casa, emesa el 16 d’abril de 
2021, Ràdio Benicarló, àudio (11:03), 
https://www.radiobenicarlo.org/programs/veusdecasa/radiobenicarlo_podcast_2688. 
887 La junta directiva d’ACAO, “Necrològiques”, Cabanilles, núm. 7 (1983): 39. 
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Per aquella ocasió, el programa va incloure, també, el primer moviment de la Sonata 
per a orgue, núm. 2, IPH 108, de Paul Hindemith (1895-1963), Lebhaft, així com la 
revisió que dels Tres salms sense paraules, d’Amando Blanquer (1935-2005), 
compostos el 1977, va realitzar el 1984 el mateix compositor, perquè es pogués 
associar, amb major facilitat, els llenguatges d’aquests compositors amb l’emprat per 
Valls Subirats en la seva fantasia. De la mateixa manera, es van interpretar les 
Diferencias sobre “Al matí cap a Llevant”, de José Báguena Soler (1908-1995), 
Recitativo y Fuga, d’Eduardo Montesinos (1945), interpretant-se per primera vegada, 
també, la revisió de l’obra realitzada pel seu compositor el 2018,888 Preludio y Fuga, 
de Mª Teresa Oller (1920-2018), i Salida, de Francisco Llácer Pla (1918-2002). 

Així mateix, com un intent de reconèixer part de la seva trajectòria, es va interpretar 
Ludus Modalis, de Luis Blanes (1929-2009), composició que, com ja s’ha dit, el mateix 
Valls Subirats va estrenar el 14 de juny de 1983 al Reial Col·legi-Seminari del Corpus 
Christi de València (també, conegut com a Església del Patriarca). Finalment, el gènere 
cambrístic de la composició de Valls Subirats va ésser suggerit, també, per l’obra per 
a orgue Solo di clarinetto, de Marco Enrico Bossi (1861-1925), que proposa el registre 
d’orgue de Clarinet. 

Vicent Arnau i Pablo Anglés, llavors president i director de l’AMCB, respectivament, es 
van encarregar de presentar aquest concert-homenatge. 

Paraules de Vicent Arnau: 

Bona tarde senyores i senyors: 

Quan farà vora tres anys Héctor Tarín hem va comunicar que estaba fent un treball sobre l’obra 
musical de José Antonio Valls Subirats, em vaig donar conte que és frecuent en les persones, 
en qualsevol questió, tenir un nexe d’unió, un fil conductor que produeix un retrobament a 
través dels anys, un leiv motiv que ens uneix com el concert d’avui. Héctor, em deia que, el seu 
pare l’havia introduit en aquest treball perquè havia segut estudiant i company amb Valls 

                                                            
888 L’organista català Josep Mª Mas i Bonet va estrenar aquesta obra, encàrrec de l’Institut de Musicologia                   
-dependent de la Institució Valenciana d’Estudis i Investigació (IVEI)-, el 25 de novembre de 1987 a la Parròquia 
del Sant Àngel Custodi de València, dintre de la I Semana de Órgano, patrocinada per la Conselleria de Cultura, 
Educació i Cultura de la Generalitat Valenciana amb motiu del 275è aniversari de la mort de Joan Baptista 
Cabanilles (1644-1712) el 1987. 
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Subirats i l’admiraba molt. Ara eixe treball l’esta finalitzant com a tesi doctoral. Imagineu la 
d’informació que haurà recollit sobre José Antonio. 

Situant-me al concert que ens ocupa, estic ben segur quel dúo Cerveró/Tarín avui ens donaràn 
un concert memorable amb les obres dels compositors valencians més destacats de les últimes 
dècades. Si li afegim l’intervenció de Pablo Anglés i de l’eminent professor Vicent Ros, no cal dir 
res més. 

Només emplearé un retall d’una crónica meua del 1983, i que avui té plena vigència: 

“Per a José Antonio, evidentment, la vida no ha sigut llarga, i en canvi el seu carisma pareix 
tindre segles d’existencia. Per molt que s’escriga mai podrem valorar la influencia que Valls va 
tindre no ja sobre una generació concreta de músics, de la qual han sorgit grans professionals, 
sino sobre tota una col.lectivitat sobre un ambient social i cultural, mès enllà d’unes fronteres 
locals o localitzades”.889 

I ara els llegiré unes paraules de la germana de Valls, que al viure a Tarragona, no ha pogut 
desplaçarse fins a Benicarló, encara que hem fet tot el possible, el covid una vegada més ens 
ha parat: 

“Sería un veritable plaer estar avui en vatros. El respecte a la normativa social/sanitària m’obliga 
a no sortir de la comarca si no és per motius mèdics o laborals. És un veritable lluiment l’acte 
que organitzeu per aquesta tarde. La música és la protagonista, rama del coneixement que 
combina deliciosament la medició matemàtica més precisa amb la tècnica i la interpretació més 
subjectiva. Vull donar “GRÁCIES” a l’incansable Hector Tarín, qui fa reviure la figura  musical de 
José Antonio Valls Subirats i al seu pare, company d’estudis de mon germà i gran transmissor 
dels valors humans d’aquest. També gràcies al clarinetista José Cerveró, qui suposo, aquesta 
maestria matemàtica i interpretativa podreu gaudir. M’encantaria poder conèixer i tornar a veure 
un dels professors de JAVS, Vicent Ros. I moltes gràcies també, als estimats Vicent Arnau i 
Pablo Anglès. Una de les coses que més recordo de JAVS és l’entusiasme. Entusiasme en el 
treball, en l’educació de la cultura i art musical, compartint i disfrutant. Acte social, educatiu i 
cultural que ens ajuda a crèixer. Que Visca! Gràcies a la Ciutat de Benicarló! Espero poder 
veureus i escoltar.vos en una propera ocasió. Disfruteu Molt. Molts petonets i una forta 
abraçada!!!!”.890 

 
 

                                                            
889 Aquest fragment està extret de l’article Valls Subirats en el recuerdo. Cfr. Vicent Arnau, “Valls Subirats en el 
recuerdo”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 21. 
890 Text redactat per Vicent Arnau i Immaculada Valls Subirats, respectivament, i facilitat pels seus autors el 16 
d’abril de 2021. 
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Paraules de Pablo Anglés: 

Bona tarde a tots 

Parlar i recordar la figura de José Antonio Valls per mi ha sigut i serà sempre molt especial. 

El meu sentiment d’admiració i respecte cap una gran persona i un gran músic com va ser J. 
Antonio, a qui vaig conèixer durant la seua estada com a director de la nostra banda, es combina 
amb el record d’una etapa molt especial per mi, la d’un músic jovenet que volia aprendre molt 
i que, com tota la gent jove, busca directa o indirectament referents positius. 

La banda de música de finals del 70 i inicis del 80 era una agrupació plena de contrastos, 
formada per molta gent major, que aportava fidelitat, generositat i estima per la banda, i per 
un grup de gent jove amb moltes ganes de ser bons músics i que teníem com a model l’exemple 
que cada dia a classe o l’assaig ens donava J. Antonio. Aquell J. Antonio tan jove ens va captivar 
a tots, menuts i veterans sense excepció. Va renovar idees i aportar frescor, aconseguint al 
mateix temps fer de la banda una gran família. 

A l’Escola de Música, cada lliçó de solfeig interpretada per ell al piano era un aprenentatge total. 
La seua improvisació jazzística plena de tècnica quan ens acompanyava cantant les lliçons de 
tota la vida en deixava enlluernats i ens feia sentir a tots molt especials. Un altre dia te’l trobaves 
estudiant al local hores i hores i un altre improvisant amb algun músic de la zona. Moltes 
jornades estava estudiant orgue a l’Església o altres escrivint eixes primeres obres on apuntava 
el que de segur hauria sigut, un gran compositor si aquell maleït dia del 1983 un accident no 
ens hagués furtat la seua presencia. No parava mai de treballar. 

Per mi i per la meua generació de músics, José Antonio sempre va ser “el mestre”, i així li 
anomenàvem. Era eixa persona vital, emprenedora, valenta i entusiasta que sempre aspires a 
conèixer i de la que et sentes tant orgullós quan dius... jo vaig ser alumne seu. 

Apreciava i cuidava als seus alumnes i nosaltres miràvem de no fallar-li mai. 

Josvi [José Vicente Arnau] i jo per exemple, li vam ajudar a transcriure les parts del seu Concert 
de Piano en la versió per banda. Imagineu quin honor. Cada dia, després d’això ens convidava 
a un bocata a l’antic Frankfurt 10. Eixe menjar tenia un sabor especial, ja que ens havia convidat 
“el mestre”. 

No cal dir doncs l’orgull que vaig tenir quan em va proposar dirigir l’estrena de forma completa 
del seu Concert. Imagineu... un xiquet de 16 anys dirigint la banda amb el seu mestre tocant el 
piano. 

Li he d’agrair moltes coses. 
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Com iniciar-me en la direcció amb la banda juvenil o animar-me a estudiar també piano, pas 
que em va obrir portes a molts altres estudis com l’harmonia, el contrapunt, la composició... 

Però va aplegar eixe fatal dia. Després de donar-nos classe d’harmonia a uns pocs alumnes al 
local em va dir que igual hauria d’anar a buscar-lo amb la meua vespino al taller perquè tenia 
un problema amb el cotxe, que aparentment es va solucionar. Algunes hores després, el tràgic 
destí se’n va endur a J. Antonio. Va ser un cop molt dur que a tots ens va costar molt assimilar. 

Després d’un temps dur d’adaptació, ens ha quedat el record de la persona, del músic, del 
model a seguir i de l’orgull per molts d’haver conviscut una part del nostre temps amb ell. 

Són molts els dies que quan la banda assoleix un èxit o fa un bon concert penso: José Antonio 
estaria orgullós si ens escoltés i això, al menys per mi, m’ajuda un poc més a continuar treballant 
fort, ara que sóc jo el responsable musical d’aquesta gran banda. 

Voldria destacar també avui la gran tasca que ha fet Hèctor Tarín, que des de fa molts mesos 
ha estat recopilant i analitzant moltíssima informació sobre J. Antonio, fet que possibilitarà 
engrandir encara més el seu record. Des de Benicarló hem ajudat tot el que hem pogut facilitant-
li informació. Tinc moltes ganes de vore el resultat final, que de segur serà magnífic. 

Escoltar a Hèctor acompanyat pel clarinetista i catedràtic José Cerveró serà un goig doble. José 
Cerveró va ser el meu mestre de clarinet al Conservatori Superior de València en el terç final 
dels meus estudis i sols puc dir coses positives del seu tracte musical i humà, sempre ajudant i 
motivant a les noves generacions de clarinetistes. 

I que dir també de tenir avui al catedràtic Vicent Ros, musicòleg, intèrpret, docent i creador 
d’una escola organística a València. José Antonio l’apreciava molt i a Benicarló recordem encara 
els que vam estar, el seu concert amb el trompetista Vicent Campos al saló d’actes de la Salle 
amb aquell orgue portàtil que a tots ens va sorprendre tant.891 

Sapigueu que Benicarló, l’altre poble de J. Antonio, del “mestre”, és terra d’acollida i de bons 
músics. 

Gràcies per vindre i per deixar-mos gaudir de la vostra música.892 

 

 

                                                            
891 Aquest concert va tenir lloc el 17 de maig de 1986 al saló d’actes del Colꞏlegi concertat d’Educació Secundària 
i Batxillerat La Salle de Benicarló, i va ésser el primer dels quatre que van integrar el VI Ciclo de Conciertos, 
organitzat per l’AMCB amb la colꞏlaboració de la Diputació de Castelló. 
892 Text redactat per Pablo Anglés i facilitat per l’autor el 17 d’abril de 2021. 
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Igualment, es va comptar, també, amb una petita intervenció a càrrec de Vicent Ros, 
qui va comentar el programa i va tornar a recordar el seu alumne d’Orgue al CSMV, el 
text de la qual, titulada Rememorant la figura de José Antonio Valls Subirats: El fer i 
el dir d’un músic de llargues perspectives, es reprodueix tot seguit: 

Rememorant la figura de José Antonio Valls Subirats 
El fer i el dir d’un músic de llargues perspectives 

El poeta cordovès Luis Jiménez Martos (1926-2003) ja va escriure, fa unes quantes dècades, 
una bonica “Pregària on es demana temps lliure”, poema que el nostre enyorat José Antonio 
Valls Subirats segurament desconeixia o, en tot cas, tampoc li hauria interessat massa, donat 
que no sabia què era això del temps lliure ni perquè servia. El seu cap i el seu cor bullien a 
l’ensems d’entusiasme davant les possibilitats de poder realitzar un bon grapat de projectes 
musicals als quals la resta del seu cos i el seu privilegiat enteniment no sempre podien disposar 
de les energies suficients per a donar-ne l’abast necessari a causa del temps. Però aquest, el 
temps, malauradament, va ser el seu major enemic, el qual, gasiu com sol ser tan sovint, no li 
va permetre que ens poguera deixar un llegat musical més ample i madur. 

El nostre músic, entre el fer i el dir, sempre es va decantar per la primera opció i paraules, les 
necessàries i prou, tot i que la seva simpatia personal i l’extravertida bonhomia de caràcter li 
demanaven, sovint, el poder esplaiar-se més. 

L’ample i ric espectre musical que va conrear al llarg de la seva curta vida li va permetre una 
visió musical molt ampla, i, en diverses ocasions en què vam escoltar música conjuntament, 
sempre tenia uns criteris molt clars, i en treia unes respectuoses conclusions dels estils més 
diversos. Recorde una audició discogràfica privada que vam tindre a casa, a l’entorn de la 
polifonia religiosa germànica, i, més concretament, d’algunes obres del compositor protestant 
Heinrich Schütz (1585-1672). Entre aquella música qualificada per ell com a molt “extàtica”, va 
saber-ne distingir ben bé les obres sobre text llatí o alemany, però no pels idiomes emprats, 
sobre els quals José Antonio en tenia uns coneixements limitats, sinó pel caràcter musical que 
desprenien les composicions llatines, influïdes, en bona mida, per l’ensenyament que havia 
rebut aquell compositor alemany per part dels Gabrieli durant les dues estades efectuades a la 
lluminosa i cosmopolita Venècia d’entre els segles XVI-XVII, amb les escrites pel mateix 
compositor sobre textos alemanys, composicions tan marcades per la severitat i el rigor de la 
nova litúrgia luterana. 

Donat que acostume a residir a l’estiu a Borriana, recorde que vam tindre una sessió privada a 
l’orgue del Col·legi-Seminari Diocesà “Mater Dei” de Castelló per tal de preparar un poc el 
repertori que estava previst treballar al curs d’estiu sobre música antiga espanyola per a orgue, 
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entre el qual figurava alguna obra del valencià d’Algemesí i organista de la Catedral de València 
Joan Baptista Cabanilles (1644-1712). Aquest repertori li resultava a José Antonio -i amb molta 
raó- un tant enigmàtic. Entre ambdós, vam tractar de resoldre alguns dels enigmes d’aquella 
música, i, més concretament, de Cabanilles. Els professors Guy Bovet i Montserrat Torrent van 
refermar la resta en aquell curset d’estiu als orgues històrics de la Catedral de Salamanca, on 
José Antonio -com no podia ser menys- va fer un paper brillant, ben bé com sempre. 

També, recorde que, com a simple oient -no podia formar part del tribunal per haver sigut 
professor seu, segons la normativa vigent llavors-, vaig assistir al seu examen per a optar al 
Premi Extraordinari de Fi de Carrera d’Orgue. L’acte va tindre lloc a l’orgue de l’”Església del 
Patriarca” [Reial Col·legi-Seminari del Corpus Christi de València], llavors el més gran de 
València. Tot va anar molt bé, malgrat que, als tribunals, no sol faltar mai algun professor 
rondinaire que si no fa exactament el paper d’advocat del diable, sí que s’integra fàcilment -i de 
vegades, fins i tot, amb entusiasme- amb les típiques xerrameques casolanes que tan bé descriu 
aquella cançó popular catalana: “Les comares de Rubí de tothom tenen què dir”. 

Si bé vaig trobar a faltar a José Antonio amb motiu de la seva absència de València, degut al 
servei militar d’aquells anys, d’altra banda, sentia una certa satisfacció pel fet de què, a Madrid, 
podia ampliar els horitzons de la seva formació musical i humana -com així va ser-, i que ara, 
des de la perspectiva del món de l’orgue, no sóc jo sol qui pot donar fe de la valuosa personalitat 
que vam perdre tots a causa d’aquell malaurat accident. 

Pel que fa al programa d’avui, cal assenyalar l’interès d’algunes composicions ja escoltades, com 
les “Diferencias sobre “Al matí cap a Llevant”, de José Báguena Soler (1908-1995), o el “Ludus 
Modalis”, de Luis Blanes (1929-2009), composició -aquesta última- que va ser estrenada per 
José Antonio el 14 de juny de 1983 a l’esmentada “Església del Patriarca”. 

Tot seguit, podrem gaudir de les composicions d’altres professors del Conservatori Superior de 
Música de València, com els “Tres salms sense paraules”, d’Amando Blanquer (1935-2005), el 
seu professor de Composició, obra coneguda pel nostre homenatjat. 

També podrem escoltar, en aquesta ocasió, per primera vegada, la revisió feta recentment del 
“Recitativo y Fuga”, d’Eduardo Montesinos (1945), catedràtic emèrit i avui ací present entre 
nosaltres, professor molt qualificat i exigent que, al llarg de la seva dilatada carrera docent, 
només va concedir, en l’assignatura de Solfeig, dues Matrícules d’Honor, una d’elles, a José 
Antonio. 
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Així mateix, escoltarem el “Preludio y Fuga”, de Mª Teresa Oller (1920-2018), professora 
d’Harmonia de José Antonio, qui en feu d’aquest un elogi molt emotiu -tal com recordaran 
alguns dels presents en aquest acte- en una entrevista publicada anys enrere.893 

Amb el programa d’avui, però, també es resol un compromís i un deute: l’estrena d’una 
composició de José Antonio realitzada per a la classe de Composició de l’esmentat catedràtic 
Amando Blanquer. De l’interès suscitat per la seva vàlua, en són testimoni les diverses 
transcripcions realitzades per a clarinet i banda, alguna d’elles, fins i tot, enregistrada. Tot i 
això, no tenim constància que aquesta obra haja estat interpretada fins avui amb la plantilla 
instrumental amb la qual va ser concebuda, donant-li a la versió que escoltarem en aquesta 
ocasió un cert caràcter d’estrena, tot refermant així el profund coneixement que tenia José 
Antonio d’ambdós instruments. 

Tot el que modestament he pogut dir ara, al costat del que ja han dit altres persones no tan 
desmemoriades com aquest emèrit de la docència organística amb una certa càrrega ja d’anys, 
no és més que un conjunt de testimonis que conflueixen i expliquen el fet de què la memòria 
de José Antonio es mantinga ben viva després de tants anys d’absència, tant a Alcanar com a 
Benicarló, on el paper de l’Associació Musical i de l’Ajuntament han estat modèlics a l’hora de 
recolzar la flama del record i la memòria d’un dels seus mestres de música que, al llarg dels 
pocs anys de servei que li van permetre les circumstàncies, va ser capaç de deixar un record 
veritablement inesborrable. 

I ja per a concloure aquestes paraules, cal agrair, ben cordialment, al jove organista Hèctor 
Tarín Nieto l’interès que ha mostrat per l’estudi i la divulgació del repertori i la figura de José 
Antonio Valls Subirats, objectiu principal de la seva tesi doctoral que prompte defensarà davant 
del tribunal pertinent designat per la Universitat de València (Estudi General), així com la 
col·laboració inestimable, en aquesta ocasió, del Sr. José Cerveró, catedràtic de Clarinet al 
Conservatori Superior de Música de València. 

Moltes gràcies a tots pel seu interès i la seva assistència. 

Vicent Ros 
Catedràtic emèrit d’Orgue i Clavecí del Conservatori Superior de Música de València894 

                                                            
893 Marcos Solano va entrevistar a Mª Teresa Oller el 1983 amb motiu de la mort de José Antonio Valls Subirats. 
Cfr. Marcos Solano, “María Teresa Oller: Profesora de Armonía y Jefe de Estudios del Conservatorio Superior de 
Música de Valencia”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 22-25. 
894 Text redactat per Vicent Ros i facilitat per l’autor el 12 d’abril de 2021. Aquest concert-homenatge va ésser 
ressenyat a la revista comarcal valenciana 7 dies: Actualitat de Benicarló. De la mateixa manera, es va realitzar 
una crítica del mateix a la, també, revista comarcal La veu de Benicarló: Setmanari d’informació general i cultural. 
Cfr. J. Gellida, “Concert “Fantasía para clarinete y órgano”, 7 dies: Actualitat de Benicarló, núm. 840 (2021): 24-
25. Ministrilet, “Un gran concert d’orgue i clarinet”, La veu de Benicarló: Setmanari d’informació general i 
cultural, any 27, núm. 1280 (2021): 3. 
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En aquest sentit, aquests són els records que Anselmo Serna conserva de Valls 
Subirats. Malgrat el pas del temps i la brevetat de la seva relació al Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, va ésser un alumne que encara es rememora: 

He sido Profesor de Órgano del Conservatorio de Música de Madrid, en la Pza. Isabel II, Atocha 
y Arturo Soria, durante 36 años. Durante ese período han pasado por mi clase, como es natural, 
multitud de alumnos. Todos traían sus historias, tanto a nivel personal como musical; y muchos 
han dejado en mi una gran improta. Pero la huella de alguno permanece en el tiempo. José 
Antonio Valls Subirats fue uno de ellos; llegó al Conservatorio, ubicado en esos momentos en 
la Paza. de Isabel II, en mi segundo año como Profesor y, a pesar del tiempo transcurrido, le 
recuerdo como si fuera hoy; buena persona, buen músico y buen organista; las tres condiciones 
que yo aspiraba ver en cada alumno. Tímido al principio y comunicativo al final; le habían 
destinado a Madrid para “hacer la mili” y aprovechó para estudiar el 5º año de Órgano y bien 
que lo “aprovechó”, ya que se “llevó” un Sobresaliente. Su recuerdo, a pesar de los años, 
permanece en mí indeleble y su trágica desaparición me llegó al alma porque, más que alumno, 
lo consideraba un amigo.895 

No obstant això, com a conseqüència d’altre factor favorable, com és l’existència del 
cicle Música y liturgia en la Compañía: Ciclo de órgano y música de cámara de la 
Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València,896 el 22 d’abril de 2021 José Cerveró i 
Hèctor Tarín van tornar a interpretar el programa esmentat (ampliat, en aquella 
ocasió).897 De la mateixa manera, el 13 de maig de 2021 els mateixos músics van 
tornar a interpretar la Fantasía para clarinete y órgano, de José Antonio Valls Subirats, 
a l’esmentada Basílica i dintre del mateix cicle, com a part d’una mostra de la creativitat 
musical del CSMV a través d’alguns dels seus professors durant el segle XX:898 

                                                            
895 Text redactat per Anselmo Serna i facilitat per l’autor el 26 de gener de 2021. 
896 El 24 de març de 2002, coincidint amb la festivitat cristiana de Diumenge de Rams, es va obrir una nova etapa 
en les activitats al voltant de l’orgue Cabanilles de la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València (gener de 1982-
març de 2002), al finalitzar-se l’última etapa de la construcció de l’instrument. Aquest fet es va reflectir en 
l’esmentat cicle, dirigit per Vicent Ros i coordinat per Arturo Barba, el qual té lloc, encara en l’actualitat, 
generalment, tots els diumenges a les 11’30h., entre els mesos de novembre i maig, i al qual sempre segueix la 
celebració de la missa de les 12’30h., amb intervencions musicals, especialment, de l’orgue. 
897 A més de les obres interpretades el 17 d’abril de 2021 a l’Església de Sant Bartomeu de Benicarló, es van afegir 
els dos moviments restants de la Sonata per a orgue, núm. 2, IPH 108, de Paul Hindemith, així com les Litanies, 
JA 119, de Jehan Alain (1911-1940), i el Pequeño impromptu-rondino, d’Òscar Esplà (1886-1976). 
898 Aquell mateix dia es va estrenar l’obra Orgelmasse, per a orgue, de Vicente Ramón Ramos (1954-2012), 
catedràtic numerari de Composició al CSMV. Es tracta d’un encàrrec de l’Institut de Musicologia a Ramón Ramos, 
entre d’altres compositors, a propòsit de la celebració del 275è aniversari de la mort de Joan Bpta. Cabanilles. 
Aquesta efemèride va suposar altra ocasió perquè diferents entitats i institucions valencianes s’esforçaren no 
només en estudiar i divulgar l’obra del músic valencià, sinó, també, en motivar la creativitat musical al voltant 
d’aquesta figura i potenciar alguns elements necessaris per al millor desenvolupament d’aspectes de la vida 
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Figura 132: Programes de mà dels concerts oferts a la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València el 
22 d’abril de 2021 (dalt) i els dies 12 i 13 de maig de 2021 (baix). 

                                                            
musical valenciana. Els compositors escollits van ésser: José Báguena Soler, Francisco Llácer Pla, Matilde 
Salvador (1918-2007), Mª Teresa Oller, José Climent (1927-2017), Agustín Bertomeu (1929), Luis Blanes, Rafael 
Talens (1933-2012), Adolfo Gutiérrez Viejo (1934-2019), Amando Blanquer, Juan Pons (1941), Francisco 
Tamarit (1941), Bernardo Adam Ferrero (1942), José Evangelista (1943), Salvador Chuliá (1944), Eduardo 
Montesinos, Vicente Ramón Ramos, José Antonio Orts (1955), Ramón Pastor (1956) i César Cano (1960). La 
Institució Alfons el Magnànim de València va pensar publicar algunes d’aquestes obres el 1990, pel que li va 
encarregar a Alain Weber (1930-2019), llavors sotsdirector del Conservatori Nacional Superior de Música i Dansa 
de París, un estudi de les obres seleccionades, però, finalment, el projecte no va ésser dut a terme. No confondre 
aquesta composició de Ramón Ramos amb l’obra homònima de 2005 del mateix compositor, encàrrec de l’Institut 
Valencià de la Música per la vint-i-setena edició del Festival Internacional de Música Contemporània de València 
Ensems, estrenada el 15 de maig de 2005 per Juan de la Rubia a la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València. 
Cfr. Héctor Oltra García, “El compositor valenciano Vicente Ramón Ramos Villanueva (1954-2012): Biografía, 
catálogo de obra y fundamentos estéticos a través del análisis musical de su obra camerística” (tesi doctoral, 
Universitat Politècnica de València, 2017), 506-507. 
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Respecte al paper del clarinet a la fantasia, abasta un registre de vintè tercera (des 
del mib2 al fa#5) i hi predomina el registre mitjà. Tal com es pot observar en el guió 
de l’obra, el paper està escrit en do, però el compositor indica que la seva particel·la 
estarà escrita per ésser interpretada en un clarinet afinat en sib. A més, hi ha molt 
poques articulacions escrites en ambdós instruments i no hi ha cap indicació de 
registració de l’orgue, però s’entén que aquesta ha d’estar supeditada a les indicacions 
dinàmiques assenyalades al pedaler. No obstant això, es poden intuir diverses 
diferenciacions dinàmiques implícites, de manera que la registració de l’obra ha de 
tenir en compte la supremacia de les diferents línies melòdiques. 

El clarinet899 i l’orgue van ésser dos instruments ben coneguts per Valls Subirats.900 De 
fet, va ésser dels primers alumnes del CSMV que, en aquells moments, tocava amb un 
clarinet d’estudi Yamaha senzill (model 1),901 és a dir (respecte a un clarinet full 
Boehm): sense la clau del mib greu, sense la del doble trinat, sense la doble clau del 
mib, sense la del sol# articulat i sense altra possibilitat de tocar el sib. Valls Subirats 
va arribar a tenir tres clarinets diferents: un senzill de metall amb el qual va iniciar els 
seus estudis, el clarinet d’estudi Yamaha senzill esmentat (ca. 1973) i altre Buffet 
Crampon que es va comprar més tard (ca. 1981) i que no hem pogut localitzar a causa 
de la seva pèrdua.902 

                                                            
899 En relació a la prova d’accés al Grau Superior de Clarinet per aquells alumnes oficials del CSMV que no havien 
obtingut la qualificació d’Excelꞏlent al sisè curs de l’especialitat (últim curs del Grau Mitjà), José Antonio Valls 
Subirats es va portar una sorpresa el 10 d’octubre de 1978 quan es va desplaçar al centre per conèixer la data de 
l’examen, que tenia lloc aquell mateix dia. Valls Subirats, desproveït del seu clarinet, va haver de tocar amb 
l’instrument que li va deixar el seu company d’estudis Francisco José Perales, a qui va acompanyar al piano la 
primera de les Tres romances, Op. 94, de Robert Schumann (1810-1856), així com la Sonata per a clarinet i piano, 
FP 184, de Francis Poulenc (1899-1963), en algunes estones d’oci. El tribunal examinador estava constituït per 
Lucas Conejero (president), Vicente Martí (secretari) i Miguel Llopis (vocal), i Valls Subirats va obtenir la 
qualificació d’Apte (Comunicació personal de Francisco José Perales el 24-11-2020). Informació extreta de les 
actes de qualificacions del CSMV. 
900 En una banda, els clarinets, en general, equivalen als violins en una orquestra. No obstant això, aquesta 
circumstància va fer que, com a conseqüència de l’elevat nombre d’estudiants d’aquest instrument, alguns d’ells 
descobrissin altres alternatives de dedicació professional (de vegades, complementàries a la faceta interpretativa) 
després de la seva arribada als conservatoris. No podem oblidar, també, que les poques orquestres professionals 
que hi havien en aquell temps requerien d’un reduït nombre de clarinetistes, de manera que les sortides 
professionals més factibles per la majoria, tenint com a punt de referència el clarinet, eren la inserció en alguna 
banda militar i/o civil, orquestra municipal, la formació d’un grup de cambra o la docència. En aquest sentit, el fet 
d’haver començat a estudiar diverses especialitats en un curt període de temps va ésser beneficiós per José Antonio 
Valls Subirats, ja que, essent clarinetista, va comptar amb cert avantatge respecte a altres músics que es van adonar 
més tard que les seves vertaderes vocacions anaven per altres camins. 
901 El seu ús s’ha estès i normalitzat en l’actualitat. 
902 Aquest clarinet va ésser sostret el 1982 del maleter del cotxe de José Antonio Valls Subirats, estant a València 
(Comunicació personal d’Immaculada Valls Subirats el 15-12-2020). 
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Figura 133: Concert de la Banda Municipal de Música d’Alcanar, dirigida per José Quiles, en homenatge 
al seu director (qui va ésser director de la banda de Xarafull de 1959 a 1966) a la glorieta on se situa 
l’Ajuntament de Xarafull. En primer pla, podem observar a José Antonio Valls Subirats, tocant el seu 
primer clarinet (senzill de metall) (esquerra), i Miguel Ramon Guimerà, tocant un clarinet requint (dreta) 
(15-09-1973).903 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 134: José Antonio Valls Subirats tocant el seu clarinet d’estudi Yamaha senzill (model 1). En 
segon pla, podem observar a Mª Amparo Miralles, clarinetista de la banda de l’AMCB (ca. 1983) 
(esquerra).904 Mateix clarinet (dreta) (fotografia realitzada el 15-12-2020). 

                                                            
903 Fotografia extreta de l’arxiu de la Banda Municipal de Música d’Alcanar. 
904 Fotografia extreta de l’arxiu personal de José Antonio Valls Subirats. Mª Amparo Miralles, juntament amb la, 
també, clarinetista Sara Forés, van ésser les dues primeres noies en ingressar a la banda de l’AMCB el 1976. Cfr. 
Pablo Anglés, “Aquí la banda”, Memoria 1982, núm. 2 (1983): 18. 
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En el moment de la composició d’aquesta fantasia, havia conclòs el vuitè curs de 
Clarinet, pertanyent al Grau Superior d’aquesta especialitat (un curs de nivell màxim i, 
des d’un punt de vista tècnic de l’instrument, immillorable), i havia finalitzat la carrera 
d’Orgue. No obstant això, per la figuració de l’acompanyament de l’obra, ens podria 
fer pensar més en el piano, que no en l’orgue, però no sabem si, inicialment, ja la va 
pensar per a aquest últim instrument que presenta dues funcions dintre de l’obra: com 
a instrument solista i com a acompanyant. 

Possiblement, l’obra va ésser concebuda a partir dels orgues amb els quals va tenir 
més contacte (l’orgue de la Parròquia de Sant Miquel Arcàngel d’Alcanar, l’orgue de 
l’Església de Sant Bartomeu de Benicarló i l’orgue del CSMV), en funció de les seves 
característiques.905 

 

 

 

 

 
Figura 135: José Antonio Valls Subirats tocant l’orgue electrònic Dereux de la Parròquia de Sant Miquel 
Arcàngel d’Alcanar, adquirit el 1973 (esquerra) (ca. 1976).906 Mateix orgue (dreta) (fotografia realitzada 
el 3-08-2019). 

 

 

                                                            
905 Veure p. 653-662. 
906 Fotografia extreta de l’arxiu personal de José Antonio Valls Subirats. 
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Figura 136: Orgue de l’Església de Sant Bartomeu de Benicarló, construït per la companyia orguenera 
basca Organería Española, S. A. (1965) (fotografia realitzada el 4-08-2019). 

 
Figura 137: Vista del saló d’actes del CSMV el 1968. Com es pot observar, al fons del mateix, es troba 
el llavors recentment instal·lat orgue del centre, construït per la companyia orguenera basca Organería 
Española, S. A. (1968).907 

                                                            
907 Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático de Valencia, Memoria-Anuario: Año 1968 
(València: Conservatorio Superior de Música y Escuela de Arte Dramático de Valencia, 1969), 16-17. 
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Figura 138: Orgue del CSMV, traslladat el 2008 del saló d’actes del centre, situat llavors a la plaça de 
Sant Esteve, núm. 3, de València, a l’aula 002 del Conservatori Professional de Música de València, 
ubicat a la plaça de Viriat de València, com a conseqüència de les reformes que estaven tenint lloc 
llavors per la rehabilitació de l’edifici. En l’actualitat, encara el podem trobar a l’aula 002 del Conservatori 
Professional de Música de València (fotografia realitzada el 24-09-2019).908 

En aquest sentit, no sabem quins canvis hi hagués hagut (o no) si Valls Subirats hagués 
tingut accés a l’orgue Cabanilles 909  (gener de 1982-març de 2002), instrument 
                                                            
908 El 1967, hi van haver diverses propostes creuades entre l’empresa orguenera basca Amézua y Compañía, i 
Francisco José León Tello, llavors director del CSMV (1966-1969) (propostes que, finalment, no es van realitzar), 
per dotar a aquest centre d’un orgue. No obstant això, poc després, el Ministeri d’Educació i Ciència va adquirir 
uns instruments construïts per Organería Española, S. A. (també, basca), per diversos conservatoris, entre ells, el 
de València. L’orgue del CSMV va ésser inaugurat el 8 de març de 1969 a càrrec de José Mª Mancha, llavors 
catedràtic d’aquesta especialitat al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Cfr. Conservatorio Superior 
de Música de Valencia, Memoria-Anuario: Curso 1969-1970 (València: Conservatorio Superior de Música y 
Escuela de Arte Dramático de Valencia, 1970). Eduardo López-Chavarri Andújar, Cien años de historia del 
Conservatorio de Valencia (València: Conservatorio Superior de Música y Arte Dramático de Valencia, 1979), 
81. V. Ros, “L’orgue als conservatoris valencians”, Cabanilles, núm. 25 (1988): 21-28 i 30-31. 
909 El 1981, es va desmuntar l’orgue construït per l’orguener català Lluís Camps per la Basílica del Sagrat Cor de 
Jesús de València (1957) per ésser reinstalꞏlat a l’Església de l’Assumpció de la Mare de Déu de Llíria, tenint lloc 
el concert inaugural el 3 d’octubre de 1981 a càrrec de Vicent Ros. Tanmateix, al llarg de pràcticament les dues 
últimes dècades del segle XX (sobretot arran de la dotació econòmica estable d’una càtedra d’Orgue i Clavecí al 
CSMV des del curs acadèmic 1973-1974), es va anar realitzant, a través de diferents etapes, el projecte de 
construcció d’aquest orgue, encarregat a l’orguener català Gabriel Blancafort (1929-2001) i batejat com Cabanilles 
en homenatge a Joan Bpta. Cabanilles, per iniciativa de la pròpia Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València i 
l’Associació Cabanilles d’Amics de l’Orgue (ACAO), per tal de dotar a València d’un gran instrument a l’entorn 
del qual es pogués realitzar una àmplia gamma d’activitats. L’orgue està constituït per quatre teclats i setanta-
quatre registres diferents distribuïts en al voltant de cinc mil tubs. Cfr. G. Gabriel Cadevall S. J., “Relació dels 
orgues que tingué l’Església de la Companyia des de l’any 1630”, Cabanilles, núm. 1 (1982): 6 i 23-28. 
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directament vinculat a la càtedra d’Orgue del CSMV910 i ubicat a la Basílica del Sagrat 
Cor de Jesús de València (l’orgue més gran de tot el País Valencià i un dels més grans 
de la Península), en la seva situació actual. 

 
Figura 139: Vista frontal de l’orgue Cabanilles.911 

A partir de 1983, l’interès organístic a València va començar a allunyar-se de 
l’instrument de l’Església del Patriarca (1901)912 per anar centrant-se progressivament 
                                                            
910 La línia de la docència ve configurada, primordialment, per l’ensenyament d’Orgue als alumnes oficials del 
CSMV, ja que, al situar-se l’instrument a la Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València, un temple amb poc de 
culte, es disposa de temps per estudiar i assajar. També, s’aprofita en una sèrie de classes i especialitats que tenen 
punts comuns d’interès: acústica, història i estètica, o l’anàlisi i estudi comparatiu de les característiques d’alguns 
jocs de l’orgue amb determinades analogies amb diversos instruments, tant moderns com d’alguns dels que els 
van precedir i que, en l’actualitat, estan ja, pràcticament, en desús (excepte en alguns grups especialitzats en música 
antiga): clarins, cornetes, cromorns, fagots, flautes, diversos instruments de corda, oboès, orlos, regalies, trompetes 
o xeremies, entre d’altres. Resulta positiva la colꞏlaboració amb diferents escoles o facultats universitàries, podent-
se realitzar activitats d’interès mutu, tant en l’àmbit de les ciències com el de les lletres: acústica, arquitectura, 
estètica, estudis jurídics, física, història, literatura, teologia, etc. D’aquesta manera, humanitats i tecnologia es 
poden beneficiar d’aquestes activitats, tal com s’ha pogut observar ja a través d’algunes de les activitats realitzades. 
911 Fotografia extreta de l’arxiu personal de Vicent Ros. 
912 Com a precedent, a l’Església del Patriarca, es va iniciar, amb gran èxit de públic i crítica, el cicle Jornadas 
de Música de Órgano, integrat per diversos concerts d’organistes valencians i forans. Aquest cicle es va repetir, 
de forma bianual, el 1974, 1976, 1978, 1980 i 1983. L’acceptació mostrada pel públic, ja des de la primera edició, 
va fer que aquestes jornades es consolidaren en l’esmentat cicle que progressivament va anar incrementant el seu 
nombre de concerts, així com el del seu interès, difusió i repercussió en el món musical valencià. Les quatre 
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en el llavors nou orgue monumental dedicat a Joan Baptista Cabanilles. La primera 
fase de la seva construcció es va inaugurar el 17 de febrer d’aquell any amb un concert 
d’orgue per part de Vicent Ros (en el qual es va estrenar l’obra Preludio con coral, de 
José Báguena Soler), amb la col·laboració de l’Orquestra Municipal de València, dirigida 
per Benito Lauret, en la segona part del mateix.913 Aquest esdeveniment es va aprofitar 
per presentar, també, la revista Cabanilles.914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
primeres edicions van tenir lloc al Reial Colꞏlegi-Seminari del Corpus Christi de València, però, a la cinquena i 
última edició del cicle (celebrada els dies 8, 11, 15, 16, 18, 22, 25 i 29 de novembre de 1983), els concerts es van 
oferir, també, en altres esglésies de València: la Catedral, la Basílica del Sagrat Cor de Jesús, la Parròquia del Sant 
Àngel Custodi i la Parròquia de Nostra Senyora del Carme. Aquesta circumstància va ajudar a augmentar el 
coneixement de l’orgue en general, tant per la varietat dels instruments presentats com per la projecció dels 
diversos corrents estètics organístics que es van donar a través de les diferents èpoques històriques. 
913 Anònim, “Notícies: Inauguració de la primera fase de l’orgue “Cabanilles”, Cabanilles, núm. 5 (1983): 34. 
914 Les úniques fonts valencianes especialitzades en orgue, encara en l’actualitat, corresponen a la sèrie d’estudis 
monogràfics mensuals bilingües titulada Orgues del País Valencià (26 números publicats entre 1979 i 1981) i a la 
seva continuació a través de la revista trimestral (també, bilingüe) Cabanilles (36 números publicats entre 1982 i 
1990), ambdós projectes encapçalats per ACAO, editant-se, poc després, els índexs d’ambdues publicacions 
(1994). Tot aquest treball, avalat per més de mil documents sobre el passat organístic valencià, ha omplert el buit 
científic que es patia en aquest camp, revelant-se, precisament, aspectes estètics, històrics, jurídics, tècnics, etc., 
de la història organística valenciana, aspectes, especialment, significatius, tant per la música com per la docència, 
la sociologia o l’ordenament jurídic de determinats aspectes de la vida colꞏlectiva, ja que el desig d’afrontar un 
futur organístic per València i la Península Ibèrica va aconsellar dedicar molts esforços a l’estudi del passat. 
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Figura 140: Programa de mà del concert inaugural de la primera fase de construcció de l’orgue 
Cabanilles (17-02-1983) (I). 
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Figura 141: Programa de mà del concert inaugural de la primera fase de construcció de l’orgue 
Cabanilles (17-02-1983) (II). 

D’aquesta manera, com a conseqüència de la seva familiaritat amb l’orgue i el seu 
contacte amb qui va ésser el seu professor d’aquesta especialitat al CSMV, Vicent Ros, 
sabem que Valls Subirats va tenir contacte amb aquest instrument, però amb certes 
limitacions, ja que, el 1983 i tot i que la consola ja estava muntada, l’orgue Cabanilles 
comptava, només, amb onze dels setanta-quatre registres actuals (deu d’ells 
corresponents al primer teclat o cadireta de l’epístola, i l’altre, al pedal, 
provisionalment, elèctric): Salicional (8’), Bordó (8’), Octava (4’), Espigueta (4’), 
Quinzena (2’), Dinovena (1-1/3’), Nasard en dotzena (2-2/3’), Nasard en dissetena (1-
3/5’), Cinbalet de IV fileres (2/3’) i Regalies (4’), i Subbaix (16’), respectivament, 
juntament amb l’acoblament del primer teclat amb el pedal.915 Així, l’orgue es trobava 
per sota del 15% de les possibilitats que podia oferir. No obstant això, ja estaven 
instal·lats els mobles d’ambdues cadiretes, així com la consola de quatre teclats. 
Tanmateix, gairebé dues dècades després del primer concert inaugural de 1983, el 24 
de març de 2002 el llavors Arquebisbe de València, Agustín García-Gasco, va beneir 
l’orgue i es va inaugurar la pràctica totalitat dels seus jocs, també, mitjançant altre 
concert inaugural a càrrec de Vicent Ros. 

                                                            
915 Berta Gil, “Inauguració de la segona fase de l’orgue Cabanilles”, Cabanilles, núm. 24 (1987): 9. 
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Figura 142: Vicent Ros amb l’orgue Cabanilles (esquerra) (ca. 1983). Concert inaugural de l’orgue 
Cabanilles (dreta) (17-02-1983). A la imatge de la dreta: Benito Lauret, dirigint l’Orquestra Municipal de 
València, i Vicent Ros, tocant l’orgue sota el seguiment del P. Roberto Hurtado, S. J., organista de la 
Basílica del Sagrat Cor de Jesús de València.916 

La proximitat de Valls Subirats cap a l’orgue Cabanilles es va manifestar a través de la 
seva participació en el cicle Misa con órgano, ofert a la Basílica del Sagrat Cor de Jesús 
de València. Tot just inaugurada la primera fase de construcció de l’orgue, es van 
programar diversos concerts al voltant del nou instrument, com és el cas de l’esmentat 
cicle, organitzat per l’Associació Cabanilles d’Amics de l’Orgue (ACAO) i inaugurat per 
Valls Subirats, qui va interpretar la Fantasia i Fuga en Sol menor, BWV 542, de Johann 
Sebastian Bach (1685-1750); els corals Da Jesus an dem Kreuze stund, BWV 621, i 
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 632, de Johann Sebastian Bach (ambós 
extrets del seu Orgelbüchlein); i el Preludi i Fuga en Do major, de Johann Sebastian 
Bach; així com els corals Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod, BWV 626, de 
Johann Sebastian Bach (extret del seu Orgelbüchlein); i Herzlich tut mich verlangen, 
Op. 122, de Johannes Brahms (1833-1897) (extret dels seus Onze preludis corals, Op. 
122); el Pasacalles IV, de Joan Bpta. Cabanilles; el coral Schmücke dich, o liebe Seele, 
Op. 122, núm. 5, de Johannes Brahms (extret dels seus Onze preludis corals, Op. 122); 
                                                            
916 Fotografies extretes de l’arxiu personal de Vicent Ros. 
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el Tiento VI. Ple, de Joan Bpta. Cabanilles; i la Toccata (final de la cinquena Simfonia 
per a orgue, Op. 42, núm. 1), de Charles-Marie Widor (1844-1937), com a obres del 
concert previ i de la posterior missa, respectivament.917 

Aquest cicle es va celebrar tots els dissabtes, a excepció dels mesos estiuencs, a les 
18’00h., des del 5 de març de 1983 fins al 7 de maig de 1988, i va consistir en un 
concert de mitja hora seguit de la missa vespertina de les 18’30h., dintre de la qual 
l’orgue intervenia amb peces breus (els títols de les quals s’especificaven en el 
programa de mà) en les parts de la missa següents: després de la primera lectura, 
després de la segona lectura, a l’ofertori, a la consagració, a la comunió i al final.918 A 
partir del dissabte 4 de febrer de 1984 (concert núm. 29), però, al programa de mà, 
es va anunciar la primera part com a concert i la segona, com a Misa con órgano. Es 
van oferir un total de vuitanta-un concerts. 

La seva primera etapa va tenir lloc al llarg dels següents períodes: del 5 de març fins 
al 28 de maig de 1983 (concerts del núm. 1 fins al 12), del 8 d’octubre de 1983 fins al 
26 de maig de 1984 (concerts del núm. 13 fins al 44) i del 27 d’octubre de 1984 al 25 
de maig de 1985 (concerts del núm. 45 fins al 73). 

No obstant això, aquest cicle va patir una llarga interrupció entre el concert núm. 73 i 
el concert núm. 74, que va tenir lloc el dissabte 2 de gener de 1988. Al llarg d’aquesta 
breu reaparició, l’horari es va retardar mitja hora i la seva celebració no va ésser 
setmanal, sinó els primers i últims diumenges d’aquells mesos. 

Aquests concerts, gairebé exclusivament organístics, a càrrec dels organistes que 
s’estaven formant al CSMV (a excepció de Valls Subirats, que ja havia conclòs els 
estudis d’aquesta especialitat),919 va tenir la seva continuïtat a través del cicle Música 
religiosa (octubre de 1988-maig de 1989)/Música sacra (novembre de 1989-juny de 

                                                            
917 Veure p. 729-735 i 1327-1344. 
918 Junta directiva d’ACAO, “Editorial”, Cabanilles, núm. 6 (1983): 1. 
919 A més de la colꞏlaboració dels organistes Vicenta Elena Barrachina, Antonio Basomba, Rosa Castañer, Vicente 
Ferrer, Mª Pilar Fuentes, Alfonso Guillamón, Fernando Jericó, Julio Antonio Longares, Rodrigo Madrid, Albino 
Martínez, José Antonio Mas, Ricardo Miravet, Domingo Navarro, Ramón Pastor, Juan Bautista Renart, Ignacio 
Ribas, David Ros, Vicent Ros, Mª Mercedes Tortajada i José Antonio Valls Subirats, hi va participar, també, 
l’alumnat del professor auxiliar numerari de Cant del CSMV, José Mª Pérez Busquier, i de la catedràtica numerària 
de Cant del centre, Mª Carmen Martínez Lluna, així com el quartet de flautes de bec o el quartet de cromorns del 
Seminari de Música Antiga del CSMV, diverses agrupacions cambrístiques o diferents instrumentistes solistes. 
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1990), mantenint-se, fins i tot, el mateix esquema. El va iniciar el director de l’Àrea de 
Música de l’Institut Valencià de les Arts Escèniques, Cinematografia i Música 
(IVAECEM), Javier Casal, i va ésser suprimit en els dies de la direcció del cineasta 
valencià Ricardo Muñoz Suay (1917-1997). Va tenir una programació trimestral entre 
octubre-desembre de 1988 i gener-març de 1989, passant, seguidament, a una 
extensió bimesual al llarg d’abril-maig i novembre-desembre de 1989. Per al 1990, es 
va realitzar una programació setmanal entre el 6 de gener fins al 2 de juny, dia en el 
qual va finalitzar el cicle. 

D’entre les novetats a destacar respecte a l’anterior cicle, mereix assenyalar-se la 
creació i participació en diversos concerts i actes religiosos d’una Schola gregoriana 
(més tard, Schola gregoriana “José Estellés”) sota la direcció de Luis Blanes entre el 
1988 fins al 31 de març de 1990, passant-la a dirigir, després, José Manuel Fandos. 
També, cal destacar la participació del gremi de campaners valencians (amb butlletí 
propi)920 per enriquir i solemnitzar aquesta activitat musical i litúrgica quinze minuts 
abans del concert de les 18’00h. 

No obstant això, a partir del mes d’abril de 1990 i per qüestions econòmiques, per 
finalitzar el curs acadèmic 1989-1990, el cicle va ésser patrocinat pel Servei de Música, 
Teatre i Cinema de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.921 

 

 

 

 

 

 

                                                            
920 Varis, Campaners: Butlletí del gremi de campaners valencians, núm. 1-6 (1989-1993). 
921 Doménec Peris, “Música Sacra: Abril-juny 1990”, Cabanilles, núm. 34-36 (1990): 113. 



326 

 

 

 

 

 

 

Figura 143: Luis Blanes dirigint l’Schola gregoriana que es va crear a València el 1988 (ca. 1989). José 
Manuel Fandos, situat a l’extrem de la dreta, va succeir a Blanes com a director de l’agrupació des d’abril 
de 1990 fins a la seva mort el 2008.922 

A més, malgrat no estar directament tan vinculat a l’orgue Cabanilles, durant el temps 
litúrgic quaresmal dels anys 1981-1985, es van realitzar una sèrie d’Audicions Sacres 
en les quals l’orgue va ésser l’eix primordial. Tanmateix, algunes d’elles es van oferir, 
també, per diversos temples, partint la iniciativa de la càtedra d’Orgue del CSMV i els 
seus alumnes, d’ACAO, d’algunes parròquies de la ciutat de València i d’un important 
estol de pobles valencians, des de Benicarló fins a Elx. Excepcionalment, una d’elles 
va tenir lloc a la Parròquia de Sant Joan de la Creu de Saragossa (21-04-1984), ja que 
un dels alumnes, el P. José Antonio Mas, O. C., pertanyent a aquell orde, va ésser 
destinat a mitjan curs pels seus superiors al convent carmelità de la ciutat de l’Ebre. 
També, com a excepció, un dels programes va comptar amb la col·laboració del 
violinista Adolfo Giménez-Tudurí i de Juan José Tornero a la flauta de bec (28-03-
1985). En total, es van realitzar cinquanta-tres concerts d’orgue a càrrec de Vicenta 
Elena Barrachina, José Antonio Espinosa, Vicent Ferrer, Mª Pilar Fuentes, Fernando 
Jericó, Julio Antonio Longares, Rodrigo Madrid, Albino Martínez, Domingo Navarro, 
Ignacio Ribas, Mª Mercedes Tortajada i José Antonio Valls Subirats, qui va participar 
en tres de les cinc edicions del cicle tocant els orgues d’Albalat de la Ribera, Algemesí, 
Benicarló, Sueca, de l’Església del Miracle de València i de la Parròquia de Sant Antoni 
Abat de València. 

                                                            
922 Fotografia extreta de l’arxiu musical i documental de Luis Blanes. 
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Des d’un punt de vista tècnic, la denominació de fantasia a la Fantasía para clarinete 
y órgano, de José Antonio Valls Subirats, respon al mateix tractament estilístic que es 
va reflectir en el seu Quinteto de metal “Fantasía” (1982), entès com a aquella 
estructura formal que manté certa llibertat deslligada d’arquetips formals, però el 
compositor avança prou el seu llenguatge amb aquesta obra. Així, una possible 
aproximació a la composició és, en general, veure quins motius es treballen, identificar-
los i veure si se’ls ha donat un tractament propi d’un desenvolupament (seqüències, 
modulacions, fragmentació, etc.) i/o de variacions. D’aquesta manera, les seccions es 
conformen d’acord a com s’agrupin o difereixin aquests motius. 

Després dels corresponents comentaris de l’obra, es realitza un estudi de les 
característiques de l’orgue Cabanilles i es presenta una proposta d’articulació i 
registració de la composició per ésser interpretada en aquest instrument.923 

14.4.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

L’estructura formal de l’obra és la següent: 

 
14.4.2.1. ESTRUCTURA 

 Introducció (cc. 1-15) 

Amb l’acotació interpretativa de Maestoso, a l’igual que al seu quintet de metall, 
aquests compassos corresponen a una introducció per part de l’orgue en la qual es 

                                                            
923 Veure p. 920-936. 

Secció Part(s) Divisions (en compassos) 
Introducció 4 1-15 

A 5 16-47 
B 1 47-70 
C 4 71-79 
A’ 1 80-96 
D 2 97 

Introducció’ 2 98-104 
B’ 3 105-114 
A’’ 1 115-134 

Coda 6 134-139 
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presenta el centre tonal de l’obra,924 Mi menor, i consta de quatre períodes. El c. 1 
mostra un acord construït per quartes justes a partir de la nota mi, acord que apareix, 
a continuació, transportat un semitò descendent (c. 1) i que resol sobre l’acord de 
dominant de Lab (enriquit amb la novena) (c. 2), acord que no arriba a figurar, ja que 
aquesta dominant resol sobre altre acord construït per quartes justes a partir de la 
nota re (c. 3). Els cc. 4-7 mostren un acord construït per quartes a partir de la nota 
sib: 

 
Figura 144: Cc. 1-7 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

No obstant això, l’últim acord del c. 7 fa referència a un acord construït per quartes 
justes a partir de la nota do# que, mitjançant un canvi de compàs, va mostrant 
diferents inversions del mateix entre ambdues mans (cc. 7-10). En aquest sentit, 
podria haver-hi certa correspondència amb l’obra per a orgue Litanies, JA 119, de 
Jehan Alain (1911-1940), entre d’altres, composició, de caire modal, coneguda per 
Valls Subirats:925 

 

 

 

 
Figura 145: Cc. 19-21 de les Litanies.926 

 

                                                            
924  Quan es parla de centres tonals, s’està fent referència a determinades notes que posseeixen atracció i/o 
polarització en un context o fragment musical concret. Són notes que, d’alguna manera, aporten un poder de 
gravitació en la resta. Evidentment, això mateix es pot donar en un context modal, encara que, moltes vegades, la 
pròpia tònica modal adopta aquesta funció polaritzant. 
925 Veure p. 1327-1344 i 1483-1576. 
926 Jehan Alain, “III. Litanies”, Trois pièces pour grand orgue (París: Alphonse Leduc & Cie., 1952), 11. 
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Figura 146: Cc. 7-10 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

Els compassos següents, l’inici del quart període, reflecteixen, de nou, i amb altre canvi 
de compàs, l’acord de tònica del centre tonal inicial (acord de Mi menor), construït per 
quartes justes (c. 11), altre acord construït per quartes justes a partir de la nota re# 
(c. 12) i un últim acord construït per quartes justes a partir de la nota do# amb l’últim 
canvi de compàs de la introducció (c. 13). El c. 14 és producte d’una repetició literal 
del c. 13: 

 
Figura 147: Cc. 11-15 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

 Primera secció: A (cc. 16-47) 

Amb el canvi d’acotació interpretativa a un Allegretto (com, també, apareix al seu 
quintet de metall), apareix, per primera vegada, el clarinet i l’orgue reprodueix el motiu 
rítmic, a contratemps, que anomenarem z, que sembla haver motivat la composició de 
l’obra (com es veurà més tard, aquest motiu apareixerà, de nou, al tercer moviment 
del seu Concierto para piano y orquesta (1983), Rápido con fuerza y ritmo),927 i, a 
través d’aquest, s’articula el fraseig de la fantasia: 

 

Figura 148: Motiu rítmic generador de la Fantasía para clarinete y órgano. 

                                                            
927 Veure p. 517-560. 
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Aquest ritme, gairebé constant, molt popular, està basat en el ritme de rumba, que es 
correspon amb la primera part del ritme de salsa: 

 
Figura 149: Ritme bàsic de rumba (esquerra) i ritme bàsic de salsa (dreta). 

Compositors com Ástor Piazzolla (1921-1992), entre d’altres, van emprar aquesta 
fórmula rítmica en gran part de les seves composicions hasta el punto de convertirla 
en una de sus marcas estilísticas.928 

A més, hi ha una cèl·lula melòdica (un floreig descendent), que apareix, per primera 
vegada, en les notes inicials de la primera intervenció del clarinet (c. 16), que és prou 
recurrent en l’obra i que ajuda a la construcció del discurs musical (cc. 23, 31, 32, 33, 
34, 35, 37, 38 o 43, entre d’altres). 

Aquesta secció consta de cinc períodes. Des d’un punt de vista harmònic, aquests 
compassos es fonamenten en l’estructuració d’un acord construït per quartes justes a 
partir de la nota si (c. 16) i de dos acords per quartes justes a partir de la nota do#, 
al primer temps, i do natural, al segon temps del c. 17, respectivament. El c. 18 mostra 
un petit diàleg entre ambdós instruments. 

Al c. 20, apareix altre acord construït per quartes justes a partir de la nota sol, així 
com un acord per quartes justes a partir de la nota fa (c. 21) i altre a partir de la nota 
si al c. 23, compàs amb el qual finalitza aquest primer període. És de destacar el 
moviment paral·lel entre les dues mans present en el paper de l’orgue durant els cc. 
20-23, així com el contrast dinàmic en relació amb la introducció: 

 

 

 

                                                            
928 Pascual Cholo Mamone, Tratado de orquestación en estilos tangueros: Para formaciones reducidas (Buenos 
Aires: Altavoz, 2011), 30. 
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Figura 150: Cc. 16-23 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

El segon període mostra una estructuració acòrdica construïda per quartes justes a 
partir de la nota si (c. 24), així com altre acord d’aquestes característiques a partir de 
la nota fa (c. 25): 

 

 

 

Figura 151: Cc. 24-27 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

El primer compàs del tercer període (c. 28) mostra altra estructuració acòrdica per 
quartes justes a partir de la nota la# i, al compàs següent, el clarinet desenvolupa un 
disseny melòdic construït mitjançant la seqüenciació d’intervals, generalment, de 
quarta justa. Al c. 32, apareix altre acord construït per quartes justes a partir de la 
nota fa#. Finalment, l’últim acord amb el qual finalitza aquest període està construït 
per quartes justes a partir de la nota si (c. 35): 

 
Figura 152: Cc. 28-35 de la Fantasía para clarinete y órgano. 
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El quart període mostra, també, un acord construït per quartes justes a partir de la 
nota sol# (c. 36), altre acord per quartes justes a partir de la nota sol (c. 37) i un 
acord per quartes justes a partir de la nota do# (cc. 38-39). Els cc. 37-38 presenten, 
al paper del clarinet, una seqüència ritmicomelòdica d’un interval de segona 
ascendent: 

                                               Model                 Repetició 

 
Figura 153: Cc. 36-39 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

El cinquè període, en el qual només intervé l’orgue, té funció de pont, ja que uneix 
aquesta secció amb la següent, de caràcter contrastant amb aquesta, i se serveix de 
l’inici acèfal del primer disseny interpretat pel clarinet (c. 16) per desenvolupar-lo, en 
forma d’imitació, primer, al pedaler (cc. 39-40), després, a la mà dreta (c. 40) i, més 
tard, a la mà esquerra (c. 45), per tornar a ésser interpretat al pedaler (c. 47), com 
una petita introducció de la següent secció. Des d’un punt de vista harmònic, el c. 40 
està directament vinculat al c. 24, ja que tots dos reprodueixen la mateixa harmonia 
(una estructuració acòrdica construïda per quartes justes a partir de la nota si) i un 
disseny melòdic semblant. 

El c. 42 està vinculat, melòdicament, al c. 20 i el compàs següent mostra un acord 
construït per quartes justes a partir de la nota mib. El c. 44 està vinculat al c. 29, ja 
que es desenvolupa un disseny melòdic construït a partir de la seqüenciació d’intervals 
de quarta justa. No obstant això, al compàs següent (c. 45), hi ha una transmutació 
motívica, ja que s’inverteix la col·locació de la melodia (exposada a la mà esquerra) i 
l’acompanyament (exposat a la mà dreta). En tots aquests compassos, apareix el motiu 
z com a element d’acompanyament: 
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Figura 154: Cc. 39-47 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

 Segona secció: B (cc. 47-70) 

Consta de sis períodes. Al primer d’ells, l’orgue presenta dos compassos d’introducció 
en els quals, amb la indicació d’expresivo per part del compositor, es reflecteix un nou 
compàs de subdivisió ternària, així com un obstinat rítmic com a element 
d’acompanyament: 

 

 

 

 
Figura 155: Cc. 47-52 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

Al segon període, l’obstinat rítmic anterior passa a ésser interpretat pel pedaler i, 
encara que sembla que es desenvolupa l’inici del disseny melòdic de l’anterior període 
present al paper del clarinet (cc. 50-52), es gravita sobre el centre tonal de Re major. 
Els acords per quartes continuen reflectint-se, però en menor mesura: el c. 52 mostra 
un acord construït per quartes justes a partir de la nota mib, així com altre acord per 
quartes a partir de la nota sib. Al compàs següent, apareix un acord construït per 
quartes justes a partir de la nota mi (c. 53). No obstant això, la majoria d’aquests 
acords contenen afegides notes que no pertanyen a l’estructuració acòrdica per 
quartes: 
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Figura 156: Cc. 52-57 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

Tanmateix, el tercer període gravita sobre el centre tonal de Mib major. 

 

 

 

Figura 157: Cc. 57-59 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

El quart, cinquè i sisè períodes mostren dues melodies simultànies, ja que l’orgue 
reprodueix la mateixa melodia anteriorment interpretada pel clarinet als cc. 50-59, com 
a imitació, al mateix temps que aquest últim instrument interpreta una nova melodia 
secundària. La seqüenciació harmònica i les característiques són les mateixes que les 
d’aquells compassos (cc. 50-59): 

 
Figura 158: Cc. 59-64 de la Fantasía para clarinete y órgano. 
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Figura 159: Cc. 65-70 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

 Tercera secció: C (cc. 71-79) 

Consta d’un únic període que té funció de pont, ja que uneix la segona secció amb una 
variació lliure de la primera. Amb l’única intervenció de l’orgue, es reflecteix una 
intervàlica que sorgeix mitjançant la unió de la tercera major/menor amb la segona 
(segona-tercera o tercera-segona). Aquest procediment, present en gran part de la 
fantasia, és molt efectiu perquè es mostra la consonància i la dissonància, és a dir, la 
unitat i la varietat a nivell microintervàlic. En aquest sentit, al c. 72, que suggereix una 
harmonia implícita per quartes a través de l’acord de quarta i sexta cadencial de Re 
menor (perquè hi hagi menys sentit tonal), apareix un interval de tercera descendent 
(do-la) i altre consecutiu de segona descendent (mib-re). 

Al c. 74, en canvi, apareix un interval de segona descendent (reb-do) i altre consecutiu 
de tercera descendent (do-lab) que, tot seguit, manifesta una seqüència 
ritmicomelòdica d’un interval de tercera descendent que es desenvolupa breument, 
mitjançant una brodadura o floreig (c. 74). 

D’altra banda, als cc. 75-76, es presenta altra seqüència ritmicomelòdica d’un interval 
de semitò descendent, compassos que mostren dos acords construïts per quartes 
justes a partir de la nota mi (c. 75) i mib (c. 76), i se serveix, de nou, de l’inici acèfal 
del primer disseny interpretat pel clarinet (c. 16) per desenvolupar-lo. El c. 77 mostra 
un acord per quartes justes a partir de la nota sol i dos compassos més tard, apareix 
altre acord construït per quartes justes a partir de la nota fa (c. 79). 

En ambdós casos, la mà dreta interpreta un disseny, construït mitjançant la 
seqüenciació d’intervals de quarta justa, que manifesta altra seqüència ritmicomelòdica 



336 

d’un interval de tercera ascendent (cc. 78-79). És de destacar el contrast dinàmic en 
relació amb la secció anterior i posterior: 

                                                                                     ModelRepetició 

 

 

 

                        Model        Repetició                       Model          Repetició 

 

 

 

Figura 160: Cc. 71-79 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

 Quarta secció: A’ (cc. 80-96) 

Consta de quatre períodes en els quals es torna al centre tonal inicial de l’obra, Mi 
menor. Sota el motiu z, apareix un acord construït per quartes justes a partir de la 
nota si (cc. 80-85 i cc. 88-91) i altre acord per quartes a partir de la nota mi (c. 95). 
En aquesta secció, es reexposa part del primer disseny melòdic interpretat pel clarinet 
als cc. 16-17 per desenvolupar-lo a mode d’una variació lliure. El c. 89 és una repetició 
literal del c. 88, però una octava descendent, i el c. 92 mostra un disseny melòdic 
construït mitjançant la seqüenciació d’intervals de quarta justa. 

Finalment, els cc. 94-96, en els quals preval la continuïtat melòdica, reflecteixen una 
línia cromàtica descendent present a la veu inferior de la mà esquerra i, també, del 
pedaler. Així, al c. 94, es mostra l’acord de quarta i sexta cadencial de Re major i Re 
menor (al segon temps del mateix compàs). No obstant això, mitjançant una modulació 
de pas per cromatisme, apareix l’acord de quarta i sexta cadencial de Reb major (c. 
95) i Do# menor (al segon temps del mateix compàs, enharmonitzant el reb i el lab 
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per do# i sol#, respectivament). Al compàs següent, apareix l’acord de sèptima 
disminuïda, en primera inversió, de Fa major (c. 96), acord que no arriba a figurar per 
donar pas a la imminent cadència del clarinet, que realitza un gir melòdic propi del 
mode locri sobre sol (encara que l’obra no està concebuda així) (cc. 95-96): 

 
Figura 161: Mode locri ascendent sobre sol. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 162: Cc. 80-96 de la Fantasía para clarinete y órgano. 
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Com es pot observar, en aquests compassos (cc. 94-96), apareixen acords de quarta 
i sexta cadencials que van seguint el cromatisme i que creen modulacions cromàtiques 
i enharmòniques de pas. Aquest procediment ja es va fer palès en l’anomenada 
melodía infinita de Richard Wagner (1813-1883), que, en realitat, és una progresión 
infinita, tal com assenyala Walter Piston (1894-1976), 929  perquè prevalgui la 
continuïtat sonora. 

 Cinquena secció: D (c. 97) 

Consta d’un únic període que correspon a una fermata (segons la denominació del 
compositor), de caràcter enigmàtic, escrita per ésser interpretada pel clarinet, en la 
que es mostra una seqüenciació d’intervals de quarta justa. La primera part de la 
cadència deriva del mateix mode locri i de l’esmentat acord de sèptima disminuïda de 
Fa major: 

 
Figura 163: C. 97 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

 Sisena secció: Introducció’ (cc. 98-104) 

Consta de dos períodes. Una vegada finalitzada la fermata del clarinet, té lloc una 
reexposició de la introducció de l’obra, però modificada. El c. 98 mostra la mateixa 
estructuració acòrdica i seqüenciació harmònica que el c. 1, però, el compàs següent 
presenta una variació rítmica del c. 11 sobre l’harmonia d’un acord construït per 
quartes justes a partir de la nota sol (c. 99) que resol sobre altre acord per quartes 
justes a partir de la nota sib (cc. 99-100). El c. 101 presenta la mateixa harmonia que 
el primer acord del c. 98, però amb un moviment contrari a càrrec del pedaler en 
relació a aquell compàs: 

 

                                                            
929 Walter Piston, Armonía (Madrid: Mundimúsica, 2007), 443. 
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Figura 164: Cc. 98-101 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

El segon període de la secció mostra una continuïtat melòdica entre entre la mà dreta 
i el pedaler. En aquest sentit, el disseny melòdic acèfal, construït mitjançant la 
seqüenciació d’intervals de quarta justa i present a la mà dreta al c. 102, és semblant 
a l’interpretat per la mà dreta al c. 75: 

 

 

 

 

Figura 165: Cc. 102-104 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

 Sèptima secció: B’ (cc. 105-114) 

Consta de dos períodes. El final de la intervenció del pedaler (cc. 103-104) correspon 
a l’inici d’una seqüència harmònica dels cc. 59-64, pertanyents a la segona secció de 
l’obra, d’un interval de segona ascendent, pel que presenta les mateixes 
característiques que aquella secció. No obstant això, els cc. 110-114 mostren un 
desenvolupament melòdic per part del clarinet, a mode de variació, recolzat per un 
moviment cromàtic descendent de l’acompanyament. El c. 113 presenta una seqüència 
ritmicomelòdica d’un interval de quarta descendent: 

 

 



340 

 

 

 

 

       Model Repetició 

 

 

 

 

Figura 166: Cc. 105-114 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

 Vuitena secció: A’’ (cc. 115-134) 

Aquests dinou compassos corresponen a una repetició literal dels cc. 16-35, pel que 
es tornen a reflectir els tres primers períodes de la primera secció de l’obra. 

 Coda (cc. 134-139) 

Consta d’un únic període. L’última secció de l’obra mostra una seqüència harmònica 
d’un interval de tercera ascendent (cc. 134-135), seqüència que es repeteix als cc. 
136-137. Finalment, amb el mateix disseny melòdic acèfal del c. 24, construït 
mitjançant la seqüenciació d’intervals de quarta justa (c. 138), el centre tonal de Mi 
menor es converteix en major a través de la utilització de la tercera picarda que es 
reflecteix a l’acompanyament (c. 139). L’acord del c. 138 està construït per quartes 
justes a partir de la nota si: 

 

 



341 

                            Model      Repetició 
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Figura 167: Cc. 134-139 de la Fantasía para clarinete y órgano. 

14.4.3. CONCLUSIONS 

Com s’ha suggerit en alguna ocasió, 930  la tradició organística francesa és molt 
important i Olivier Messiaen (1908-1992) participa d’ella, així com la van conrear 
múltiples compositors en un repertori important per a orgue. Tanmateix, l’aportació de 
Messiaen en aquest camp és significativa sobretot per la utilització dels seus modes de 
transposicions limitades i, concretament, pel període més abstracte (al voltant de la 
dècada de 1950), quan va escriure la seva Messe de la Pentecôte i el seu Livre d’orgue, 
entre d’altres, que representen dos exemples significatius del seu període més 
especulatiu i on va utilitzar, d’una manera personal, el dodecafonisme i les simetries 
estructurals. D’aquesta manera, la predominant utilització d’acords per quartes, recurs 
que conforma la major part de la vessant harmònica de la fantasia (l’harmonia per 
quartes és la morfologia preponderant dels acords), creiem que no és suficient per fer 
l’afirmació de la possible influència directa de Messiaen en José Antonio Valls Subirats. 

Més aviat, hi ha un paral·lelisme sonor, més que una inspiració temàtica, amb la música 
de Paul Hindemith, encara que els passatges de semicorxeres reflectits al paper del 
clarinet poden evocar, vagament, els presents al primer moviment del Concert per a 
clarinet i orquestra de cambra, d’Eugène Bozza (1905-1991), Allegro moderato, obra 
que se solia interpretar als últims anys de la carrera de Clarinet, pel que suposem que 
va ésser coneguda per Valls Subirats.931 

                                                            
930 Ajuntament d’Alcanar, Dos canareus del segle XX per la música (Alcanar: Ajuntament d’Alcanar, 2009), 38. 
931 Veure p. 1436-1440. 
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Figura 168: Cc. 1-18 de l’Allegro moderato (reducció per a clarinet i piano).932 

Igualment, hi ha certa semblança amb els Tres salms sense paraules, per a orgue, 
d’Amando Blanquer, especialment, amb el primer moviment, Fugaç (Preludi).933 Tal 
com va declarar el compositor alcoià: “En el tratamiento y contenido de mis ideas 
musicales hay siempre algo de Messiaen”;934 pel que, en efecte, podria haver-hi una 
influència secundària del compositor francès.935 

                                                            
932 Aquesta música d’Eugène Bozza s’escapa d’una anàlisi harmònica funcional. Encara que en algun moment 
podríem determinar alguna funció tonal, aquesta música tonal inclou ja un concepte més ample, de manera que la 
seva anàlisi hauria de contemplar possibles centres tonals, la relació entre ells, la formació de mixtures 
harmòniques a la manera de Claude Debussy (1862-1918), etc. Cfr. Eugène Bozza, Concerto pour Clarinette et 
orchestre de chambre ou piano (París: Alphonse Leduc & Cie., 1952), 1. 
933 José Antonio Valls Subirats va interpretar aquesta composició, com a obra de lliure elecció, l’11 de novembre 
de 1982 a l’Església del Patriarca, amb motiu del Premi d’Honor Fi de Grau Superior d’Orgue corresponent al 
curs acadèmic 1981-1982 que va obtenir per unanimitat del tribunal. Així mateix, la va tornar a interpretar, a 
l’orgue de l’Església de Sant Bartomeu de Benicarló, el 14 de novembre de 1982, dintre dels concerts que va oferir 
l’AMCB per commemorar la mort de Santa Cecília. De la mateixa manera, va interpretar el tercer moviment de 
l’obra, Joiós (Toccata), en l’orgue del CSMV, dintre de l’acte de lliurament de diplomes en el qual van actuar els 
alumnes que van obtenir el Premi Mercedes Massí i el Premi d’Honor en els seus respectius finals de grau (22-11-
1982), i a la Parròquia de Sant Pere d’Albalat de la Ribera, el 29 de març de 1983, dintre del III Ciclo de Audiciones 
Sacras. Veure p. 736-741 i 1327-1344. 
934 Adrián Miró, Amando Blanquer en su vida y en su música (Alcoi: Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 1984), 
120. 
935 Durant els anys 1958-1962, Amando Blanquer es va traslladar a París, on va estudiar Anàlisi Musical amb 
Olivier Messiaen, entre d’altres professors, qui va exercir una influència molt profunda en el compositor alcoià. 
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Figura 169: Cc. 1-12 del Fugaç (Preludi) dels Tres salms sense paraules (1977).936 

De la mateixa manera, hi ha cert influx de la sonoritat modal present en la composició 
Ludus Modalis, de Luis Blanes,937 obra en la qual hi ha una destacada presència 

                                                            
Cfr. Adrián Miró, Amando Blanquer en su vida y en su música (Alcoi: Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 
1984), 38-51. 
936 Partitura manuscrita extreta de l’arxiu personal de Vicent Ros. 
937 El compositor Luis Blanes -qui va dedicar la seva tesi doctoral a l’estudi del polifonista valencià P. Vicente 
Pérez-Jorge (1906-1993) per atendre un deute que sentia amb el seu mestre, a banda d’estar convençut de la vàlua 
de la música religiosa conreada per Pérez-Jorge- va passar per diverses etapes: des d’una formació prou clàssica, 
tradicional, gairebé de la polifonia, a altra etapa tonal-acadèmica -la qual cosa es reflecteix amb la investigació 
harmònica que va realitzar i que va plasmar en els seus tractats d’Harmonia, tonals, tradicionals, de tall francès 
(els moviments de les veus per damunt de la progressió de fonamentals així ho reflecteixen. En aquest sentit, 
aquests tractats podrien estar influïts pels de Charles Koechlin (1867-1950), entre d’altres) i destinats per les 
classes d’Harmonia que impartia al CSMV com a catedràtic numerari d’aquesta matèria-. De la mateixa manera, 
en algun moment i de forma molt esporàdica, es va interessar pel sistema d’eixos de Béla Bartók (1881-1945) -en 
el qual cada pol es pot substituir per la seva antípoda (l’interval de quarta augmentada ascendent)-, així com, a 
l’igual que Francisco Tamarit (1941) -qui va dedicar la seva tesi doctoral a les teories d’Edmond Costère (1905-
2001)-, catedràtic numerari de Contrapunt i Fuga al CSMV, entre d’altres, pel sistema utilitzat per Costère, entre 
d’altres inquietuds. Blanes va trobar en les obres teòriques d’aquest teòric francès una eina que li va ésser útil per 
justificar un sistema de composició que es resumeix en atorgar un pes específic a cada so i a cada agregat sonor 
(sigui acord o mode) des de la sistematització d’un sistema de potencials que Costère explica als seus escrits. Cfr. 
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d’acords amb notes afegides i acords construïts per quartes, així com escales de tons 
sencers o gairebé clusters diatònics, entre d’altres característiques i morfologies 
acòrdiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 170: Cc. 1-5 del Preludio de Ludus Modalis.938 

                                                            
Charles Koechlin, Traité de l’Harmonie, 3 vol. (París: Éditions Max Eschig, 1928-1930). Edmond Costère, Lois 
et styles des harmonies musicales: Genèse et caractères de la totalité des échelles, des gammes, des accords et 
des rythmes (París: Presses Universitaires de France, 1954). Edmond Costère, Mort ou transfigurations de 
l’harmonie (París: Presses Universitaires de France, 1962). Luis Blanes Arques, “Personalidad del padre Vicente 
Pérez-Jorge a través de su música y de sus escritos” (tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, 1997). 
Luis Blanes Arques, Teoría y práctica de la armonía tonal, quatre parts (Madrid: Real Musical, 1990-1993). Luis 
Blanes Arques, Teoría y práctica de la armonía tonal: Realizaciones correspondientes a las prácticas, quatre parts 
(Madrid: Real Musical, 1991-1994). Ernő Lendvai, Béla Bartók: Un análisis de su música (Barcelona: Idea Books, 
2003). Francisco Tamarit Fayos, “La atracción cardinal de los sonidos, según las teorías de Edmond Costère” (tesi 
doctoral, Universitat Politècnica de València, 2004). Teo Aparicio-Barberán, “Puntos de referencia en la obra del 
compositor Luis Blanes: Tradición y modernidad” (tesi doctoral, Universitat CEU Cardenal Herrera de València, 
2016). 
938 Partitura manuscrita extreta de l’arxiu personal de Vicent Ros. 
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Així mateix, al paper del clarinet, hi podem observar una influència de les composicions 
i estudis per a clarinet de Vincenzo Gambaro (1785-1828), Hyacinthe Klosé (1808-
1880), Antonio Romero (1815-1886), Robert Stark (1847–1922), Giuseppe Marasco 
(1869-1930), Alamiro Giampieri (1893-1963), Julián Menéndez (1895-1975) 939  o 
Antonio D’Elia (1897-1958), entre d’altres, alguns dels quals s’estudiaven al llarg de 
l’especialitat i, per tant, eren coneguts per Valls Subirats.940 

Arran de l’impressionisme sobretot, es va suprimir, amb més freqüència, la tercera 
d’un acord per afegir-hi la quarta. De la mateixa manera, un acord quatríada construït 
per la successió de quartes justes és, en realitat, un acord de sèptima de dominant 
desproveït de la tercera del mateix, que és substituïda per la quarta. Així, els materials 
dels acords per quartes (i quintes) estan íntimament relacionats amb els acords amb 
notes afegides (generalment, la segona, la quarta i la sexta, la qual cosa ens pot 
suggerir una harmonia per segones), i, al seu torn, aquests es confonen, també, amb 
acords diatònics i escales modals tradicionals, que provenen de les medievals, pel que 
poden tenir altres lectures. En definitiva, amb tots aquests materials, que constitueixen 
una de les característiques en la construcció de l’harmonia per quartes en 
l’impressionisme, es creen noves funcionalitats perquè cada nota de l’acord es pot 
prendre com a eix o pol d’aquest.941 

                                                            
939 José Antonio Tomás Pérez, clarinetista solista de l’Orquestra Nacional d’Espanya, explica així com Julián 
Menéndez va arribar a ésser professor de Lucas Conejero, professor especial de Clarinet al CSMV (al seu torn, 
professor de Tomás Pérez i José Antonio Valls Subirats, entre d’altres): Cuando mi familia pensó que había 
llegado el momento de que me dedicase de lleno al estudio del clarinete, decidieron que Lucas Conejero era el 
profesor indicado, ya que era el solista de la Orquesta Municipal y el profesor del Conservatorio Superior. Pero 
además se daba una circunstancia que lo hacía especial y es que durante la Guerra Civil Española, la Banda 
Municipal de Madrid (BMM) fue trasladada a Valencia dado que en Madrid estaba la línea de fuego. Y azares 
del destino, el solista de esa agrupación que era el célebre Julián Menéndez, vivió en casa de Lucas Conejero, el 
cual aprovechó tal periodo para recibir clases y consejos de aquél excelente clarinetista. Cfr. Carlos J. Casadó, 
“Tomás Pérez: “Estudié con Lucas Conejero porque era el profesor adecuado de clarinete”: Casadó mantiene una 
conversación con el clarinetista Tomás Pérez en la que repasa su vida, tanto personal como artística”, El Periódico 
de Aquí (11 de desembre de 2014), accés el 15 de desembre de 2020, https://www.elperiodicodeaqui.com/epda-
noticias/tom-s-p-rez-estudi-con-lucas-conejero-porque-era-el-profesor-adecuado-de-clarinete-/76961. 
940 José Antonio Valls Subirats tenia moltes condicions i un so potent, però, potser, aquest estava un poc descuidat, 
era massa obert. Possiblement, el fet d’ésser el líder de la banda de l’AMCB i de voler amb ilꞏlusió que tot tirés 
endavant va contribuir a això. Veure p. 1436-1440. 
941 En el tractat d’harmonia de Paul Hindemith, s’estableix quina és la tònica fonamental d’un acord segons la 
disposició i instrumentació de les notes que el componen. Aquesta tònica està subjecta a si se segueix o no l’ordre 
de presentació de la sèrie harmònica. D’altra banda, Fred Lerdahl (1943) parla, també, de quina podria ésser la 
nota d’atracció, entre d’altres. En ambdós casos, es tracta de verticalitat i no d’horitzontalitat, encara que, a la 
Fantasía para clarinete y órgano, de José Antonio Valls Subirats, hi ha aquests dos punts de vista, ja que, de 
vegades, hi ha un pensament melòdic, lineal, i no tant harmònic. Cfr. Paul Hindemith, The craft of musical 
composition. Book 2: Exercises in two-part writing (Londres: Schott Musik International, 1941). Paul Hindemith, 
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A més, com Claude Debussy (1862-1918) o el seu professor de Composició al CSMV, 
entre d’altres, els quals van utilitzar modes defectius, Valls Subirats combina un mode 
amb l’afegit de notes pertanyents a altre(s) per aclarir-lo o enfosquir-lo (pensant en 
termes de llum i ombra, en lloc de consonància i dissonància)942 per, a través d’una 
secció de transició, modular, malgrat la llibertat compositiva manifesta. 

En l’escriptura modal, de vegades, es veu clara l’assignació a un mode, però uns 
mateixos intervals poden pertànyer a diversos modes diferents. També, hi ha modes 
sintètics, modes formats lliurement, etc. A més, és difícil determinar aquest quan 
apareix parcialment (les notes poden pertànyer a diversos), com en aquest cas. 
També, s’ha de tenir en compte que un mode és, només, un conjunt de notes i que, 
harmònicament, pot contenir funcions i, a la vegada, representar funcions entre altres 
modes. Tot i això, l’obra analitzada no està escrita en un mode propi, sinó que està 
organitzada, més bé, a la manera de Serguei Prokófiev (1891-1953) o Dmitri 
Xostakóvitx (1906-1975), o del jazz: les diferents línies melòdiques desenvolupen els 
acords de l’orgue mitjançant dissenys arpegiats o omplint-los per graus conjunts. 

A continuació, mitjançant una anàlisi estadisticodescriptiva, s’indiquen possibles 
escales modals amb les quals es podria haver basat la composició dels diferents 
compassos de la fantasia. Tanmateix, des d’un punt de vista harmònic, l’obra està més 
pensada, en algunes regions, com a transposicions de cèl·lules o una harmonia per 
quartes dintre d’una tonalitat ampliada, i no tant modal, ja que hi ha moments sense 
una adscripció modal clara. Finalment, les notes entre parèntesis són notes suprimides 
en la partitura, però que poden ésser evocades (o no) dintre del context modal de 
cada moment. Així, la nostra proposta és la següent: 

 

 

                                                            
The craft of musical composition. Book 1: Theory (Londres: Schott Musik International, 1942). Stephen McAdams 
(ed.), “Music and psychology: A mutual regard”, en Nigel Osborne (ed.), Contemporary Music Review, vol. 2, 
núm. 1 (Londres: Harwood Academic Publishers, 1987), 135-160. Emilio Renard Vallet, “Acordes: Un estudio de 
los factores condicionantes de su identidad armónica” (tesi doctoral, Universitat d’Oviedo, 2013). 
942 Vincent Persichetti (1915-1987), qui va explicar tots els modes des d’un punt de vista contemporani en el seu 
tractat Armonía del siglo XX, va establir, també, com passar de més llum a més ombra pels set modes. Cfr. Vincent 
Persichetti, Armonía del siglo XX (Madrid: Real Musical, 1985). 
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Figura 171: Possibles escales modals generadores de la Fantasía para clarinete y órgano (I). 
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Figura 172: Possibles escales modals generadores de la Fantasía para clarinete y órgano (II). 

                                                            
943 Aquesta escala és coneguda, també, com a mode flamenc o mode sintètic simètric. 
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Figura 173: Possibles escales modals generadores de la Fantasía para clarinete y órgano (III). 

No obstant això, en aquesta fantasia, es pot observar, també, una tonalitat ampliada, 
lliure, amb parts modals, en ocasions, amb materials a l’americana, com els que va 
emprar Vincent Persichetti (1915-1987) en algunes de les seves obres: acords 
construïts mitjançant la successió de segones, quartes, quintes, sèptimes, poliacords, 
clusters diatònics, etc. En aquest sentit, Walter Piston denomina, despectivament, 
estilo Hollywood a l’estil americà que es fa servir d’harmonies impressionistes tretes 
del context francès.944 

Així, aquesta composició de Valls Subirats podria tenir influències d’aquest moviment 
artístic, però les seves harmonies són utilitzades lliurement pel compositor. Recorda, 
també, el contrapunt emprat per Paul Hindemith, però, tot, amb la llum característica 
de la música mediterrània. En aquest aspecte i buscant paral·lelismes valencians, es 
poden escoltar reminiscències de l’estètica d’Òscar Esplà (1886-1976), entre d’altres, 
ja que es tracta de música modal influïda per l’impressionisme i ambdós compositors 
la van practicar, malgrat les diferències estilístiques i tècniques entre aquests. El 

                                                            
944 Walter Piston, Armonía (Madrid: Mundimúsica, 2007), 473. 
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caràcter modal ampliat, també, es deixa notar. Aquestes característiques suposen una 
limitació cap a la utilització del xifrat funcional. 

També, es poden observar certs moviments paral·lels de quintes i octaves justes, 
presents en ambdues mans, com a mostra d’un procediment compositiu que té els 
seus orígens en la forma polifònica occidental primitiva coneguda com a organum, 
però aquests són tractats de manera similar a l’aplicat pels compositors impressionistes 
per aconseguir una determinada sonoritat/color. 

Així mateix, creiem que hi ha una influència de la sonoritat i timbre bandístics, però 
aquest està filtrat de manera personal. En certa manera, hi ha un sentit valencià, ja 
que la tímbrica del propi orgue pressuposa que l’obra es podria instrumentar per a 
banda, la qual cosa s’ha reflectit en els tres arranjaments diferents realitzats. Es tracta, 
doncs, de música suggerent. Aquesta característica és compartida per Amando 
Blanquer. Per exemple, el seu Tríptic per a banda correspon a la versió per a banda 
de l’obra Tres salms sense paraules, per a orgue, que, al mateix temps, va manifestar 
una orquestració sota el nom de Tríptic orquestral. Una cosa semblant ocorre, també, 
amb la seva trilogia Gloses: Gloses, per a orgue; Gloses II, per a banda; i Gloses III, 
per a orquestra. Igualment, algunes de les seves obres simfòniques són producte 
d’orquestracions de composicions bandístiques, com Iridiscencias sinfónicas, entre 
d’altres.945 Blanquer, que va tenir contacte amb el món bandístic des de petit, per tant, 
sempre va ésser fidel als seus orígens, de manera que la seva música és genuïna.946 
Aquesta simultaneïtat de registres, però, creiem que només és possible com a 
conseqüència de l’autenticitat d’aquesta i de l’ofici del compositor alcoià, i representa 
un exemple aïllat, ja que és difícil trobar altre compositor amb aquestes 
característiques.947 

                                                            
945 Concebuda, inicialment, per a banda, aquesta obra va ésser estrenada el 19 de juliol de 1986 a la Plaça de Bous 
de València, a càrrec de la Koninklijke Harmonie de Thorn, dirigida per Jan Cober, a propòsit del centenari del 
Certamen de Bandas de Música de la Fira de Juliol de València. La versió orquestral de l’obra va ésser estrenada 
el 12 de gener de 1996 al Palau de la Música de València, a càrrec de l’Orquestra Municipal de València, dirigida 
per Enrique García Asensio. Cfr. Adrián Miró, Amando Blanquer en su vida y en su música: Segunda parte (Alcoi: 
Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2001), 32. 
946 Mª Luisa Blanes Nadal, “La obra pianística de Amando Blanquer” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de 
València, 2003), 192. 
947 La creació musical bandística valenciana ha estat seguint una línia estètica que ha determinat part de la 
composició del segle XX. Així, podem establir una relació entre Salvador Giner (1832-1911), un dels promotors 
de la creació de la Banda Municipal de València el 1903, Manuel Palau (1893-1967) i Amando Blanquer (tots tres 
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Finalment, tot i que no té res en comú amb l’obra per a banda Remors de la ciutat, 
d’Enrique Sanz-Burguete (1957),948 participa de la cosmovisió d’una època i tradició 
valencianes comuna amb l’obra de Valls Subirats, i ambdues composicions 
comparteixen un pensament tímbric instrumental, bandístic. 

 

 

 

 

                                                            
professors de Composició al CSMV), entre d’altres. Aquesta línia, però, es presenta difusa després de l’últim 
compositor a causa de la privació d’alguns aspectes, com l’assimilació del món sonor que envolta el compositor, 
a favor d’un estil compositiu més eclèctic i cosmopolita, sovint, amb caire cinematogràfic o influït per alguns 
compositors estrangers. Els tres músics esmentats van assumir la música del seu temps, però van reflectir, també, 
l’essència de la música popular valenciana; és a dir, les seves obres van ésser contemporànies en el seu temps i, al 
seu torn, identificatives de la procedència dels compositors. Cfr. José Luis García del Busto, “Recuerdos 
personales en el centenario de Melchor Peropadre y reflexiones en torno al repertorio de las bandas valencianas”, 
Primitiva Setabense de Xàtiva: Santa Cecília 2020 (Xàtiva: Societat Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva 
(La Costera), 2020), 58-60. 
948 Treball de fi de carrera de Composició d’Enrique Sanz-Burguete, dedicat al seu professor Amando Blanquer, 
que va ésser guardonat amb el Premi Valencia de Composició de la Diputació de València el 1987 i obra d’obligada 
interpretació per la primera secció de la dinovena edició del Certamen Provincial de Bandes de Música de València 
el 1995. 
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14.5. TRES PRELUDIOS DE BROODWAY (1983) 

14.5.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

L’única composició de José Antonio Valls Subirats per a piano sol està representada 
pels seus Tres preludios de Broodway. Aquesta obra, finalitzada a l’abril de 1983, com 
el seu Concierto para piano y orquesta, conté tres preludis en els quals es va reflectir 
el seu interès per la música dodecafònica (al primer d’ells), així com es va fer patent 
la seva afició cap al jazz (al segon i tercer preludis). Tot i estar estructurada en tres 
parts, l’obra té unitat, malgrat que el primer preludi no s’adscrigui a l’estètica comuna 
entre la segona i la tercera peça. 

Precisament, aquests dos últims preludis van ésser estrenats per Bartomeu Jaume, 
llavors professor auxiliar numerari de Piano al CSMV, en el concert que va tenir lloc el 
10 de juliol de 1985 al saló d’actes del Centre Cultural de la Caixa d’Estalvis de València, 
a propòsit de l’audició de les obres d’alguns alumnes de Composició d’Amando 
Blanquer (1935-2005) 949  al Conservatori. 950  Entre els estudiants representats, es 
trobaven Vicente Ramón Ramos (1954-2012)951 -compositor valencià que va finalitzar 
els seus estudis de Composició el 1983 al Robert Schumann Hochschule de Düsseldorf 
amb Günther Becker (1924-2007)-,952 José Antonio Orts (1955) (estudiant de quart 
curs), Ramón Pastor (1956) (estudiant de segon curs), José Antonio Valls Subirats 
(havia conclòs els estudis corresponents al tercer curs), José Aparisi (1959) (estudiant 

                                                            
949 Encara que al programa de mà del concert es fa referència als Tres preludios de Broodway i a Bartomeu Jaume 
com a únic intèrpret, en la crítica del mateix realitzada per Eduardo López-Chavarri Andújar i publicada al diari 
Las Provincias (12-07-1985), podem comprovar que Jaume va interpretar dos dels tres preludis i que Ramón Pastor 
i José Aparisi van ésser, també, intèrprets de les seves pròpies composicions. Així mateix, se suggereix una línia 
estètica semblant a la de Charles Ives (1874-1954) en el tercer preludi de José Antonio Valls Subirats, la qual cosa 
no creiem que sigui així. Si escoltem la seva Sonata per a piano, núm. 2 (Sonata Concord), per exemple, una de 
les seves obres més conegudes, hi podem observar que Ives utilitza, fraccionadament, acords per quartes, però el 
llenguatge no té res a veure amb el llenguatge de tonalitat ampliada amb influències del jazz que s’aprecia en 
aquest preludi de Valls Subirats. No solament s’han de veure els acords utilitzats, sinó, també, la utilització 
d’aquests que fa el compositor i sobretot dintre de quin llenguatge hi apareixen. Veure p. 1483-1576. Cfr. Eduardo 
López-Chavarri Andújar, “El Ballet Theatre de l’Arche, con “Babel-Babel”, en Viveros”, Las Provincias (12 de 
juliol de 1985): 58. 
950 Veure p. 1423-1429. 
951 Informació extreta de les actes de qualificacions del CSMV. 
952 Héctor Oltra García, “El compositor valenciano Vicente Ramón Ramos Villanueva (1954-2012): Biografía, 
catálogo de obra y fundamentos estéticos a través del análisis musical de su obra camerística” (tesi doctoral, 
Universitat Politècnica de València, 2017), 150. 
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de segon curs), César Cano (1960) (estudiant de segon curs) i Miguel Ángel Linares 
(1961) (estudiant de segon curs). 

Aquesta iniciativa va tenir com a precedent l’audició d’alguns alumnes d’Amando 
Blanquer que es va realitzar el 28 de maig de 1985 al saló d’actes del CSMV. Els 
intèrprets van ésser Bartomeu Jaume i Juana Guillem. En aquest cas, encara que no 
es va interpretar cap obra de Valls Subirats, es va estrenar la composició Epifonías: 
Siete piezas breves para flauta y piano, de Blanquer, dedicada al compositor, també, 
alcoià Carlos Palacio (1911-1997), i es va incloure una obra de Mª Teresa Oller (1920-
2018), llavors professora auxiliar numerària d’Harmonia i secretària al CSMV, Preludio 
en Do sostenido menor, que, com a conseqüència del seu contacte amb Manuel Palau 
(1893-1967),953 va estar vinculada a la càtedra de Composició del centre. 

La presentació d’aquesta audició, a càrrec d’Amando Blanquer, va ésser la següent: 

Vamos a ofrecerles esta tarde un acto singular en la vida del Conservatorio. No es frecuente 
una audición de alumnos de Composición. Sí, sin embargo, de otras materias, como Piano, 
Guitarra, Canto, de instrumentos de viento o de cuerda... Por consiguiente, el calificativo de 
“singular” creo que es bastante acertado, bastante justo. También, el que sea un acto dedicado 
a los alumnos y, concretamente, a una especialidad, como es el piano, también, tiene su 
atractivo porque, en la clase de Composición, son muchas las materias que se trabajan y reunir 
un elenco de trabajos dignos de ofrecerse en público, unos trabajos de interés, también, tiene 
su atractivo. Yo quería referirles que todos los trabajos no son hechos en el presente curso 
(algunos son de años anteriores, concretamente, del curso anterior), pero sí son todos de esta 
promoción de alumnos que terminarán algunos este año; otros, el próximo. Y, también, quería 
referirles que todos los alumnos no están aquí representados por la sencilla razón de que 
algunos de los trabajos que se presentaron para su interpretación eran de tal dificultad que era, 
prácticamente, imposible montarlos con el espacio de tiempo que se requiere. Quisiéramos que 

                                                            
953 Manuel Palau va ésser professor interí de Composició al CSMV el 1940, fins que, a partir de 1943, es va fer 
càrrec, per oposició, de la càtedra de l’especialitat fins a la seva jubilació el 1963. Per altra part, Amando Blanquer 
es va incorporar a la mateixa càtedra el 1969, també, fins a la seva jubilació el 1997. D’aquesta manera, tal com 
va apuntar Salvador Seguí, Palau i Blanquer se situarien al centre de la creació de la música valenciana del segle 
XX. Així mateix, el tractament del folklore com el substrat que alimenta les seves creacions, certs elements 
nacionalistes presents, especialment, en les seves primeres composicions i el fet d’haver ostentat la direcció del 
CSMV, ens podrien fer establir que Amando Blanquer, hereu de la càtedra de Composició del Conservatori de 
València, va ésser el continuador natural de Palau, ambdós músics, equiparables en els seus oficis com a 
compositors, fonamentals per entendre part de la música originada a València durant el segle XX. Cfr. Salvador 
Seguí, Manuel Palau (1893-1967), Sèrie Minor 47 (València: Consell Valencià de Cultura, 1997), 57. Amando 
Blanquer Ponsoda, Las estéticas musicales europeas y su influencia en la música valenciana del siglo XX 
(València: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, 1996): 26-27. 
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esta audición no fuese la única que se celebra. Ya tenemos antecedentes de años anteriores 
que han celebrado, no muchas, no todas las que quisiéramos por nuestra parte porque sí hemos 
tenido dispuestos los materiales, pero organizar un acto para la clase de Composición, salvo el 
presente, que no es muy costoso, los demás, sí lo son porque preparar un conjunto de cámara, 
una orquesta... aparte del costo económico, aparte es la cantidad de tiempo y la cantidad de 
cosas que hay que conjugar para poder hacer esto. Por consiguiente, en el acto de hoy, van 
ustedes a escuchar piezas de muy distintos autores y de muy distintas tendencias. Un peligro 
de la clase de Composición es encauzar a todos los alumnos en una misma dirección. Es un 
peligro gravísimo porque, en ese caso, el profesor o puede acertar con el alumno o puede 
destrozar una posible figura de la composición. Por consiguiente, van a escuchar obras de una 
tendencia, totalmente, distinta, por ejemplo, desde lo de Ramón Pastor, lo de Aparisi (que son 
cosas distintas); lo de José Antonio Orts, lo de César Cano (totalmente, distinto)... Hemos 
puesto, también, en el programa unas obras de personas que, de alguna manera, están 
vinculadas a la cátedra de Composición porque, también, teníamos un interés en completar un 
programa digno. Entre ellas, está la obra de Mª Teresa Oller, con un preludio, que como ustedes 
verán, y una obra de Vicente Ramos, que, si bien no está, como ya se dice en la presentación, 
no ha hecho sus estudios en el Conservatorio, sí los ha convalidado y sí que está muy vinculado 
al centro porque su presencia entre nosotros es cuotidiana.954 Y, también, hay una pequeña 
obra que había que completar y, también, aprovechar la extraordinaria intervención de Joana 
Guillem, presente entre nosotros, para darle un poco de dinamismo al programa, y se ha 
programado, también, una obrita, también, de estreno, unas “Epifonías”. Por consiguiente, les 
deseo a todos que pasen una velada feliz y que, con su presencia, no en ésta, sino en futuras 
convocatorias, nos apoyen para que estos programas, estas audiciones de alumnos de 
Composición, sigan siempre en pie. Muchas gracias.955 

 

 

 

 

                                                            
954 Durant el curs acadèmic 1984-1985, Vicente Ramón Ramos va ésser alumne del CSMV de Violoncel, sota la 
tutela d’Alejandro Abad, professor auxiliar numerari d’aquesta especialitat. Cfr. Héctor Oltra García, “El 
compositor valenciano Vicente Ramón Ramos Villanueva (1954-2012): Biografía, catálogo de obra y fundamentos 
estéticos a través del análisis musical de su obra camerística” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de València, 
2017), 212-213. 
955 Transcripció realitzada a partir d’un enregistrament domèstic de l’acte. Document sonor extret de l’arxiu 
personal de Vicent Ros. 
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Figura 174: Programa de mà de l’audició d’alumnes de la càtedra de Composició del CSMV que va 
tenir lloc el 28 de maig de 1985 al saló d’actes del centre. 
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Blanquer, conscient que aquestes obres podrien tenir una projecció veritablement 
restringida (sovint, dintre de l’aula), va propiciar la interpretació d’algunes d’aquestes 
mitjançant audicions a través de la seva càtedra de Composició, amb les quals, a més, 
es va intentar vincular amb altres càtedres del CSMV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 175: Programa de mà de la primera audició de la càtedra de Composició del CSMV a partir de 
la possessió d’Amando Blanquer com a catedràtic numerari de l’especialitat el 1969 (2-06-1970). 
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Figura 176: Programa de mà d’una audició d’alumnes de la càtedra de Composició del CSMV, amb la 
col·laboració de la càtedra de Direcció d’Orquestra del centre (28-05-1981). 
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Aquests concerts van propiciar que, a l’estiu de 1985 i malgrat els sorolls externs d’un 
rastre que van provocar la repetició d’algunes obres interpretades, Bartomeu Jaume i 
Juana Guillem, juntament amb José Aparisi, Miguel Ángel Linares, Mª Dolores Tomás, 
Santiago Rebenaque, Juan Vercher (1940-2012) i el grup Studium Musicae (dirigit per 
Ramón Pastor), col·laboressin en l’enregistrament d’un LP (que al final van resultar 
dos, constituint així un àlbum) titulat Compositores valencianos contemporáneos.956 
Aquest projecte, concebut a propòsit de la commemoració del 50è aniversari del 
naixement de Blanquer957 i que va tenir els comentaris de Joaquín Arnau, el disseny 
d’Alcalá-Canales, el treball d’enregistrament del tècnic José Luis Berenguer (1940) 
realitzat al saló d’actes del CSMV i la col·laboració de la Diputació de València, va 
incloure obres de l’esmentat catedràtic i dels seus deixebles José Aparisi, César Cano, 
Miguel Ángel Linares, José Antonio Orts, Ramón Pastor i José Antonio Valls Subirats.958 
Bartomeu Jaume va ésser l’encarregat d’enregistrar el segon i tercer preludios de 
Broodway, de Valls Subirats.959 

La presentació de l’àlbum va tenir lloc el 10 de març de 1986 al saló d’actes del CSMV960 
mitjançant una audició d’obres, en la qual no es va interpretar cap obra de Valls 
Subirats, i un col·loqui amb alguns dels compositors representats (José Aparisi, 
Amando Blanquer, César Cano, José Antonio Orts i Ramón Pastor), moderat per Vicent 
Ros,961 llavors director del centre: 

                                                            
956 Conservatorio Superior de Música de Valencia. Compositores valencianos contemporáneos. Valdisc, 012, 
doble LP, 1985. 
957 D’entre les celebracions que van tenir lloc a propòsit d’aquest aniversari, es troben els concerts-homenatges 
que l’Orquestra Municipal de València, sota la direcció de Manuel Galduf, va oferir els dies 7 i 9 de març de 1985 
al Teatre Principal de València, i l’11 de març de 1985 al Teatre Calderón d’Alcoi -en aquests concerts, es van 
estrenar les obres Impromptus a María Luisa, per a soprano i orquestra (amb text d’Adrián Miró (1924-2011), amb 
la colꞏlaboració de la soprano Carmen Bustamante, i Tríptic orquestral-, així com el concert ofert per la Corporació 
Musical Primitiva d’Alcoi del Centre Instructiu Musical Apolo, dirigida per Gregorio Casasempere Gisbert, el 31 
de març de 1985 al Teatre Circo d’Alcoi. Cfr. Adrián Miró, Amando Blanquer en su vida y en su música: Segunda 
parte (Alcoi: Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2001), 19 i 30. 
958 Mª Teresa Oller, “Panorámica actual del Conservatorio Superior de Música de Valencia”, Estudios Musicales: 
Revista del Conservatorio Superior de Música de Valencia, núm. 2 (1985): 12. 
959 El mateix intèrpret va enregistrar, també, les Epifonías: Siete piezas breves para flauta y piano, d’Amando 
Blanquer (amb la colꞏlaboració de la flautista Juana Guillem), i Apuntes para Nastassia, per a piano, de César 
Cano. A més, José Aparisi va interpretar i enregistrar els seus Dos nocturnos, per a piano. Aquestes tres 
composicions van ésser estrenades, també, per Jaume i Guillem, i Aparisi, respectivament, en l’audició que va 
tenir lloc el 28 de maig de 1985 al saló d’actes del CSMV. 
960 Mª Teresa Oller, “Panorámica actual del Conservatorio Superior de Música de Valencia”, Estudios 
Musicales: Revista del Conservatorio Superior de Música de Valencia, núm. 3 (1986): 13. 
961 A partir de la visita de Vicent Ros al CSMV al començament del curs acadèmic 1972-1973 per qüestions de 
titulació, l’administratiu tècnic Isaac Barrio va ésser qui li va presentar al llavors director del centre, Amando 
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Figura 177: Comunicació de la presentació de l’àlbum Compositores valencianos contemporáneos.962 

Joaquín Arnau va fer la següent valoració dels dos preludis enregistrats: 

Sus dos Preludios de Broadway realizan una rara simbiosis de dominio del oficio y entraña 
musical a través de la asunción de un “estilo” neto y perfectamente clasificado, cuya cabecera 
más cualificada la historia ha asignado a Gershwin [(1898-1937)]. Sin embargo, esa 
americanidad consciente es reinterpretada con tanta desenvoltura, con tal inmancillada 
naturalidad, que se nos aparece, paradójicamente, como menos deudora de europeísmos y, en 
ese sentido, más vecina a los guiños strawinskianos en torno al mismo tema. Los Preludios de 
Valls son puros de puro viscerales, no irracionales, pero sí entrañados.963 

                                                            
Blanquer, qui havia aconseguit que des de la Secció d’Ensenyaments Artístics del Ministeri d’Educació i Ciència 
es destinés la dotació econòmica vacant del professor especial interí de Solfeig José Luis López (després del trasllat 
d’aquest al Conservatori Superior de Música de Múrcia com a catedràtic numerari de Conjunt Coral i Instrumental) 
a una de nova creació d’Orgue i Clavecí com a conseqüència de l’impacte que li va causar l’orgue durant la seva 
estada a París, al tractar-se d’un instrument important i actiu, i per influència del que va ésser el seu professor, 
Olivier Messiaen (1908-1992). D’aquesta manera, tot i que es va pensar inicialment en Vicent Chuliá, responsable 
de la classe d’Orgue del CSMV durant el curs acadèmic 1966-1967 com a professor encarregat de curs, la seva 
mort a l’agost de 1972 va fer que Ros i Blanquer acordessin la realització d’un curset especial d’orientació titulat 
Conocimiento e interpretación de música para órgano, que es va realitzar els dies 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 i 28 de 
novembre de 1972, i que va culminar amb el nomenament de Vicent Ros com a professor especial interí de 
l’especialitat l’1 de gener de 1974. A partir de llavors, es va establir una gran relació entre ambdós que es va 
reflectir en aquests projectes de 1985, entre d’altres. 
962 Document extret de l’arxiu del CSMV. 
963 Conservatorio Superior de Música de Valencia. Compositores valencianos contemporáneos. Valdisc, 012, 
doble LP, 1985. 
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Amb aquestes paraules, es desprèn la influència de George Gershwin en aquests dos 
preludis, influència òbvia i conscient en Valls Subirats, ja que es tracta d’una qüestió 
d’estil. L’al·lusió de Joaquín Arnau a Ígor Stravinski (1882-1971), però, va per altres 
camins. No és un assumpte d’estil, sinó d’actitud. A Stravinski, li va agradar rondar per 
àrees de la cultura musical alienes al seu entorn natural (el seu Ebony Concerto, per a 
clarinet i banda de jazz, entre d’altres, és un exemple d’aquesta inquietud). Els preludis 
de Valls Subirats no imiten les seves maneres, però funcionen amb aquesta llibertat 
d’esperit. A més, la seva última afirmació (Los Preludios de Valls son puros de puro 
viscerales, no irracionales, pero sí entrañados), un tant retòrica, ressalta l’espontani 
d’una música desimbolta i no, per això, banal. 

Aquest document sonor sembla ésser l’única font que Miguel Álvarez-Argudo va 
utilitzar per determinar, molt breument, l’aportació pianística de Valls Subirats dintre 
de la seva publicació titulada El pianismo valenciano (los compositores y las obras), en 
la portada de la qual s’il·lustra el rostre del músic canareu, entre d’altres compositors. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 178: Portada de El pianismo valenciano (los compositores y las obras), de Miguel Álvarez-
Argudo.964 

                                                            
964 Miguel Álvarez-Argudo, El pianismo valenciano (los compositores y las obras) (València: Rivera, 2005). 
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No obstant això, com a conseqüència de la formació pianística de l’autor d’aquesta tesi 
doctoral,965 juntament amb altre factor favorable, com és l’existència del cicle de 
concerts Música a la Capella: Concerts de Tardor, de l’Aula de Música del Vicerectorat 
de Cultura i Esport de la Universitat de València, es va plantejar la possibilitat 
d’estrenar, en aquest context, el primer dels Tres preludios de Broodway, de José 
Antonio Valls Subirats. Així, el 18 de novembre de 2020 i sota el títol d’Aproximació a 
sis compositors valencians i estrena d’un preludi del compositor tarragoní José Antonio 
Valls Subirats, va tenir lloc la primera audició íntegra d’aquestes peces a la Capella de 
la Sapiència del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València. 

El programa que es va presentar per aquella ocasió es va dividir en tres parts. A la 
primera d’elles, es va interpretar una mostra del repertori per a piano de Manuel Palau 
(A Valencia, dels seus Preludios de España), Vicent Asencio (1908-1979) (Preludio a la 
Dama de Elche) i Amando Blanquer (Quatre preludis), sens dubte, tres dels millors 
compositors valencians del segle XX. A la segona part, es va oferir l’audició dels Tres 
preludios de Broodway, que va ésser introduïda per les impressions que de Tarragona 
va tenir el compositor valencià Enrique González Gomá (1889-1977)966 i per altre 
preludi d’Eduardo Montesinos (1945) (Preludio en el tono de Mi, encara que, en 
aquesta composició, no hi ha cap reminiscència jazzística), un dels primers compositors 
en introduir el jazz simfònic a València.967 Finalment, es van interpretar els Preludis de 
tardor, de Javier Costa (1958).968 Així, es van interpretar obres de set compositors que 
estan o van estar vinculats, també, en certa manera, al CSMV. 

                                                            
965 Hèctor Tarín està en possessió del Títol Superior de Música en l’especialitat d’Interpretació, itinerari Piano, pel 
CSMV (2018). 
966 La primera peça del Tríptic tarragoní, d’Enrique González Gomá, obra dedicada al jutge i musicòleg Eduard 
Baixauli (1913-1998), Cercavila dels castellers, subtitulada Record de Clavé, podria ésser, també, un homenatge 
al polític, compositor i escriptor barceloní Anselm Clavé (1824-1874), qui va compondre la música i la lletra de 
l’obra per a quatre veus masculines a cappella Los xiquets de Valls, entre d’altres, que descriu l’actuació dels 
castellers en una festa major, possiblement, a Vilafranca del Penedès. Així mateix, la tercera peça de l’obra, 
Scherzino per a Maginet, podria ésser, també, altre homenatge al personatge creat el 1934 pel locutor de ràdio 
tarragoní Josep Mª Terrassa (1913-1996), Maginet Pelacañas. La seva primera imatge la va obtenir del dibuixant 
Salvador Mestres (1910-1975) el 1943. Cfr. Francisco Gras i Elías, Siluetes d’Escriptors Catalans del sigle XIX: 
Tercera serie (Barcelona: Biblioteca Popular de L’Avenç, 1910), 91-92. Enric G. Gomá, Peces per a piano 
(València: Instituto Valenciano de Musicología de la Institución Alfonso el Magnánimo i Piles, 1972). 
967 Vicent Lluís Fontelles Rodríguez, “Jazz a la ciutat de València: Orígens i desenvolupament fins a les acaballes 
del 1981” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de València, 2010), 436. 
968 Veure p. 1423-1429. 



362 

És probable que l’obra de Valls Subirats fos el resultat d’un treball de la classe de 
Composició del CSMV, ja que va ésser el mateix Blanquer qui li va lliurar una còpia de 
la partitura manuscrita del propi compositor a Bartomeu Jaume. A més, s’adequa al 
temari del tercer curs de l’especialitat, en el qual es va estudiar la forma del preludi, 
entre el programa general.969 

Els Tres preludios de Broodway van ésser transcrits i publicats dintre dels divuitè, 
dinovè i vintè números de la revista de la Banda Municipal de Música d’Alcanar, 
Clarinet, respectivament.970 

L’any 1985, Any Internacional de la Joventut i Any Europeu de la Música, va ésser 
especialment esperançador pels concerts i les publicacions que es van dur a terme. 
Tanmateix, moltes d’elles no van tenir continuïtat; tal són els casos del doble LP al que 
s’ha fet referència o la col·lecció d’obres per a piano englobades amb el títol genèric 
de Magistri Conservatorii Valentini,971 la presentació de la qual va tenir lloc el 23 
d’octubre de 1985 al saló d’actes del CSMV, dintre de l’acte d’obertura del curs 
acadèmic 1985-1986, entre d’altres. Aquesta col·lecció, amb la col·laboració de la 
Generalitat Valenciana, va reunir onze obres d’onze compositors vinculats al 
Conservatori i va emular l’època modernista, que donava possibilitats a altres arts, ja 
que cadascuna de les partitures es va presentar amb un disseny artístic diferent 
realitzat pel grup Alcalá-Canales. Els compositors representats van ésser Vicent 
Asencio, José Báguena Soler (1908-1995), Luis Blanes (1929-2009), 972  Amando 
Blanquer, José Mª Gomar (1916-1982), Victoriano Guijarro (1942-1986), Francisco 
Llácer Pla (1918-2002), Eduardo López-Chavarri Marco (1871-1970), Eduardo 
Montesinos, Mª Teresa Oller i Manuel Palau.973 

                                                            
969 Veure p. 1441-1481. 
970 Ramon Adell et al., Clarinet, núm. 18 (2006): 13-16. Ramon Adell et al., “Amics de la música de Bellvitge”, 
Clarinet, núm. 19 (2006): 13-16. Ramon Adell et al., “Agrupació Musical Santa Cecília de Canet lo Roig”, 
Clarinet, núm. 20 (2006): 13-16. 
971  Conservatorium Superius Musicæ Valentinæ, Magistri Conservatorii Valentini: Vol. 1-Piano, 12 núm. 
(València: Conservatorio Superior de Música de Valencia, 1985). 
972 Luis Blanes va realitzar, també, un estudi de cada obra, que va ésser publicat dintre de l’esmentada colꞏlecció. 
Cfr. Luis Blanes, Estudio [de les obres per a piano contingudes en la colꞏlecció Magistri Conservatorii Valentini] 
(València: Conservatorio Superior de Música de Valencia, 1985). 
973 Mª Teresa Oller, “Panorámica actual del Conservatorio Superior de Música de Valencia”, Estudios Musicales: 
Revista del Conservatorio Superior de Música de Valencia, núm. 2 (1985): 10-11. 
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Durant aquest acte inaugural del curs acadèmic 1985-1986 (23-10-1985), Vicent Ros 
va fer referència a l’esmentat àlbum Compositores valencianos contemporáneos: 

Evidentment, totes les nostres atencions i preocupacions estan centrades, primordialment, en 
la nostra joventut, en les noves generacions que acudeixen a les nostres aules amb unes 
inquietuds molt vives, portadores d’una savia nova, que tant ens ajuden a no caure en la rutina 
i l’anquilosament. […] Però, si bé no perdem l’ocasió d’ajudar i millorar el treball dels joves 
intèrprets, també, ens preocupen els joves compositors, portadors del nostre geni creatiu i que 
estan cridats a mostrar els valors musicals del nostre poble. Per això, en aquest Any de la Música 
i de la Joventut, hem estat molt interessats en donar a conèixer part del repertori nou que, amb 
tant d’esforç i il·lusió, van elaborant. L’àlbum format per dos discos, que abans de finalitzar l’any 
presentarem, serà una bella mostra de la nostra càtedra de Composició, amb obres escollides 
del seu professor titular i d’alguns alumnes més destacats. Treballarem per a què això continue 
per diferents mitjans (audicions, edicions de partitures, enregistraments discogràfics, etc.) per 
a què la creativitat musical tinga les compensacions adients. […] El curs, que ple d’esperances 
anem a començar, espere i serà, sens dubte, molt fructífer per a tots, i estic segur, també, que 
el claustre de professors seguirà essent tan eficient i entregat com ho ha estat fins ara, i motiu 
sempre de satisfacció, així, també, com la jovenívola aportació de l’extraordinari alumnat que 
tenim, suposarà un engrandiment, en tots els sentits, per al nostre Conservatori.974 

Així mateix, Luis Blanes va presentar el primer i únic volum de la col·lecció Magistri 
Conservatorii Valentini: 

Ilustrísimo Señor Director General de Enseñanzas Medias [Javier Paniagua], ilustrísimos 
señores, compañeros, señoras y señores: Como dicen los programas de mano, mi intervención 
en este acto no es otro que el presentarles el volumen primero de “Magistri Conservatorii 
Valentini”, que, afortuna-damente, ya es un hecho, una realidad, y, también, diría yo, un 
proyecto. La realidad es que ya se ha editado el volumen primero de “Magistri Conservatorii 
Valentini”, que consiste en una edición de obras de maestros valencianos que, de algún modo, 
están o han estado vinculados al Conservatorio: profesores, alumnos y otras personas que 
colaboran o han colaborado, directamente, con ciertas actividades de nuestro centro. Tiene, 
esta publicación, la finalidad de conseguir tres objetivos: primero, cubrir el vacío que la mayoría 
de compositores tienen y es el no poder dar a conocer sus obras por falta de que alguna 
identidad o mecenas se preocupe de publicarlas. Una de las condiciones indispensables, pues, 
para que las obras formen parte de estas colecciones es que la obra sea inédita; segundo, dotar 
al Conservatorio de un patrimonio musical con las obras de las personas vinculadas a él, que, 

                                                            
974 Transcripció realitzada a partir d’un enregistrament domèstic de l’acte. Document sonor extret de l’arxiu 
personal de Vicent Ros. 



364 

junto a los manuscritos, formarán, en el presente y en el futuro, un centro de documentación 
para la investigación histórica y estética de los músicos valencianos; tercero, proporcionar un 
material con finalidades práctico-pedagógicas para uso de los profesores, en su labor didáctica, 
y alumnos, en su labor discente. Las obras que se vayan publicando, pues, no representan, en 
modo alguno y de forma absoluta, ni una época determinada de la música valenciana ni el 
ideario estético actual o global de sus compositores, aunque, en algún caso esporádico, sí que 
lo pueden representar. Las obras (o, mejor, la selección de las obras) está condicionada al haber 
o no sido publicadas y, en caso de maestros fallecidos, al criterio de los familiares, que no, 
necesariamente, debería de coincidir con el criterio del propio autor. Yo creo que, a pesar de 
todo, es una colección de valores musicales intrínsecos, innegables, y que, de alguna manera, 
representa un determinado momento de sus colaboradores y, por tanto, de la historia de la 
música valenciana. El primer volumen está dedicado al piano (ha sido el instrumento que nos 
ha servido de ensayo) y lo constituyen once obras que, como ustedes ya habrán podido 
comprobar porque creo que lo han recogido casi todos, son las siguientes: “Danza de alegría”, 
de Eduardo López-Chavarri; “Preludio a Castilla”, de Manuel Palau; “Cançó de bres”, de Vicente 
Asencio; “Marionetas”, de José Mª Gomar; “Cipreses”, Mª Teresa Oller; “Sonatina”, Luis Blanes; 
“Pizperiana”, José Báguena Soler; “Preludio en tono de Mi”, de Eduardo Montesinos; “Tríptic”, 
de Victoriano Guijarro; “Homenajes”, de Amando Blanquer; y “Dístico percutiente”, de Francisco 
Llácer. Las obras, como ustedes ya habrán podido observar, están editadas por separado 
(quiero decir, que no forman un volumen), con una hermosa portada cada una (que es un 
dibujo a cuatro colores), y, junto con un estudio analítico de cada una de ellas, están protegidas 
con unas cubiertas, con lo que se consigue facilitar su uso y hasta el poderlas adquirir por 
separado sin necesidad de que los alumnos estén obligados a comprar todo el lote. En el 
presente acto y como lección magistral de la apertura del curso académico 1985-1986, se van 
a interpretar las obras del volumen, excepto las de Palau, Gomar y Montesinos, que, por diversas 
razones ajenas a la dirección, no se pueden interpretar;975 y los intérpretes, como dice el 
programa de mano y por orden de actuación, serán Bartomeu Jaume, Mario Monreal y Perfecto 
García Chornet. Al principio, he dicho que, con el primer volumen de “Magistri Conservatorii 
Valentini”, presentábamos, también, un proyecto, y es que el Conservatorio tiene idea de que 
estas ediciones se continúen y que la presente no sea un caso raro, esporádico y único, con 
motivo, por ejemplo, del Año Internacional de la Música que se está celebrando. Con todo ello, 
se quiere de poner de manifiesto: primero, la visión universitaria de los trabajos realizados por 

                                                            
975 El preludi de Manuel Palau havia sigut publicat anteriorment per l’editorial barcelonina Boileau (1957). En el 
cas d’Eduardo Montesinos, no va tenir notícies de la presentació de l’esmentada colꞏlecció, ja que, en aquell temps, 
estava destinat al Conservatori Superior de Música Òscar Esplà d’Alacant, després d’haver obtingut la càtedra de 
Solfeig i Teoria de la Música (1984-1988). A més, el seu Preludio en el tono de Mi havia sigut estrenat el 24 
d’octubre de 1979 per Jesús Ángel Rodríguez Martín, llavors catedràtic numerari de Piano al Conservatori Superior 
de Música de Santa Cruz de Tenerife, dintre del Ciclo de Música Valenciana que, patrocinat per la Fundación 
“Juan March” de Madrid a propòsit del centenari de la fundació del CSMV, va tenir lloc entre els mesos d’octubre 
i novembre de 1979 (Comunicació personal d’Eduardo Montesinos el 10-09-2020). Cfr. Salvador Seguí, Manuel 
Palau. Catálogo de compositores (Madrid: Ediciones y Publicaciones “Fundación Autor” de la SGAE, 1998), 106. 
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los profesores del Conservatorio, que, con estas ediciones, se impulsa y proyecta a más allá de 
nuestras fronteras (los comentarios y análisis a las obras están editadas en español, valenciano, 
francés, alemán e inglés); segundo, el testimonio documental de una parte del profesorado que 
será la materia prima del futuro en el campo de la investigación; y tercero, que, así como los 
profesores instrumentistas dan fe a los alumnos de su maestría en los conciertos, los 
compositores intentan hacer lo mismo con la edición e interpretación de sus obras. El próximo 
volumen estará dedicado a dúos de instrumentos de cuerda o de viento con piano (violín y 
piano, violonchelo-piano, oboe-piano, trompa y piano, etc., etc.), obras muy útiles para la 
programación de las clases, y, desde este momento, dense como invitados todos los 
compositores para participar en este segundo volumen. Y, para terminar, no podemos silenciar 
y agradecer, al mismo tiempo, la presencia en este acto de la caixa editora “Musicinco”, que, 
puntual y muy gentilmente, ha hecho posible la edición del volumen primero y para la fecha 
prevista. Da la coincidencia de que ellos y nosotros hemos comenzado una andadura, y 
deseamos que este primer volumen sea presagio de su continuidad. Y termino dejando 
constancia que el Conservatorio de Valencia es el único y primer conservatorio que, con visión 
universitaria de su profesorado, se ha adelantado y comprometido en esta empresa, y 
esperamos que sus frutos sean beneficiosos para el centro, para el profesor y para los propios 
alumnos, y, de rechazo, enriquecemos en el patrimonio artístico-cultural de nuestra Comunidad. 
Muchas gracias.976 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 179: Gran part dels partícips de la col·lecció Magistri Conservatorii Valentini en un refrigeri 
posterior a la presentació de la mateixa. D’esquerra a dreta: Bartomeu Jaume, Luis Blanes, Mario 
Monreal, Amando Blanquer, José Báguena Soler, Mª Teresa Oller, Victoriano Guijarro, Perfecto García 
Chornet, Francisco Llácer Pla i Vicent Ros (23-10-1985).977 

                                                            
976 Transcripció realitzada a partir d’un enregistrament domèstic de l’acte. Document sonor extret de l’arxiu 
personal de Vicent Ros. 
977 Aquesta fotografia es troba penjada a l’aula 308 del CSMV. Fotografia extreta de l’arxiu personal de Bartomeu 
Jaume. 
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14.5.2. PRELUDI NÚM. 1 

14.5.2.1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 

 

Figura 180: Concert de piano de José Antonio Valls Subirats a l’Acadèmia de Música de l’AMCB (26-
06-1982).978 

Aquest primer preludi està basat en una sèrie dodecafònica, és a dir, en l’ordenació de 
les dotze classes d’altures, cada una de les quals apareix una sola vegada:979 

 

Figura 181: Sèrie dodecafònica generadora del primer dels Tres preludios de Broodway. 

Cal recordar que la sèrie dodecafònica, en la seva forma original (O), es pot transportar 
als dotze sons de l’escala cromàtica i, des d’aquest punt, es pot imitar per inversió (I), 
invertint els intervals de l’original, i transportar-la, també, als dotze sons de l’escala 
cromàtica. El mateix ocorre amb les retrogradacions (lectura en sentit contrari, de 
dreta a esquerra) de l’original i de la inversió, donant lloc a formes retrògrades (R) i 
inverses retrògrades (IR). Tot aquest procés produeix un total de quaranta-vuit 

                                                            
978 Fotografia extreta de l’arxiu personal de José Antonio Valls Subirats. 
979 Joel Lester, Enfoques analíticos de la música del siglo XX (Madrid: Akal, 2005): 185. 
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transposicions de la sèrie, cadascuna de les quals és una forma serial980 i el conjunt 
de les quaranta-vuit és el que conforma un complex serial: 

 I0 I8 I2 I1 I11 I9 I3 I4 I5 I6 I10 I7  
O0 do sol# re do# si la re# mi fa fa# sib sol R0 
O4 mi do fa# fa re# do# sol sol# la sib re si R4 

O10 sib fa# do si la sol do# re re# mi sol# fa R10 
O11 si sol do# do sib sol# re re# mi fa la fa# R11 
O1 do# la re# re do sib mi fa fa# sol si sol# R1 
O3 re# si fa mi re do fa# sol sol# la do# sib R3 
O9 la fa si sib sol# fa# do do# re re# sol mi R9 
O8 sol# mi sib la sol fa si do do# re fa# re# R8 
O7 sol re# la sol# fa# mi sib si do do# fa re R7 
O6 fa# re sol# sol fa re# la sib si do mi do# R6 
O2 re sib mi re# do# si fa fa# sol sol# do la R2 
O5 fa do# sol fa# mi re sol# la sib si re# do R5 

 IR0 IR8 IR2 IR1 IR11 IR9 IR3 IR4 IR5 IR6 IR10 IR7  
 
Taula 1: Matriu en la qual es mostren les quaranta-vuit formes de la sèrie dodecafònica generadora 
del primer dels Tres preludios de Broodway (les formes originals se situen d’esquerra a dreta; les formes 
retrògrades, de dreta a esquerra; les formes inverses, de dalt a baix; i les formes inverses retrògrades, 
de baix a dalt). 

Per la realització d’aquesta matriu, hem seguit les indicacions que al respecte 
proporciona Joel Lester.981 

La funció estructural de les formes serials escollides per Valls Subirats en aquest 
preludi, que corresponen a les quatre formes fonamentals possibles (forma original, 
forma retrògrada de l’original, forma inversa de l’original, forma inversa retrògrada de 
l’original i algunes transposicions d’aquestes), és a dir, la possible relació que tenen 
entre si, respon a les següents característiques que defineixen la sèrie dodecafònica 
utilitzada: 

1. Si xifrem els tipus d’intervals propis de la sèrie (per la quantitat de semitons 
que conté cadascú) en la seva forma O0, obtenim: 

                                                            
980 El serialisme, per definició, no ha d’ésser necessàriament atonal, però ens referim a l’època del serialisme quan 
parlem de dodecafonisme (encara que el serialisme, com a procediment, ha tingut moltes més repercussions de les 
inicialment plantejades per l’ortodòxia dodecafònica serial). 
981 Joel Lester, Enfoques analíticos de la música del siglo XX (Madrid: Akal, 2005), 185-282. 



368 

 i (8,    6   11  10  10    6     1   1     1     4    9) 

 

Figura 182: Sèrie dodecafònica generadora del primer dels Tres preludios de Broodway. 

2. Podem obtenir les classes d’intervals si agrupem tots els del mateix tipus, és a 
dir, cada classe d’interval inclou l’interval considerat i el seu complement 
(inversió) i els intervals compostos (que sobrepassen de l’octava) d’aquest 
interval i del seu complement. D’aquesta manera, també, podem ampliar la 
sèrie indicant els intervals complementaris: 
 

                    i (4     6   1     2    2    6    11 11   11    8    3) 
 

Figura 183: Sèrie dodecafònica generadora del primer dels Tres preludios de Broodway. 

3. Com es pot observar, els intervals emprats corresponen als de segona 
menor/sèptima major (1, 11), segona major/sèptima menor (2, 10), tercera 
menor/sexta major (3, 9), tercera major/sexta menor (4, 8) i tríton (6). 

4. Com l’adscripció concreta i definitiva dels sons de la sèrie és escollida en cada 
cas pel compositor i mai es fixa, ja que la condició serial es manté solament i 
sempre que darrere del do aparegui el sol# (en la forma O0 de la sèrie, 
independentment de com estiguin situats), hem cregut convenient indicar la 
quantitat de classes d’intervals diferents que apareixen en la sèrie. Per obtenir 
aquesta dada, hem escrit la quantitat d’ocurrències de cada classe d’interval 
considerat: 

Classes d’intervals 1, 11 2, 10 3, 9 4, 8 5, 7 6 
Quantitat d’ocurrències 4 2 1 2 0 2 

 

Aquests són els intervals en successió, així que la quinta o quarta (entre el 
primer so i últim) no la podem considerar en la forma O0, encara que s’utilitza 
en les successives transposicions de la sèrie. 

5. S’incideix més sobre l’interval de segona major i segona menor. 
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6. És possible obtenir, des de la pròpia sèrie en la seva forma O0, grups de tres 
sons que tenen certa relació simètrica entre ells (intervals de quarta 
augmentada i setena major): 

 

Figura 184: Sèrie dodecafònica generadora del primer dels Tres preludios de Broodway. 

7. Aquestes simetries de figures melòdiques, però, no indiquen que la sèrie sigui 
derivada,982 malgrat que un grup de tres sons es reprodueixi transportat per 
inversió per formar altre grup. 

8. Igualment, no posseeix combinatòria hexacordal,983  ja que, entre les onze 
transposicions possibles d’una forma O amb altra forma O de diferent número, 
d’una forma O amb altra forma I de diferent número i d’una forma O amb altra 
IR de diferent número, el contingut del primer segment (les seves primeres sis 
notes, encara que en altra ordenació) no està contingut en el segon segment 
de sis notes de l’altra forma serial. 

9. És notòria la utilització de formes serials que tenen el so inicial o final de la sèrie 
original, és a dir, la quarta descendent partint del so inicial (pel que fa a les 
formes O0 i IR0, i les seves respectives onze transposicions) o la quarta 
ascendent partint del so inicial (pel que fa a les formes I0 i R0, i les seves 
respectives onze transposicions). S’incideix, per tant, sobre l’interval que està 
situat als extrems de la sèrie, interval característic perquè no hi apareix dintre 
de la mateixa. A més, es tracta de l’equivalent classe d’interval de quarta justa. 

10. Finalment, com es pot observar en la següent comparació de les quatre formes 
fonamentals utilitzades per Valls Subirats, no hi ha cap relació estructural, 
intervàlica (a excepció de les formes palindròmiques O0-R0 o I0-IR0) o de 
qualsevol altre tipus entre elles, pel que la utilització de les diferents 

                                                            
982 Una sèrie derivada, que va néixer amb Anton Webern (1883-1945), un dels principals membres de l’anomenada 
Zweite Wiener Schule o, també, Neue Wiener Schule, sol estar composta per un primer grup de dos, tres o quatre 
sons que tenen relació simètrica entre ells i que es reprodueix transportat per formar la resta de la sèrie. Cfr. Ibid., 
229. 
983 La combinatòria hexacordal permet obtenir altra ordenació dels dotze sons quan sonen en dues veus diferents. 
No obstant això, solament algunes sèries són combinatòries. Cfr. Ibid., 219. 
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transposicions de la sèrie (les formes serials) no està predeterminada pel 
compositor. Al contrari, sembla que les va triar de manera intuïtiva. 

                 i (8 6 111010 6  1 1  1   4  9)   i (3  8  111111 6  2 2  1  6  4)  i (4  6  1  2   2  6 11 11 11  8  3)   i (9 4  1 1  1  6 101011 6  8) 

Figura 185: Ordre de presentació, d’esquerra a dreta, de les formes O0, R0, I0 i IR0 de la sèrie 
dodecafònica generadora del primer dels Tres preludios de Broodway. 

14.5.2.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL  

L’estructura formal del primer preludi és la següent: 

Secció Part(s) Divisions (en compassos) 
A 1 1-13 
B 1 14-26 
C 1 27-40 

Coda 1 41-46 
 
14.5.2.2.1. ESTRUCTURA 

 Primera secció: A (cc. 1-13) 

Aquesta secció consta de dos períodes (a i a’). Als cc. 1-3 i amb l’acotació interpretativa 
d’Allegretto, es presenta la sèrie dodecafònica en la seva forma original (O0) en forma 
de diàleg entre les dues mans per moviment contrari: 

 

 

 

Figura 186: Cc. 1-3 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

No obstant això, al c. 4, apareix la forma IR0 de l’original, la qual, al següent compàs, 
es torna a repetir una octava alta i amb un caire més lleuger i àgil com a conseqüència 
del canvi de la figuració rítmica, que és més curta (provocada pel canvi de compàs), i 
de la dinàmica de pianissimo: 
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Figura 187: Cc. 4-5 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

Els cc. 6-8 mostren una transposició dels tres primers o, dit d’altra manera, la 
presentació de la forma original de la sèrie transportada (O1): 

 

 

Figura 188: Cc. 6-9 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

En aquests compassos, en els quals es torna al compàs inicial, comença el segon 
període d’aquesta secció (cc. 6-13). Al c. 9, però, torna a reflectir-se un compàs binari 
de subdivisió binària. A continuació, als cc. 10-12, apareixen tres transposicions 
consecutives de la forma inversa de la sèrie dodecafònica original (I1, I2 i I3): 

 
Figura 189: Cc. 10-12 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

Al c. 13 i amb altre canvi de compàs, apareix la forma retrògrada de l’original (R0): 

 

 

Figura 190: C. 13 del primer dels Tres preludios de Broodway. 
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 Segona secció: B (cc. 14-26) 

Consta de quatre períodes (b, c, d i c’) que presenten una textura diferent. El primer 
d’ells, amb dos canvis de compàs, abasta els cc. 14-16, en els quals hi apareixen acords 
desplegats: 

 

 

Figura 191: Cc. 14-16 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

El segon període (cc. 17-19) té textura de melodia acompanyada (la melodia, exposada 
a la mà dreta i amb la presència de notes d’adorn, està basada en la forma original de 
la sèrie: O0): 

 
Figura 192: Cc. 17-19 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

L’acompanyament, dintre de la simplicitat del disseny ritmicomelòdic, proporciona 
dinamisme mitjançant l’octavació del mateix. A més, s’estabilitza el compàs quaternari 
de subdivisió binària. 

El tercer període (cc. 20-23) conté un disseny lineal, extret de la forma retrògrada de 
l’original (R0), que es repeteix dues octaves altes amb una articulació i dinàmica 
contrastants, i una imitació a distància de semicorxera de la mateixa R0 transportada 
(R1): 

 
Figura 193: Cc. 20-23 del primer dels Tres preludios de Broodway. 
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Es podria dir, per tant, que hi predomina la textura contrapuntística. 

Finalment, al quart període (cc. 24-26), hi ha una transmutació motívica, ja que 
s’inverteix la col·locació de la melodia i l’acompanyament del segon període. La 
melodia, exposada a la mà esquerra, està basada en la forma original de la sèrie 
transportada (O1): 

Figura 194: Cc. 24-26 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

Hi torna a haver textura de melodia acompanyada. 

 Tercera secció: C (cc. 27-40) 

Consta de tres períodes (e, f i f’). El primer d’ells (cc. 27-29) conté un disseny harmònic 
basat en la forma original de la sèrie (O0, als tres primers temps del c. 27), la forma 
inversa de l’original (I0, a l’últim temps del c. 27 i als dos primers del c. 28) i en la 
forma retrògrada de l’original (R0, als dos últims temps del c. 28 i al primer del c. 29), 
a excepció de la quarta nota de la sèrie, reflectida a la mà esquerra, que deuria ésser 
un fa, havent-hi així una mutació. De la mateixa forma, els tres últims temps del c. 29 
estan basats en la forma inversa retrògrada de l’original (IR0). Es produeix, també, un 
diàleg entre les dues mans: 

 

Figura 195: Cc. 27-29 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

Al segon període, que abasta els cc. 30-33, hi ha un nou disseny melòdic amb textura 
de melodia acompanyada i altre canvi de compàs. La melodia principal està basada en 
la forma inversa retrògrada de l’original (IR0), però amb un ordre de presentació que 
no correspon amb el de la sèrie. 



374 

Com es pot observar al següent exemple comparatiu, la melodia comença a partir de 
la sèptima nota de la forma IR0, és a dir, a partir del segon segment de sis sons: 

Figura 196: Ordre de presentació de la forma IR0 (esquerra) i de la melodia principal de l’exemple 
musical següent (dreta) (figura 197). 

 
Figura 197: Cc. 30-34 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

No obstant això, la melodia secundària (segona veu de la mà dreta) sembla estar 
basada en la forma original de la sèrie transportada (O7). Tanmateix, l’ordre de 
presentació és, més aviat, aleatori i parcial: 

Figura 198: Ordre de presentació de la forma original de la sèrie transportada (O7) (esquerra) i de la 
melodia secundària de l’exemple musical previ (dreta) (figura 197). 

Al tercer període (cc. 34-40), estretament vinculat a l’anterior, hi ha una repetició 
variada (la segona veu desapareix per tenir entitat pròpia uns compassos més tard i 
els acords que formen l’acompanyament presenten més interès melòdic a l’ésser 
octavats) i ampliada del disseny melòdic del període precedent mitjançant altra 
transmutació motívica en la qual la melodia passa a la veu del baix (mà esquerra): 

 
Figura 199: Cc. 34-40 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

Com es pot observar, cada compàs presenta un ritme diferent i es reflecteix un nou 
canvi de compàs. La melodia està basada en la forma IR0 (cc. 34-37). Als cc. 38-40, 
però, la melodia secundària dels cc. 30-32 es converteix en melodia principal. 
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 Coda984 (cc. 41-46) 

En aquests sis últims compassos del preludi, constituïts per tres períodes (c’’, c’’’ i e’), 
hi ha un resum i una reunió de dissenys ja escoltats, i es produeix l’últim canvi de 
compàs de l’obra. Els cc. 41-42 reflecteixen una variació ritmicomelòdica de 
l’acompanyament dels cc. 17-18, tot i que la melodia roman la mateixa (a excepció de 
la supressió de les notes d’adorn): 

 

 

 

Figura 200: Cc. 41-42 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

Els cc. 43-44 mostren el mateix disseny ritmicomelòdic dels cc. 17-18 i la melodia està 
basada en la forma original de la sèrie transportada (O1): 

 

 

 

Figura 201: Cc. 43-44 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

Finalment, el disseny harmònic dels cc. 45-46 està basat en la forma original de la 
sèrie (O0, als dos primers temps del c. 45), a excepció de la penúltima nota de la 
mateixa (sib), que és suggerida, però no hi apareix, i en la forma inversa retrògrada 
de l’original (IR0, als dos últims temps del c. 45). Als dos primers temps del c. 46, 
però, hi ha certa ambigüitat, ja que queden reflectides nou de les dotze notes (a 
excepció del sib, si i do) que existeixen en cadascuna de les quaranta-vuit 

                                                            
984 Malgrat que aquest terme se sol associar a la gramàtica tonal i constitueix aquell últim fragment o secció que 
té una clara funció formal (confirmar la tonalitat), com en aquest preludi no hi ha tonalitat, el terme de coda fa 
referència, únicament, a què es tracta de l’últim fragment de l’obra que, com en la gramàtica tonal, fa un resum de 
les idees utilitzades, però mai en el sentit de confirmació tonal. 
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transposicions possibles del complex serial. Als últims dos temps del c. 46, es presenta, 
per última vegada, la forma O0: 

Figura 202: Cc. 45-46 del primer dels Tres preludios de Broodway. 

Aquests compassos presenten similituds, sobretot des d’un punt de vista rítmic, amb 
la Toccata, Op. 24, d’Aram Khatxaturian (1903-1978), obra que Valls Subirats va 
interpretar en alguna ocasió, però no sabem si aquesta coincidència era conscient en 
el compositor canareu:985 

 

            9                                             9                                             9                                             9 
      s6>3                          t63                           s6>3                          t63 

Figura 203: Cc. 5-8 de la Toccata.986 

14.5.2.3. CONCLUSIONS 

L’estructura d’aquest primer preludi es determina pel material emprat i per com aquest 
està tractat, sobretot fixant-nos en la textura. Amb aquesta premissa, cada període és 
tancat, és a dir, treballa una unitat melòdica aïllada i la tanca sobre ella mateixa, amb 
unes característiques de presentació aïllades i diferents, específiques des d’un punt de 
vista rítmic, agògic, d’articulació, dinàmic o textural, ja que la sèrie dodecafònica és 
solament un material abstracte, precompositiu, neutre, que el compositor utilitza per 

                                                            
985 José Antonio Valls Subirats va interpretar aquesta composició el 26 de novembre de 1976, a propòsit de l’acte 
acadèmic en el qual va tenir lloc el lliurament de diplomes i una actuació d’alguns dels alumnes premiats al CSMV 
durant el curs 1975-1976. Així mateix, la va tornar a interpretar l’11 de juliol de 1981, dintre dels concerts de fi 
de curs que va oferir l’AMCB a la mateixa Escola de Música, encara que és possible que la interpretés en altra 
ocasió. Veure p. 1323-1324 i 1345-1399. 
986 Aram Kaciaturian, Toccata: Per pianoforte (Itàlia: G. Ricordi & C., 1991), 1. 
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escriure un discurs, a l’espera d’ésser revestida de característiques musicals. Així, des 
d’una mateixa sèrie, es poden obtenir multitud de resultats musicals divergents. 

Així mateix, en aquesta obra, hi ha concreció motívica: hi ha un treball sobre uns 
determinats trets contrapuntístics, melòdics, harmònics, etc. (a, a’, b, c, d, c’, e, f, f’, 
c’’, c’’’ i e’), que són recurrents i que col·laboren en la forma, la cohesió i la unitat de 
la composició. 

La utilització de la sèrie dodecafònica en Valls Subirats és deutora de la utilització que 
de la sèrie van fer compositors com Arnold Schönberg (1874-1951) o el seu alumne 
Alban Berg (1885-1935), entre d’altres. La música escrita té totes les característiques 
de la tradició romàntica: la sèrie és aquí el tema i la melodia que es presenta és 
tractada de la mateixa manera com ho feien els compositors del romanticisme (com 
en aquest període, amb una presència important de la textura de melodia 
acompanyada). Solament canvia el llenguatge, però aquest no aporta ninguna novetat 
significativa en relació al tractament tradicional del discurs. En definitiva, es canvia el 
llenguatge, però es manté el mateix tractament del discurs que podien fer els 
compositors romàntics. 

No obstant això, no podem establir una clara influència amb la música d’Anton Webern 
(1883-1945), altre alumne de Schönberg, ja que, a diferència del seu mestre o de 
Berg, no va concebre la sèrie dodecafònica com un tema, a la manera romàntica, sinó 
com un material base deslligat de tradició i amb propietats estructurals, en el qual 
cada so és important per si mateix. A mesura que el seu llenguatge es va desenvolupar 
al final de la seva producció, cada vegada escollia sèries amb molt pocs intervals 
diferents. El fet d’escollir unes reduïdes formes serials en les seves composicions 
correspon a raons estructurals, de relació intervàlica, per la seva capacitat 
combinatòria hexacordal, etc. La seva música està plena de simetries, palíndroms 
d’orquestració, melòdics, rítmics, texturals, etc., i, des d’aquesta pràctica, va arribar a 
formar, mitjançant simetries, la sèrie derivada (on s’estableix una simetria tancada i 
ferma entre els sons de la sèrie). Així, va ésser un dels precursors de tot el que després 
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van fer els compositors de l’Escola de Darmstadt: Pierre Boulez (1925-2016), Karlheinz 
Stockhausen (1928-2007), Iannis Xenakis (1922-2001), etc.987 

 

 

 

 

                                                            
987  Martin Iddon, New music at Darmstadt: Nono, Stockhausen, Cage, and Boulez (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2013). 
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14.5.3. PRELUDI NÚM. 2 

14.5.3.1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 

Altra característica present en la música de José Antonio Valls Subirats és el cultiu del 
jazz. Es va interessar per aquest gènere musical a través dels contactes amb músics 
d’Alcanar, músics d’orquestrines de ball que li van oferir una visió de la música que, 
en aquell moment, no s’oferia als conservatoris.988 Aquesta visió la va assimilar de tal 
forma que va quedar impresa dintre d’algunes de les seves obres, com és el cas 
d’aquest segon preludi. Podem dir que va ésser un autodidacta del món del jazz a 
l’ésser desproveït de la corresponent docència i a causa de la seva gran predisposició 
i habilitats per improvisar. 

En aquest sentit, va descobrir la improvisació gràcies a la música barroca, un dels 
punts de referència de la música tal com la entenem en l’actualitat, i, especialment, 
amb la figura de Johann Sebastian Bach (1685-1750), considerat, per la Història de la 
Música, com el Pare de la Música989 i un dels compositors referents per als boppers, i, 
en particular, per Charlie Parker (1920-1955).990 El caràcter improvisatori d’algunes 
formes musicals com els caprici, les fantasies, els impromptus, els preludis, el tema 
amb variacions, les toccates, etc., i, per tant, la creació contínua d’elements melòdics 
nous, van despertar l’interès de Valls Subirats per la creació espontània. 

Malgrat que, a priori, sembli que hi hagi un abisme entre la música barroca i aquest 
gènere musical d’arrel popular, molts intèrprets de jazz, també, es van dedicar al 
desenvolupament de la música tonal que va propiciar J. S. Bach, això sí, amb altra 
articulació, però amb pràcticament les mateixes bases de relacions funcionals tonals. 

Aquesta inquietud de Valls Subirats es va fer palesa en les seves actuacions que hi van 
tenir lloc a partir d’al voltant de 1980 en bars, pubs i llocs semblants, així com en els 

                                                            
988 Encara que l’especialitat de Jazz es va establir formalment al CSMV a partir del curs acadèmic 2008-2009, per 
tal d’aconseguir adeptes i de propiciar la seva posterior implantació, es van oferir un seguit d’activitats per 
fomentar el jazz dintre del mateix centre, com el taller impartit per José Luis Granell i Donato Marot durant els 
cursos acadèmics 1996-2001, així com el seminari d’harmonia de jazz de 1996 a càrrec de José Luis Granell, entre 
d’altres, ambdues activitats organitzades per Gregorio Jiménez Payá. 
989 Francisco Daniel Borrero Morales, “Historia del Romanticismo musical”, Innovación y Experiencia Educativa, 
núm. 12 (2008): 9. 
990 Carl Woideck, Charlie Parker: His music and life (Michigan: The University of Michigan Press, 1998). 
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festivals de Nadal de l’Institut d’Educació Secundària Ramón Cid de Benicarló, al costat 
del contrabaixista Joan Peiró i, ocasionalment, acompanyats pel percussionista Jorge 
Miralles.991 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 204: José Antonio Valls Subirats (pno) i Joan Peiró (cb) durant un concert de jazz a l’Institut 
d’Educació Secundària Ramón Cid de Benicarló (ca. 1980).992 

D’entre els LP que es conserven a l’arxiu personal del compositor, podem trobar 
interpretacions de músics com George Benson (1943), Wallace Bishop (1906-1986), 
Milt Buckner (1915-1977), Don Byas (1912-1972), Donald Byrd (1932-2013), Kenny 
Clarke (1914-1985), Bill Coleman (1904-1981), Corky Corcoran (1924-1979), Chick 
Corea (1941-2021), Eumir Deodato (1942), Art Farmer (1928-1999), Stan Getz (1927-
1991), Lionel Hampton (1908-2002), Coleman Hawkins (1904-1969), Earl Hines (1905-
1983), Bobby Jaspar (1926-1963), Jackie Mills (1922-2010), Charlie Shavers (1917-
1971), Willie Smith (1910-1967), Lou Stein (1922-2002), Slam Stewart (1914-1987), 
Buddy Tate (1913-2001), Art Tatum (1909-1956), Joe Venuti (1903-1978), Ben 
Webster (1909-1973), Teddy Wilson (1912-1986) o Lee Young (1914-2008), entre 

                                                            
991 El repertori d’aquests concerts es componia de clàssics del jazz, havent-hi certa predilecció de José Antonio 
Valls Subirats cap a l’estètica de Tete Montoliu (1933-1997) (Comunicació personal de Joan Peiró el 13-10-2020). 
992 Fotografia extreta de l’arxiu personal de Joan Peiró. 
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d’altres. Dintre de l’àmbit peninsular, en general, i català, en particular, podem 
percebre cert interès pels grups de fusió Mirasol Colores o Iceberg, entre d’altres.993 

D’entre tot el material conservat, és destacable un LP titulat Chopin en Jazz, amb set 
obres de Frédéric Chopin (1810-1849) arranjades per Benjamin Walter (1930-2012), 
que, també, participa com a pianista del trio Zal 3: 

 
Figura 205: Caràtula i revers de l’LP Chopin en Jazz (fotografies realitzades el 6-05-2020).994 

No obstant això, pel que fa al jazz mainstream,995 podem trobar discos d’edicions 
barates, discos no oficials, artistes poc representatius o col·leccions procedents d’una 
enciclopèdia. Només, My Spanish heart, de Chick Corea, és l’únic LP oficial d’un artista 
d’aquella època. Eumir Deodato no és representatiu del gènere, només de l’època, tal 
com ocorre, també, amb els discos de jazz fusió catalans, una tendència de la dècada 
de 1970. Així, es pot deduir que la cultura jazzística de Valls Subirats no va ésser 
extreta d’aquest material. Potser, tingués cassets amb discos enregistrats que no es 
conserven o, potser, la seva formació musical li permetés retenir trets estilístics 
d’alguns músics només escoltant-los en directe. També, segurament, va escoltar jazz 
a la ràdio o amb amics. 

                                                            
993 Veure p. 639-652. 
994 Zal 3. Chopin en Jazz. Disques Jacques Canetti, M-18032, LP, 1968. 
995 Mainstream o corrent principal és una etiqueta referida a l’estil que es va aplicar per definir als músics que, a 
partir de la dècada de 1950, van assumir els avanços del bebop sense renunciar a algunes de les característiques 
d’estils anteriors o que practicaven un estil swing compatible amb trets del bebop. Com a exemple de mainstream, 
es poden citar els artistes que van enregistrar per al productor nord-americà Norman Granz (1918-2001) en segells 
com Verve, entre d’altres, en el qual van conviure i es van combinar músics de diferents generacions. 
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En general, l’accés a LP de jazz, a l’Espanya d’aquells anys, era escàs i el criteri per la 
seva edició espanyola era erràtic. Possiblement, es feien presumpcions sobre el gust 
espanyol i, en funció d’aquests, es publicava o es descartava. També, hi havia edicions 
procedents de segells independents, per les quals, segurament, era més fàcil obtenir-
ne drets, però, en definitiva, s’editava poc i gairebé sempre tard. 

Per als aficionats al jazz, com Valls Subirats, València va albergar les tres primeres 
edicions del Festival Internacional Jazz a València als primers anys de la dècada de 
1980 (24-30 de novembre de 1980; 23-11-1981/1-12-1981 i 2-7 de novembre de 1982, 
respectivament),996 en les quals van actuar diversos músics consagrats, com Stéphane 
Grappelli (1908-1997) (28-11-1980),997 Hank Jones (1918-2010) (29-11-1980),998 
Dizzy Gillespie (1917-1993) (23-11-1981),999 Chet Baker (1929-1988) (29-11-1981)1000 
o Chick Corea (1-12-1981),1001 entre d’altres. Aquestes actuacions, que van tenir com 
a precedent el Jazz Festival ’77 de València (23-24 de setembre de 1977),1002 van estar 
recolzades per un creixent interès que cap al jazz es va estar manifestant anys enrere 
mitjançant un nombre creixent de concerts. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 206: Concert de Bill Evans (1929-1980) al Teatre Principal de València (13-12-1979).1003 

                                                            
996 La quarta edició del Festival no va tenir lloc el 1983, sinó del 27 de març a l’1 d’abril de 1984. 
997 Vicent Lluís Fontelles Rodríguez, “Jazz a la ciutat de València: Orígens i desenvolupament fins a les acaballes 
del 1981” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de València, 2010), 522. 
998 Ibid. 
999 Ibid., 528. 
1000 Ibid., 533. 
1001 Ibid., 535. 
1002 Ibid., 505. 
1003 Fotografia extreta de l’arxiu personal de Vicent Lluís Fontelles. 



383 

Així mateix, moltes de les altres programacions que es van oferir a València van tenir, 
també, certa estabilitat i continuïtat amb l’aparició del Perdido “Club de jazz” (1980-
1995), que va sorgir, en certa manera, com una prolongació del local Tres tristes tigres 
(1977-1979).1004 Cal citar, també, les actuacions al Teatre València-Cinema de músics 
com Kenny Clarke (11-13 de gener de 1980),1005 Tete Montoliu (1933-1997) (8-11 de 
maig de 19801006 i 19-20 de maig de 1981),1007 Art Pepper (1925-1982) (18-05-
1981)1008 o Sonny Stitt (1924-1982) (19-20 de maig de 1981),1009 entre d’altres, al 
voltant de la dècada de 1980. 

 
Figura 207: Cartell de la tercera edició del Festival Internacional Jazz a València (2-7 de novembre de 
1982).1010 

D’aquesta manera, hem pogut trobar alguns paral·lelismes que confirmarien una 
possible influència d’aquest segon preludi de Valls Subirats, de caire jazzístic, amb els 
Three Preludes, IGG 25, per a piano, de George Gershwin (1898-1937): 

                                                            
1004 Vicent Lluís Fontelles Rodríguez, “Jazz a la ciutat de València: Orígens i desenvolupament fins a les acaballes 
del 1981” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de València, 2010), 537. 
1005 Ibid., 389. 
1006 Ibid., 578. 
1007 Ibid., 406. 
1008 Ibid., 404. 
1009 Ibid., 406. 
1010 Cartell extret de l’arxiu de l’Institut Valencià de Cultura. 
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1. En primer lloc, l’obstinat rítmic present, ja des dels primers compassos del 
primer preludi de Gershwin, en l’acompanyament d’una melodia que al·ludeix, 
estilísticament, a les qualitats de la música de ragtime, caracteritzada per una 
melodia sincopada, com trencada (d’aquí la seva denominació rag, trencat), a 
causa de la quantitat de síncopes breus que s’hi mostren:1011 

                                                                                                                                              9 
                      6                                                  9<                    6                                           6 
             T5                               D7             T5                           s4 

             T 

Figura 208: Cc. 7-10 del primer dels Three Preludes.1012 

L’acord de tònica es troba amb la sexta afegida sobre l’acord tríada en drop 2 
(harmonia oberta) (c. 7),1013 passa per la dominant major amb la novena 
augmentada afegida (c. 8) i torna al mateix acord de tònica, que es troba amb 
la sexta afegida sobre l’acord tríada, també, en drop 2 (c. 9), finalitzant el 
fragment il·lustrat (figura 208) amb la presència de la subdominant menor de 
la tonalitat principal (c. 10). La rítmica general d’aquest preludi de Gershwin fa 
referència, també, al motiu generador de la Fantasía para clarinete y órgano 
(1983) o al tercer moviment del Concierto para piano y orquesta (1983), Rápido 
con fuerza y ritmo, de Valls Subirats.1014 

2. En segon lloc, la utilització de dissenys constituïts per tresets de semicorxera a 
la mà dreta i corxeres a la mà esquerra, i amb funció modulant, que tenen la 
seva correspondència al c. 20, entre d’altres, del primer preludi de Gershwin. 

                                                            
1011 Gonzalo Kein i Ramiro Mansilla Pons, “Del ragtime al jazz” (ponència, III Jornades Estudiantils d’Investigació 
en Disciplines Artístiques i Projectuals (JEIDAP), Facultat de Belles Arts de la Universitat Nacional de La Plata, 
4-6 d’octubre de 2017). 
1012 George Gershwin, 3 Preludes (Nova York: New World Music Corp., 1927, làmina N. W. 50-11), 2. 
1013 Dariusz Terefenko, Jazz theory from basic to advanced study: Workbook to accompany (Londres: Routledge, 
2014), 262. 
1014 Veure p. 303-351 i 517-560. 
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Aquest compàs mostra una seqüència harmònica d’un interval de tercera 
ascendent, fonamentada per l’escala octatònica o escala disminuïda sobre sib: 

 

Figura 209: Escala octatònica o escala disminuïda ascendent sobre sib, i segon mode de transposició 
limitada, d’Olivier Messiaen (1908-1992). 

         ModelPrimera repetició 
                         Segona repetició 
                                  Tercera repetició 

 

 

                      7              7 
                                               T6                     DD6 

Figura 210: C. 20 del primer dels Three Preludes.1015 

3. En tercer lloc, la integració de l’esquema harmònic característic del blues1016 
dintre del preludi, però mostrat d’una manera molt concreta, compartida per 
Valls Subirats: mitjançant una transmutació motívica, ja que s’inverteix la 
col·locació de la melodia (exposada a la mà esquerra) i l’acompanyament 
(exposat a la mà dreta i amb la figuració rítmica constant de negra): 

              9 
             T             D7             D64          (D7)            S5                     sDv7  D64 

Figura 211: Cc. 31-37 del segon dels Three Preludes.1017 

 

                                                            
1015 George Gershwin, 3 Preludes (Nova York: New World Music Corp., 1927, làmina N. W. 50-11), 3. 
1016 Dariusz Terefenko, Jazz theory from basic to advanced study: Workbook to accompany (Londres: Routledge, 
2014), 44. 
1017 George Gershwin, 3 Preludes (Nova York: New World Music Corp., 1927, làmina N. W. 50-11), 7-8. 
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              T97     (D) [Sp] 
          tDDv        DD9  D75            T        S5      T                                 DD7 

Figura 212: Cc. 38-44 del segon dels Three Preludes.1018 

4. Finalment, el reforç de l’octava de la melodia inicial amb una nova línia melòdica 
i un nou disseny ritmicomelòdic a l’acompanyament, sota la mateixa harmonia, 
així com la presència d’un disseny ritmicomelòdic construït per graus conjunts 
descendents, presentat una quarta descendent a la mà esquerra, que ascendeix 
diatònicament, també, per graus conjunts, i un acabament rítmic semblant, són, 
també, en el preludi de Valls Subirats, els elements propis de la coda: 

 

 

 

                                                                                                                                   9 
                                                                        9<                                                       6 
                       T                     D7            T5                      s4 

                       T 

Figura 213: Cc. 50-53 del primer dels Three Preludes.1019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1018 George Gershwin, 3 Preludes (Nova York: New World Music Corp., 1927, làmina N. W. 50-11), 7-8. 
1019 Ibid., 5. 
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          S7                                             T5 

Figura 214: Cc. 61-62 del primer dels Three Preludes.1020 

14.5.3.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

L’estructura formal del segon preludi és la següent: 

Secció Part(s) Divisions (en compassos) 
Introducció 1 1-7 

A 1 8-23 
B 1 24-30 
C 1 31-40 
D 2 41-60 
E 1 61-68 

Coda 1 69-80 
 
14.5.3.2.1. ESTRUCTURA 

 Introducció (cc. 1-7) 

Amb l’acotació interpretativa d’Andante con swing, aquest segon preludi comença amb 
set compassos que presenten una harmonia que enriqueix, principalment, l’acord de 
dominant de la que serà la tonalitat principal del preludi, Do major, finalitzant aquesta 
secció amb una semicadència de dominant (c. 7). Així mateix, al llarg d’aquests 
compassos, s’utilitza l’escala de blues1021 sobre do, essencialment, una escala 
pentatònica menor amb l’agregat d’una quinta rebaixada, entristida, blue. Les 
conegudes com a blue notes (notes característiques d’aquesta escala) corresponen als 
intervals de tercera, quinta i sèptima rebaixades:1022 

                                                            
1020 Ibid. 
1021 Ibid., 46. 
1022 Court B. Cutting, “Microtonal analysis of “blue notes” and the blues scale”, Empirical Musicology Review, 
núm. 13 (2018): 93. 
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Figura 215: Escala de blues ascendent sobre do. 

     9<                                                                                                                         9< 
     6<                9                                                               7 
     6>                                             9         7               9         9                      7                        6> 

   D7                                              T73   S6>      tG73                    S7               s6>9           D5< 

Figura 216: Cc. 1-7 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

Tot i que el compàs principal és de 2/4, creiem que el fraseig de l’obra encobreix el de 
4/4, doblant els valors de les figures, ja que l’escriptura no es correspon amb el que 
sona. En aquest sentit, Frank Tirro assenyala que l’ambigüitat de dos temps/quatre 
temps és una característica del jazz de Nova Orleans,1023 on la música solia presentar 
una forma semblant a la d’una marxa, és a dir, a dos temps. No obstant això, de 
vegades, els músics van incloure alguna variació a quatre temps, però no va ésser fins 
a l’època del swing quan el jazz va passar a ésser interpretat a quatre temps. 
Actualment, també, hi ha la possibilitat de tocar amb l’efecte de dos temps (half-time 
feel).1024 De la mateixa manera, els compassos de 2/2 i 2/4 tenen dos temps, però una 
de les diferències principals entre ambdós és que, en 2/2, el pols correspon amb la 
subdivisió (negra), mentre que, en 2/4, el pols es correspon amb el tempo (negra). 
Aquesta diferència es pot observar, també, entre una marxa de processó habitual 
(escrita en 2/2) i un pasdoble a l’ús (escrit en 2/4). 

D’altra banda, normalment, el ritme de swing fa referència a la sensació de balanceig, 
inherent al jazz, que es produeix a l’interpretar dues corxeres de manera desigual, 
atorgant-li a la primera d’elles més valor que a la segona. No obstant això, a mesura 

                                                            
1023 Frank Tirro, Historia del jazz clásico: Los grandes compositores, los músicos, las voces, los ritmos y su 
evolución hasta el swing (Barcelona: Ma Non Troppo, 2001), 190. 
1024 Mark Russell Doffman, “Feeling the groove: Shared time and its meanings for three jazz trios” (tesi doctoral, 
The Open University, 2008), 134. 
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que el pols augmenta de velocitat, les corxeres tendeixen a ésser iguals (even-
eight).1025 Aquesta equivalència, però, va ésser susceptible de canvi d’acord a l’època 
i l’estil. 

 Primera secció: A (cc. 8-23) 

Consta d’un únic període. El primer d’ells presenta una seqüència harmònica d’un 
interval de quarta ascendent (cc. 8-12), a la qual s’accedeix a través d’un ascens 
cromàtic. També, trobem, a la melodia principal, una transposició de l’escala de blues 
sobre do quatre tons ascendents (c. 12) i, a la mà esquerra, apareixen acords de 
sèptima, regulats per l’escala cromàtica, que formen mixtures (moviments desplaçats 
dels acords en paral·lel): 

                   Model                    Repetició 

 
 
 
 
 

 
                                                                                9< 
                                  9                                                                                9                                          7 
                 (D73)                                                 S73                         D6>3 

Figura 217: Cc. 8-12 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

El c. 13 actua com a nexe entre la repetició d’aquesta secció i el seu desenvolupament, 
ja que els cc. 17-18 reflecteixen una repetició literal dels cc. 14-15, a excepció de 
l’última nota del penúltim treset de la mà dreta, que es troba una octava més alta, i 
de la supressió de les notes d’adorn de la primera nota de l’últim treset. A més, es 
mostra una seqüència harmònica d’un interval de segona descendent present als cc. 
16 i 19: 

 

                                                            
1025 José Mª Peñalver Vilar, “¿Qué es el “swing”? Un modelo básico del fraseo en el jazz”, Sinfonía virtual, núm. 
18 (2011): 2. 
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                                                      Model                                             Repetició 

                           9< 
              9<      9<         9                            7                             9< 

          9                                        7        7           7              9             5<                            7           7                    9 
     T73                       D5<  S6>  Sp4           T7      D47                 S6>  Sp4          (D7)                  [Tg] 

Figura 218: Cc. 13-19 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

Els cc. 14-15 i 17-18 presenten un disseny en l’acompanyament que és conegut com 
a stride piano, el qual procedeix d’una evolució del ragtime. Segons alguns autors, el 
seu nom deriva dels bots (strides) que realitza la mà esquerra a l’alternar notes als 
temps forts amb acords als temps imparells.1026 Aquesta característica, però, no és 
genuïna de l’stride piano o, per extensió, del ragtime. Tanmateix, el tractament de la 
melodia amb síncopes, blue notes, etc., sí: 

 

 

                                                                                                   9 
                      t          s6      tDDv     sDv3      (D5)     [D] 
                                                                          sDv   t    s6   t 
                      t  

Figura 219: Cc. 37-40 de la Dansa de la Fada de Sucre, extreta del ballet El Trencanous, de Piotr Ilitx 
Txaikovski (1840-1893) (reducció per a piano de Piotr Ilitx Txaikovski).1027 

Els cc. 16 i 19 estan estretament vinculats al c. 21, ja que és una transposició d’una 
tercera ascendent respecte al c. 16 i d’una segona ascendent respecte al c. 19. De la 

                                                            
1026 Mark Levine, El libro del jazz piano (Petaluma: Sher Music Co., 2003), 155. 
1027 Pierre Tschaikowsky, Suite pour grand orchestre tirée de la partition du ballet “Casse-Noisette” (Moscou: P. 
Jurgenson, 1982, làmina 17668), 138. 
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mateixa manera, el c. 22 és una transposició del c. 20, que conté un disseny cromàtic 
ascendent, una tercera ascendent. El mateix ocorre amb el compàs següent (c. 23): 

    Model          Primera repetició     Segona repetició 

        7 
  (D4<)                        [tP] 
                                                         9                                   7 
                                   Tg7                    (D4<)                      [tG] 
                            9 
                                                                                                                                          7                   7 
                                                                                          D4<        (D4<) 

Figura 220: Cc. 20-23 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

Aquesta secció finalitza amb una semicadència de dominant de Re major (segon cercle 
de quintes ascendent i dominant de la dominant de la tonalitat principal) al c. 23, 
inflexió que es produeix a través dels cromatismes d’aquests compassos. 

 Segona secció: B (cc. 24-30) 

Consta d’un únic període. Amb la indicació de con swing del compositor, els cc. 26-27 
són producte dels dos compassos anteriors (cc. 24-25), ja que es realitza una variació 
ritmicomelòdica dels mateixos amb la finalitat d’emfatitzar la relació harmònica de la 
dominant de la dominant (acord de Re major) i la dominat de la tonalitat principal 
(acord de Sol major). El swing es produeix per les anticipacions rítmiques de les figures 
assenyalades amb *: 
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                        *                          *              *                      * 

 

 
 
                  DD7                   D7                DD7                      D7 

Figura 221: Cc. 24-27 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

La mà esquerra representa la tècnica d’acompanyament coneguda com a walking bass, 
herència del baix continu barroc, emprada habitualment pels contrabaixistes de jazz, 
en la qual hi ha una línia melòdica, coordinada amb la línia harmònica, amb certa 
regularitat rítmica.1028 

D’altra banda, els cc. 28-29, amb l’escriptura d’stride a la mà esquerra, presenten una 
seqüència ritmicomelòdica d’un interval de segona descendent. No obstant això, la 
repetició no és literal a causa de l’ornamentació melòdica: 

               Model               Repetició 

 

 

 

                9< 
                9                    9 
                DD7                   (D7)                [S] 

                               9> 
                               7 

           (D4>) 

Figura 222: Cc. 28-30 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

Aquesta segona secció finalitza, també, amb una semicadència de dominant de Re 
menor al c. 30, malgrat la inflexió a la tonalitat homònima major que s’ha mantingut 
al llarg d’aquests set compassos que conformen la segona secció. 

                                                            
1028 Ed Friedland, Building walking bass lines (Milwaukee: Hal Leonard Corporation, 1993), 4. 
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 Tercera secció: C (cc. 31-40) 

Consta d’un únic període. Als cc. 31-32, es fa ús de l’escala de blues sobre re i el 
mateix ocorre amb els cc. 33-34, però aquesta vegada transportada a fa, o, dit d’altra 
manera, els cc. 33-34 revelen una seqüència harmònica d’un interval de tercera 
ascendent dels cc. 31-32. Hi ha, per tant, una relació harmònica de tercera ascendent: 

Model                       Repetició 

 Sp7                                                       s7 

Figura 223: Cc. 31-34 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

L’exemple musical anterior (figura 223) reflecteix, també, un recurs jazzístic conegut 
com a double-time feel,1029 en el qual es duplica el ritme en la melodia (exposada a la 
mà dreta). 

És de destacar la disposició per quartes justes del disseny ritmicomelòdic dels cc. 35-
36, que es presenta en diferents octaves i que mostra una seqüència harmònica d’un 
interval de tercera ascendent (cc. 35-36): 

Model                                      Repetició 

 
 
 
 
 
                        9 
                                                                                                                   7 

         tP74                                        (D4)                     [S] 

Figura 224: Cc. 35-36 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

                                                            
1029 Mark Russell Doffman, “Feeling the groove: Shared time and its meanings for three jazz trios” (tesi doctoral, 
The Open University, 2008), 202. 
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Els compassos amb funció de pont que uneixen aquesta secció amb la següent 
finalitzen amb una semicadència de dominant de Fa major (primer cercle de quintes 
descendent i subdominant de la tonalitat principal de l’obra) mitjançant la utilització 
d’acords consecutius de sèptima de dominant a través de dominants secundàries (c. 
40): 

 

 

                              9 
                 (D73)       [S] 
                         9                                          7                 9 
                              (D73)       (D7)           D6        (D7) 

Figura 225: Cc. 37-40 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

 Quarta secció: D (cc. 41-60) 

Presentada inicialment en la tonalitat de Fa major, consta de dos períodes estretament 
vinculats entre si, ja que els tres primers compassos del segon període (cc. 53-60) 
mostren una transposició dels tres primers del primer període (cc. 41-43) un semitò 
ascendent. La seqüenciació harmònica dels tres primers compassos (cc. 41-43) és el 
resultat d’un moviment diatònic ascendent: 
 
 
 
 
 

                                      9 
                                                        7                    9                  6 
                     T7<              Sp7         Tg7              (DD6           D7         tG4) 

 
 
 
 
 
                                                                7                     7                   7                         7 

                        T7<          (D6)         Sp4      (D)D6             (D4)            [S] 

Figura 226: Cc. 41-51 del segon dels Tres preludios de Broodway. 
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Al c. 47, es torna a la tonalitat principal del preludi, Do major, però durant un curt 
període de temps (cc. 47-51). Aquesta secció contrasta amb les figuracions rítmiques 
anteriors a causa de la ben definida línia melòdica que s’estableix. 

És precisament als cc. 47-51 on podem trobar la mateixa estructura harmònica dels 
tres primers compassos de la progressió d’acords que George Gershwin va introduir 
en la seva obra per a piano titulada I got rhythm, que va donar origen a la forma 
anomenada rhythm changes, utilitzada assíduament per la improvisació i composició 
del que es denominen jazz standards.1030 Hi ha una variació modal al segon acord, 
però aquesta forma part de les habituals modificacions que sol patir aquesta progressió 
per propiciar una major diversitat i creativitat. Tanmateix, la relació de tòniques és la 
mateixa. Igualment, hi ha certa influència de l’estètica de l’stride: 

 
Taula 2: Estructura harmònica fonamental d’un rhythm changes. 

 

 

 

                                                            
1030 Jamey Aebersold, Rhythm changes in all keys: A new approach to jazz improvisation (New Albany: Ed. de 
l’autor, 1991), 3. 

C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 
T7-Tp7(D7) Sp7-D7 T7-Tp7/Tg7-(D7) Sp7-D7 

C. 5 C. 6 C. 7 C. 8 
T-T7/d7-T7 S7-s7 T7-Tp7/Tg7-(D7) Sp7-D7 

C. 9 C. 10 C. 11 C. 12 
T7-Tp7(D7) Sp7-D7 T7-Tp7/Tg7-(D7) Sp7-D7 

C. 13 C. 14 C. 15 C. 16 
T-T7/d7-T7 S7-s7 T7-D7 T7 

C. 17 C. 18 C. 19 C. 20 
Dp7 Dp7 (D7) (D7) 

C. 21 C. 22 C. 23 C. 24 
DD7 DD7 D7 D7 

C. 25 C. 26 C. 27 C. 28 
T7-Tp7(D7) Sp7-D7 T7-Tp7/Tg7-(D7) Sp7-D7 

C. 29 C. 30 C. 31 C. 32 
T-T7/d7-T7 S7-s7 T7-D7 T7 
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                                T        Tp7          Sp7         D7         T93 

Figura 227: Cc. 39-41 d’I got rhythm.1031 

Uns compassos més tard, la mà esquerra utilitza, de nou, la tècnica d’acompanyament 
del walking bass (cc. 47-60), que està sotmesa al double-time feel als cc. 53-54: 

                               7 
      (D7                   T7<                 Sp7              Tg7                    Tp4>) 

Figura 228: Cc. 51-56 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

El c. 58 és pràcticament idèntic al c. 45, a excepció de la variació rítmica present en el 
baix. El primer període finalitza al c. 52 amb una semicadència de dominant de Fa# 
major, inflexió a la qual s’accedeix a través d’un moviment cromàtic (cc. 51-52). El 
segon d’ells, però, finalitza amb una semicadència de dominant de Re major (c. 60) 
mitjançant uns cromatismes ascendents presents en ambdues mans (c. 59): 

 
 
 

                     9 
                   (DD7                   [D]) 
           9 

                                                       9      7 
                                            D7          4<                      (D6) 

Figura 229: Cc. 57-60 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

                                                            
1031 George Gershwin, Gershwin at the keyboard: 16 songs hits arranged by the composer for piano (Nova York: 
New World Music Corp., 1932), 13. 
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El pianista de jazz Bill Evans es va interessar per Frédéric Chopin, Claude Debussy 
(1862-1918), Alexander Scriabin (1872-1915) i Maurice Ravel (1875-1937), entre 
d’altres compositors, i va incorporar harmonies i altres recursos de la música clàssica 
al jazz. En aquest sentit, aquesta quarta secció podria estar influïda per l’estètica 
d’Evans. 

 Cinquena secció: E (cc. 61-68) 

Dintre de l’àmbit tonal de Re major, hi ha una transmutació motívica, ja que s’inverteix 
la col·locació de la melodia (exposada a la mà esquerra) i l’acompanyament (exposat 
a la mà dreta i amb la figuració rítmica constant de corxera). Els cc. 61-65 suggereixen 
els cinc primers compassos de l’estructura harmònica essencial de l’esquema d’un 
blues distribuït en dotze compassos: 

 
Taula 3: Estructura harmònica fonamental d’un blues. 

           DD75                D7             DD7                                              D7 

Figura 230: Cc. 61-65 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

A través d’aquesta seqüència harmònica, es torna a la tonalitat principal d’aquest 
segon preludi mitjançant una semicadència de dominant de Do major (c. 68): 

 

 

C. 1 C. 2 C. 3 C. 4 
T7 T7 (S7) T7 T7 

C. 5 C. 6 C. 7 C. 8 
S7 S7 T7 T7 

C. 9 C. 10 C. 11 C. 12 
D7 S7 T7 D7 
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        Sp73    (D73)     [S] 
                                       9< 
                           9                                   7 
                           7                                   6> 

          D  4    5< 

Figura 231: Cc. 66-68 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

 Coda (cc. 69-80) 

Aquesta última secció de l’obra està estretament vinculada a la primera d’elles (cc. 8-
23), ja que la melodia i l’harmonia és pràcticament la mateixa a la dels cc. 8-15. Hi ha, 
per tant, un resum i una reunió de dissenys ja escoltats. Podem observar, també, que 
l’acompanyament està escrit a mode d’stride: 

                          9            9<                        9<                                    9               9>                                            9<      9>       9 
   9                           9>          7           9              7            9                        7               7               9                             7        7         7 

  T7               DD7      D5<    T7       D5<     S7     (D7)    s4>      D6>       T7                 D5<  S6> Sp4 

Figura 232: Cc. 69-76 del segon dels Tres preludios de Broodway.  

Les diferències respecte a la presentació d’aquests compassos dintre de la primera 
secció són: el reforç de l’octava de la melodia, un nou disseny ritmicomelòdic a 
l’acompanyament, alguns acords de nova invenció (cc. 70-74) i una línia melòdica, 
també, nova (c. 74). 

Finalment, els quatre últims compassos del preludi contenen un disseny lineal basat 
en l’escala de blues sobre do, però, als cc. 77-78, aquest es tracta per moviment 
contrari: 
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                      T 

Figura 233: Cc. 77-80 del segon dels Tres preludios de Broodway. 

Aquesta secció finalitza amb una cadència autèntica imperfecta (cc. 79-80). 

14.5.3.3. CONCLUSIONS 

Aquest preludi creiem que justifica el títol d’aquesta col·lecció. George Gershwin va 
compondre més d’una dotzena de musicals per Broadway,1032 una de les avingudes 
més famoses de Manhattan i punt de referència per als quaranta teatres que 
conformen el Circuit de Broadway. D’aquesta manera, especialment, el segon 
d’aquests tres preludis estaria concebut a partir de la influència d’aquest compositor 
americà, una clara influència per als músics de jazz, que va conjuminar la música de 
concert amb la d’arrel popular, en aquest cas, jazzística, aconseguint que les seves 
possibilitats simfòniques es pogueren conjugar amb allò popular. Algunes de les 
cançons més cèlebres contingudes en aquests musicals van passar a formar part 
important del repertori jazzístic, encara que amb alguna adaptació al llenguatge dels 
jazzmen: A foggy day, But not for me, Embraceable you, Love is here to stay, 
Summertime, The man I love o They can’t take that away from me, entre d’altres. 

No obstant això, més enllà de les seves cançons estàndard, el preludi està més 
relacionat amb les seves obres grans (Rhapsody in Blue, etc.) per la inclusió de 
referències jazzístiques dintre d’un marc de música clàssica, amb les seves 
característiques pròpies de forma, virtuosisme, etc. 

L’obra analitzada presenta una estructura que s’assembla prou als jazz standards, amb 
una espècie d’introducció, un tema que es repeteix dues vegades i que torna a 

                                                            
1032 Els Tres preludios de Broodway, de José Antonio Valls Subirats, corresponen a una denominació pròpia del 
compositor. No obstant això, s’han anomenat, també, Preludios de Broadway. Cfr. Conservatorio Superior de 
Música de Valencia. Compositores valencianos contemporáneos. Valdisc, 012, doble LP, 1985. Veure p. 810 i 
1007-1012. 
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reexposar-se al final, etc., pel que, potser, la composició va ésser escrita pensant en 
l’estructura tema-improvisació-tema pròpia del jazz. 

La tonalitat tenia, en el seu si, la seva pròpia autodestrucció per la utilització, cada 
vegada més intensa, del cromatisme -sobretot a partir de la música de Richard Wagner 
(1813-1883), la música del qual manté una intensitat expressiva produïda per una 
harmonia molt semblant al llarg de la majoria de la seva obra-, la utilització d’una 
modulació, cada vegada, més constant i a tonalitats més llunyanes, la inexistència de 
cadències conclusives, etc.; una sèrie de factors que van afeblir la força de la tònica i 
la necessitat en la seva resolució. Per aquest motiu, quan s’analitzen músiques 
d’aquest període, ens resulta complicat xifrar funcionalment, ja que, moltes vegades, 
la tonalitat solament està suggerida.1033 

En aquest sentit, al segon preludi de Valls Subirats, hi apareixen, també, seqüències 
harmòniques que, amb l’harmonia de jazz, perden momentàniament la funcionalitat 
tonal (com un recurs, en realitat, de procedència modal i provocat pel paral·lelisme de 
la conducció harmònica dels acords), pel que, en molts moments, no hem sigut 
capaços de xifrar funcionalment determinats acords. Per aquest motiu, hem trobat 
interessant xifrar l’obra, també, segons el xifrat americà, on no es planteja quina funció 
està en joc, sinó que, únicament, indica la morfologia de l’acord.1034 

Finalment, hem d’indicar que, per l’harmonia tradicional, un acord de dominant pot 
tenir la sexta afegida en lloc de la quinta, de manera que no es tracta d’un acord de 
tretzena, sinó que la sexta substitueix a la quinta amb una sonoritat característica 
(acord que ja apareix així al classicisme). 

 

 

                                                            
1033 Aquest concepte de tonalitat suggerida o ampliada fa referència a aquelles tonalitats que, en el 
desenvolupament del discurs musical, no estan confirmades, sinó, únicament, insinuades, de manera que el resultat 
sonor és d’una gran tensió (dóna la sensació que la música no descansa). Es tracta d’un recurs adoptat per la 
majoria dels compositors del romanticisme. Cfr. Francisco Javier González Compeán, “Tonalidad sinestésica: 
Relaciones entre la tonalidad de la música y del color a través de una propuesta personal” (tesi doctoral, Universitat 
Politècnica de València, 2011), 77. 
1034 Veure p. 1013-1018. 
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14.5.4. PRELUDI NÚM. 3 

14.5.4.1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 

El tercer preludi de José Antonio Valls Subirats presenta una evolució de l’estètica 
jazzística en comparació amb el segon. Especialment en aquest últim preludi (encara 
que, en menor mesura, ja apareix, també, en el preludi precedent), és destacable la 
utilització d’una harmonia per quartes superposades o consecutives per la construcció 
d’un acord o del disseny melòdic. En aquest sentit, podríem considerar una possible 
influència de l’impressionisme, en lloc de l’influx d’algun pianista de jazz que va utilitzar 
en les seves improvisacions alguns dels recursos emprats, també, per Valls Subirats, 
com la característica harmonia per quartes. 

No obstant això, encara que semblen acords per quartes, moltes vegades, es tracta 
de sons afegits (quartes, segones, etc., des de la fonamental) a una harmonia molt 
bàsica (de vegades, solament triàdica) i és el moviment seqüencial el que provoca 
sonoritats aparentment llunyanes. Així, els acords per quartes i la freqüent utilització 
seqüencial aporta sonoritats deslligades de la funcionalitat. Aquests acords tenen la 
capacitat d’aportar una sonoritat pròpia, amb una difícil assumpció funcional-tonal, i, 
a més, els utilitza amb progressions harmòniques seqüencials i cromàtiques, el que 
ofereix un clar debilitament del lligam amb una tònica principal. La utilització de 
l’harmonia per quartes, a l’àmbit jazzístic, va suposar més espais entre els acords. Va 
deixar d’haver la conducció dels mateixos amb el sentit tan cadencial d’abans i es va 
deixar de buscar la definició típica de l’harmonia tonal. 

D’entre els recursos jazzístics utilitzats, un que està prou present (també, en el segon 
preludi, encara que en menor mesura), és la utilització de l’upper-structure triad, que 
consisteix en la constitució d’un acord tríada, sovint, enriquit dintre de l’obra amb sons 
afegits a la veu superior.1035 

 

                                                            
1035 Dariusz Terefenko, Jazz theory from basic to advanced study: Workbook to accompany (Londres: Routledge, 
2014), 276. 
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14.5.4.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

L’estructura formal del tercer preludi és la següent: 

 
14.5.4.2.1. ESTRUCTURA 

 Primera secció: A (cc. 1-10) 

Consta d’un únic període. Amb l’acotació interpretativa inicial d’Allegro marcato, aquest 
tercer preludi, també, de caire jazzístic, comença amb l’harmonia de l’acord de 
dominant del que serà el centre tonal del preludi, Do major (c. 1). Aquesta funció de 
dominant es recolza en l’acord del que, en el llenguatge jazzístic, es denomina 
substitute dominant, és a dir, del substitut del dominant (acord de Reb major) (c. 1). 
Aquest acord complementari manté el mateix tríton, característica fonamental dels 
acords dominants i existent entre la tercera major de l’acord i la sèptima menor del 
mateix, de l’acord al qual substitueix, però en ordre invers.1036 

La resolució natural d’ambdós acords, tant del dominant com del seu substitut, és la 
mateixa (l’acord de tònica), però, en aquest cas, resol sobre l’acord de dominant de la 
dominant (acord de Re major) (c. 1), tots tres acords enriquits harmònicament amb 
quartes superposades que, com es veurà, és una característica pròpia del preludi. La 
mà esquerra realitza una línia cromàtica octavada ascendent a mode de walking bass. 
Aquest primer compàs es repeteix immediatament després: 

 

 

                                                            
1036 Mark Levine, El libro del jazz piano (Petaluma: Sher Music Co., 2003), 37. 

Secció Part(s) Divisions (en compassos) 
A 1 1-10 
B 1 11-13 
A’ 1 14-19 
B’ 1 20-23 
C 3 24-41 
A’’ 1 42-49 
B’’ 2 50-58 
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               7         7      7                                     7 

     D6                     DD6  D6                      DD6 

Figura 234: Cc. 1-2 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

En aquest primer compàs, apareix el motiu rítmic, que anomenarem a, que sembla 
haver motivat la composició de l’obra: 

 

Figura 235: Motiu rítmic generador del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

A continuació, amb un canvi de compàs, es mostra l’harmonia suggerida per la 
dominant de Do major (acord de Sol major) (c. 3), ja que el sol present en el baix té 
una força definitiva. Els cc. 4-5 reflecteixen una seqüencia de terceres i sextes que 
descendeix per graus conjunts i per moviment contrari respecte al baix. Tot seguit, 
apareixen acords construïts per quartes justes (a partir de la nota la al c. 6 i a partir 
de la nota re al c. 7) que mostren, també, un moviment contrari respecte a la mà 
esquerra: 

 

 

 

         9 
         7 

                    D4 

Figura 236: Cc. 3-7 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

Els cc. 6-7 reflecteixen, de nou, un disseny acòrdic tractat per moviment contrari 
respecte al baix. 
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De tornada al compàs inicial, l’anterior tònica amb funció de dominant resol sobre la 
dominant d’aquesta tònica (acord de Sol major) (c. 8), produint-se així certa 
inestabilitat tonal. El c. 8 reexposa el material harmònic del primer compàs, amb el 
mateix disseny cromàtic ascendent present a la mà esquerra, però amb una variant 
ritmicomelòdica del motiu a, que resol, en el compàs següent, sobre la sonoritat 
suggerida per un acord construït per quartes justes sobre la nota si (c. 9), que 
s’acompanya amb l’harmonia d’un acord per quartes justes sobre la nota do# (c. 9) i 
que resol sobre altre acord construït per quartes justes sobre la nota sol (c. 9). 

La segona meitat del compàs mostra un descens cromàtic de la primera meitat del 
mateix que es respecta en totes les veus. Tanmateix, aquest compàs finalitza amb 
l’harmonia de la dominant de la dominant (acord de Re major) amb la sèptima major 
afegida (c. 9). Domina, per tant, la sonoritat per quartes de la mà dreta: 

                          7                                                        7 
               D6                                  DD6>                                                                            7< 

Figura 237: Cc. 8-9 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

Finalment, a l’últim compàs d’aquesta primera secció, que conté altre canvi de compàs, 
apareix un nou acord construït per quartes justes sobre la nota re que resol sobre 
l’acord tríada de la dominant de la dominant del centre tonal principal (acord de Re 
major) (c. 10). Així, aquest període finalitza amb una cadència amb certa suspensió 
sobre l’harmonia d’aquesta dominant de la dominant (c. 10). La mà dreta mostra, 
també, un moviment contrari respecte al baix: 
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                                                                    DD 

Figura 238: C. 10 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

La resolució de l’últim acord es produeix simplificant la densitat harmònica, de manera 
que la sensació de conclusió, que sempre s’associa, en la gramàtica tonal, sobre la 
consonància, aquí està obtinguda des de la simplificació d’aquesta densitat. Les 
tòniques, en l’ordenació de qualsevol mode, sonen com a tòniques modals. 

 Segona secció: B (cc. 11-13) 

En aquesta secció, que consta d’un únic període i amb la indicació d’expresivo del 
compositor, es torna al compàs inicial i creiem que se suprimeixen algunes notes del 
baix per emfatitzar la sonoritat dels acords construïts per quartes, en general, justes, 
presents a la mà esquerra, acords que dominen aquest fragment i que mostren un 
moviment cromàtic descendent al c. 12. La melodia de la mà dreta, en aquest mateix 
compàs, està fonamentada per l’escala de blues sobre do: 

 

 

 

Figura 239: Cc. 11-12 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

Al compàs següent, la mà dreta desenvolupa un disseny melòdic construït per quartes 
justes i hi predomina la sonoritat d’aquests intervals com a conseqüència, també, de 
la disposició d’alguns acords de la mà esquerra: 
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Figura 240: C. 13 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

 Tercera secció: A’ (cc. 14-19) 

Consta d’un únic període que, estretament vinculat al primer compàs, mostra la 
mateixa seqüenciació harmònica, amb el disseny cromàtic ascendent present a la mà 
esquerra, que el c. 1, però amb altra variant ritmicomelòdica del motiu a (c. 14). Al 
compàs següent, amb un canvi de compàs, es pot observar part de l’escala major 
bebop descendent sobre mib, la qual afegeix, en principi, una nota de pas (el sisè grau 
rebaixat o la quinta augmentada) perquè l’escala tingui un final tètic en qualsevol 
compàs de subdivisió binària:1037 

 

Figura 241: Escala major bebop descendent sobre mib. 

La mà dreta, en canvi, reflecteix la sonoritat pròpia d’acords construïts per quartes 
justes amb el mateix moviment cromàtic octavat ascendent present al primer compàs 
del preludi: 

 

 

 

Figura 242: Cc. 14-15 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

Els cc. 16-17 presenten una seqüència harmònica d’un interval de segona descendent 
amb una seqüenciació d’acords de sèptima de diferents espècies: 

                                                            
1037 Mark Levine, The jazz theory book, part II. Improvisation: Playin’ the changes (Petaluma: Sher Music Co., 
1995), 171. 
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               Model      Repetició 

 

 

 

 
Figura 243: Cc. 16-19 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

 Quarta secció: B’ (cc. 20-23) 

Amb el mateix compàs inicial de l’obra, aquesta secció, que consta d’un únic període, 
està estretament vinculada a l’expresivo anterior (cc. 11-13), transportat, aquesta 
vegada, una segona ascendent. 

No obstant això, el c. 21, de nova creació, mostra un petit desenvolupament melòdic 
que, a través d’un disseny cromàtic a l’acompanyament, reflecteix una estructuració 
acòrdica construïda per quartes present en la primera pista d’àudio de l’àlbum Kind of 
blue, de Miles Davis (1926-1991) (un dels referents de l’anomenat jazz modal, en el 
qual és freqüent la utilització d’harmonies per quartes, entre d’altres recursos, com a 
conseqüència de l’ambigüitat que produeix al no crear la sensació de resolució pròpia 
dels acords tríades),1038 So what.1039 Els dos acords d’aquest jazz standard estan 
construït per quartes justes amb la quinta del baix a la veu superior: 

 

 

 

 

                                                            
1038 Mark Levine, El libro del jazz piano (Petaluma: Sher Music Co., 2003), 97. 
1039 Miles Davis. Kind of blue. Amb Miles Davis (trompeta), Cannonball Adderley (1928-1975) (saxòfon alt), John 
Coltrane (1926-1967) (saxòfon tenor), Bill Evans (1929-1980) (piano), Paul Chambers (1935-1969) (contrabaix) 
i Jimmy Cobb (1929) (bateria). Columbia, 88697680571, LP, 2010. 
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                                               t 
Figura 244: Cc. 9-10 de So what.1040 

 

 

 

 

Figura 245: Cc. 20-21 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

El c. 22 torna a presentar similituds amb el c. 12. No obstant això, en aquesta ocasió, 
la mà dreta es troba en una octava més baixa i la mà esquerra presenta una 
seqüenciació harmònica cromàtica descendent amb la qual es produeix una cadència 
autèntica imperfecta sobre La menor (paral·lel menor del centre tonal principal) amb 
la sèptima i novena menors afegides (c. 23), tonalitat que vindria emfatitzada per la 
seva pròpia dominant present en l’acord anterior a l’esmentada tònica, finalitzant així 
la secció: 

 

 

 

Figura 246: Cc. 22-23 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

                                                            
1040 Transcripció realitzada a partir de l’escolta de So what tal com es va enregistrar dintre de l’àlbum Kind of blue, 
de Miles Davis. Cfr. Miles Davis. Kind of blue. Amb Amb Miles Davis, Cannonball Adderley, John Coltrane, Bill 
Evans, Paul Chambers i Jimmy Cobb. Columbia, 88697680571, LP, 2010. 
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 Cinquena secció: C (cc. 24-41) 

Consta de tres períodes. Als cc. 24-25, amb funció de pont i amb la indicació de 
marcato del compositor, es torna al compàs inicial del preludi i s’emfatitza la sonoritat 
dels acords construïts per quartes, en general, justes, presents en ambdues mans. En 
aquest sentit, l’acord de la mà esquerra del c. 24 es podria concebre de dues maneres 
diferents: com un acord de sèptima menor amb la quinta rebaixada (enharmonitzant 
el fa#), acord prou utilitzat per Thelonious Monk (1917-1982), un dels pioners del 
bebop, entre d’altres,1041 o com a part de l’acord anomenat místic transportat a do, 
que es produeix, de manera íntegra, en ambdues mans (no sabem si casualment o 
amb coneixement de Valls Subirats, però el context d’harmonia per quartes ho 
possibilitava) i que va utilitzar Alexander Scriabin (1872-1915) a la seva música, de 
forma sistemàtica, a partir de la seva simfonia, Op. 60, núm. 5, Prometeu: El poema 
del foc, entre d’altres:1042 

 

 

 
 
 
 
                                             9 
                                             7 
                                             6 
                            T4< 

Figura 247: Cc. 24-25 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

 

 

 

 

                                                            
1041 Gonzalo Tejada Villaverde, “La explosión del bebop: Charlie Parker y la ciudad de Nueva York”, Musiker: 
Cuadernos de Música, núm. 20 (2013): 43. 
1042 Ampai Buranaprapuk i Narongchai Pidokrajt, “A Scriabin’s “Poème”, Op. 59, No. 1, and “Poème”, Op. 71, 
No. 2: Variations of mystic chord and proposed derivation from an altered dominant thirteenth chord”, Fine Arts 
International Journal, vol. 18, núm. 2 (2014): 176. 
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                                        9 
                                        7< 
                                        5< 
                         T4< 

Figura 248: Cc. 1-14 de la simfonia, Op. 60, núm. 5, Prometeu: El poema del foc.1043 

                                                            
1043 Aleksandr Scriabin, Symphony No. 5, Op. 60 (Berlín: Éditions Russes de Musique, 1911, làmina R. M. V. 85), 
3. 
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Aquest acord místic, construït a partir de la superposició de quartes, ja apareix, també, 
dintre de les sonates per a piano, Op. 53, núm. 5, i, Op. 64, núm. 7, d’Scriabin, entre 
d’altres obres: 

 
Figura 249: Cc. 263-268 de la Sonata per a piano, Op. 53, núm. 5.1044 

 

 

 
 
                                             9> 
                                             6 
                            T4<7 

Figura 250: Cc. 1-2 de la Sonata per a piano, Op. 64, núm. 7.1045 

Aquest acord (sobre do) té, bàsicament, dues formacions: amb el re natural i amb el 
reb (figura 250), però es pot ampliar a més sons. 

El c. 24 de l’obra de Valls Subirats, de caràcter rítmic, es repeteix un compàs més tard, 
a excepció d’una variant melòdica present al tercer temps del compàs i a la mà dreta 
(c. 25), i d’una ornamentació melòdica del disseny melòdic octavat a l’últim temps del 
compàs i a la mà esquerra (c. 25). 

Continuant el disseny cromàtic ascendent de la mà esquerra, al c. 26, es canvia, de 
nou, de compàs per accelerar el ritme, mitjançant la utilització del recurs del double-
time feel, en relació a la figuració del disseny cromàtic ascendent (present, també, a 
la mà esquerra) del primer compàs de l’obra. La mà dreta està pràcticament constituïda 
per acords construïts per quartes justes i està basada en el motiu a: 

                                                            
1044 Alexandre Scriàbine, Cinquième sonate pour piano, Op. 53 (s. ll.: Ed. de l’autor, 1910), 12. 
1045 Aleksandr Scriabin, Sonate Nº 7 pour piano, Op. 64 (Moscou: Muzgiz, 1931, làmina И. М. 5745 И. М.), 4. 
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Figura 251: Cc. 26-29 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

A continuació, el c. 31 és una repetició de l’anterior compàs, però dintre de l’àmbit 
d’una octava més alta i el reforç la mà dreta per la duplicació de la veu superior. Des 
d’un punt de vista rítmic, es produeix un diàleg entre ambdues mans. La mà dreta 
mostra, també, un moviment contrari respecte al baix. Els cc. 32-34 mostren un 
disseny harmònic, present en ambdues mans, construït per quartes justes que 
descendeix per graus conjunts i aquest c. 34 podria assumir una funció cadencial, com 
a final de frase: 

Figura 252: Cc. 30-34 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

El segon període comença amb un compàs estretament vinculat al primer de la secció 
(c. 24) a causa del seu caràcter rítmic i es repeteix al compàs següent (c. 36) 
mitjançant una seqüència harmònica d’un interval de segona ascendent: 

        Model            Repetició 

 

 

Figura 253: Cc. 35-36 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

El c. 37 presenta un disseny acòrdic construït per quartes justes que descendeix per 
graus conjunts i per moviment contrari respecte al baix, el qual conté altra seqüència 
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harmònica d’un interval de tercera ascendent. Aquest segon període finalitza al c. 39, 
estretament vinculat als cc. 30-31: 

          Model              Repetició 

 

 

 

Figura 254: Cc. 37-39 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

L’últim període d’aquesta cinquena secció, separat de l’anterior per una cesura, està 
construït per dos compassos estretament vinculats als cc. 24-25. Ambdós tenen el 
mateix caràcter rítmic, la mateixa funció de pont i presenten el mateix canvi de 
compàs. El c. 40 és una repetició literal del c. 24, però el tercer i quart temps del 
compàs següent són diferents en relació al c. 25 per introduir la reexposició del c. 1. 
Malgrat que no es produeix cap cadència harmònica, finalitza aquest període. 

 

 

 

Figura 255: Cc. 40-41 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

 Sisena secció: A’’ (cc. 42-49) 

Amb la indicació de come prima del compositor, aquesta secció consta d’un únic 
període estretament vinculat a la primera secció del preludi (cc. 1-10), ja que el c. 42 
és una repetició literal del c. 1, que es desenvolupa al compàs següent (c. 43) 
mitjançant una seqüència harmònica d’un interval de sexta ascendent (enharmonitzant 
l’acord del segon temps): 
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         Model                   Repetició 

 

 

 

Figura 256: Cc. 42-43 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

A continuació, amb un canvi de compàs, apareix altre disseny acòrdic que primer 
ascendeix per graus conjunts i per moviment contrari respecte al baix (cc. 44-45), i 
que, més tard (c. 46), descendeix, també, per graus conjunts i per moviment contrari 
respecte a la mà esquerra. Al c. 45, però, ambdues mans presenten un moviment 
paral·lel. És de destacar la utilització del recurs del double-time feel, recolzat per altre 
canvi de compàs, a la mà dreta del c. 45, per augmentar la tensió creada: 

 

 

 
 
 
Figura 257: Cc. 44-46 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

Amb altre canvi de compàs, el compàs següent (c. 47) està basat en un fragment del 
motiu rítmic del c. 24, corresponent a la cinquena secció, i presenta una seqüència 
harmònica d’un interval de segona ascendent. No obstant això, el c. 48 combina la 
línia cromàtica octavada ascendent que apareix a la mà esquerra del primer compàs 
del preludi amb el mateix fragment del motiu rítmic extret del c. 24. En aquest compàs 
(c. 48), la mà dreta presenta altra seqüència ritmicomelòdica d’un interval de segona 
ascendent. L’últim compàs de la secció, que mostra altre canvi de compàs, assenyala 
el final del període (c. 49): 
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                   Model           Repetició     Model          Repetició 

 

 

 

Figura 258: Cc. 47-49 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

 Setena secció: B’’ (cc. 50-59) 

Aquesta última secció del preludi està vinculada a la segona (cc. 11-13) i consta de 
dos períodes. El c. 50 és idèntic al c. 11 i el c. 51 és una repetició del c. 12, a excepció 
dels dos primers temps del c. 51, que es troben una octava més baixa respecte a aquell 
compàs (c. 12), i de l’ornamentació melòdica existent al quart temps del c. 51, mentre 
que el c. 52 presenta una variació melòdica en comparació amb el c. 13. A més, a 
partir del segon temps d’aquest mateix compàs (c. 52), es mostra una seqüència 
harmònica d’un interval de segona ascendent. La mà dreta desenvolupa un disseny 
melòdic construït per quartes justes i hi predomina la sonoritat d’aquests intervals com 
a conseqüència, també, de la disposició d’alguns acords de la mà esquerra: 

                                                                                   Model                    Primera repetició        Segona repetició 

Figura 259: Cc. 50-53 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

El primer compàs de l’últim període del preludi part dels dos primers temps del mateix 
c. 50 (c. 11), que es desenvolupen als dos altres temps del compàs, mitjançant una 
seqüència harmònica d’un interval de segona descendent (c. 54). Amb altre canvi de 
compàs, el c. 55 presenta un disseny melòdic construït per quartes, en general, justes, 
presents a la mà dreta, que descendeix per graus conjunts i per moviment contrari 
respecte al baix per donar pas a un disseny acòrdic, també, construït per quartes 
justes, que mostra un moviment contrari respecte a la mà esquerra al primer temps 
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del c. 56, reflectint-se, al segon temps, un moviment paral·lel entre ambdues mans. 
L’últim compàs de l’obra, amb un disseny melòdic per quartes justes, està escrit en 
l’àmbit de l’acord de tònica del centre tonal principal, Do major, però sense definir el 
seu mode a l’estar desproveït de la tercera de l’acord: 

 Model          Repetició 

                                                                                                                                                              7 
                                                                                                                                                              5 
                                                                                                                                                              4 
                                                                                                     T/t 

Figura 260: Cc. 54-58 del tercer dels Tres preludios de Broodway. 

14.5.4.3. CONCLUSIONS 

Com s’ha pogut observar, en la majoria del preludi, impera l’harmonia per quartes i és 
el que aporta una sonoritat específica a l’obra. Encara que pugui tenir certa centralitat 
tonal sobre do i, en algun moment, sobre acords que representen Do major, en 
general, la constant utilització seqüencial de mixtures d’acords i d’acords per quartes 
regulats (enllaçats) mitjançant el cromatisme impossibilita, de manera útil, el xifrat 
funcional. L’atracció sobre la tònica principal, per tant, es desdibuixa de manera 
important. No obstant això, hi ha elements harmònics, melòdics i rítmics que donen 
cohesió a l’obra, com la utilització del cromatisme com a element-motiu 
d’acompanyament, els acords per quartes o els trets melòdics que neixen dels acords 
per quartes, entre d’altres. 

En relació al segon preludi, ens sembla que l’element jazzístic està millor integrat en 
aquesta última peça, sobretot pel ritme. Creiem que hi ha menys tòpics. Alguna 
successió d’acords podria ésser utilitzada, també, al jazz modern, però creiem que són 
elements que s’han pres de la música europea. 
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Les cadències es poden produir en l’àmbit harmònic, melòdic, rítmic, i, també, hem 
vist que la densitat harmònica hi pot col·laborar, però, si es cadencia molt, es perd 
continuïtat en el discurs sonor perquè resultaria massa articulat. Per aquest motiu, 
s’han identificat les cadències més evidents. 

14.5.5. CONCLUSIONS GENERALS 

Valls Subirats es va interessar per diferents estils musicals. El seu gran interès pel jazz 
i cap a la tècnica compositiva aplicada a la música dodecafònica va tenir ressò en 
aquests preludis que reflecteixen ambdues estètiques. En relació al primer d’ells, està 
concebut a partir d’una forma romàntica d’entendre la sèrie dodecafònica, en la qual 
aquesta és tractada com un tema. No obstant això, el segon i tercer preludis ens 
mostren els seus coneixements referents a l’harmonia (els acords comencen a 
contenir, també, les dues versions modals major/menor des d’una mateixa fonamental, 
característica d’alguns acords de jazz observats, especialment, al segon preludi), el 
ritme, i l’articulació jazzístiques mitjançant un conjunt de recursos d’aquest gènere 
que, recolzat pel caràcter improvisatori dels preludis, que impera enfront l’existència 
d’una forma estructural determinada, s’adeqüen al títol de Preludios de Broodway. 

Les referències jazzístiques són heterogènies i no corresponen a un estil concret. N’hi 
ha de diferents estils i èpoques, pel que no es pot enquadrar el llenguatge jazzístic 
emprat en aquests preludis amb una determinada corrent. 

Per altra part, han sigut diversos els compositors que han utilitzat la denominació de 
preludi per obtenir una peça independent, relativament curta i expressiva. Aquesta 
tradició va néixer amb Frédéric Chopin (1810-1849), essent desenvolupada, 
posteriorment, per Claude Debussy (1862-1918) i Alexander Scriabin, com a obres 
amb caire programàtic que estaven escrites amb tipologies formals lliures, és a dir, 
que no s’adequaven a esquemes formals tradicionals; el que Luigi Pareyson anomena 
forma formada, en oposició a forma formant.1046 

 

                                                            
1046 Luigi Pareyson, Els problemes actuals de l’estètica (València: Servei de Publicacions de la Universitat de 
València, 1997), 21 i 69. 
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14.6. CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA (1983) 

14.6.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Sens dubte, l’obra més ambiciosa de José Antonio Valls Subirats és el seu Concierto 
para piano y orquesta. A l’igual que la seva Fantasía para clarinete y órgano (1983), 
va ésser dipositat a l’arxiu de la Biblioteca del CSMV, ja que correspon a altre treball 
de la classe de Composició del centre. En concret, s’adequa al temari del tercer curs 
de l’especialitat, en el qual es van estudiar els orígens i l’evolució del concert, les seves 
diferents modalitats en l’exposició, el seu valor estètic, el virtuosisme del solista, el 
caràcter dels temes, l’alternança del solista amb l’orquestra i el tractament dels 
diferents grups que acompanyen el solista (individualment o en conjunt), entre el 
temari general dedicat, especialment, al gènere simfònic.1047 

Finalitzat a l’abril de 1983, com els seus Tres preludios de Broodway, per a piano sol, 
el primer moviment del concert va ésser conclòs l’any anterior, ja que va ésser estrenat 
el 20 de novembre de 1982 a l’Auditori del Col·legi concertat d’Educació Secundària i 
Batxillerat La Salle de Benicarló, a propòsit dels concerts oferts per l’AMCB en honor a 
Santa Cecília. El propi compositor va actuar com a pianista solista, acompanyat per la 
banda de l’AMCB, que va estar dirigida, en aquella ocasió, per José Ramón Renovell, 
llavors director de la banda La Alianza de Vinaròs, qui va considerar que “[el Concierto] 
realmente, tiene cosas muy buenas”.1048 Gairebé dos anys més tard, el 28 d’octubre 
de 1984, es va oferir la primera audició íntegra del mateix, també, amb la versió per 
a piano i banda del compositor, a càrrec de Juan Jesús Peralta i l’agrupació de l’AMCB, 
dirigida per Mª Isabel Costes, amb motiu del segon homenatge va que se li va retre a 
Valls Subirats a Benicarló. 

 

 

 

                                                            
1047 Veure p. 1441-1481. 
1048 J. V. F., “José Antonio Valls estrenó su Concierto para piano y banda”, Castellón Diario (23 de novembre de 
1982): 12. 
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La il·lusió de Valls Subirats per la composició d’aquesta obra va quedar reflectida a 
l’entrevista que es va publicar al diari Castellón Diario el 23 de novembre de 1982: 

Es una cosa que llevaba hace tiempo en la cabeza, yo escribí la obra para piano y orquesta, 
pero en España para que te estrenen un concierto tienes que esperar mucho tiempo, a veces 
te puedes morir sin verla estrenada. Yo la puedo considerar metafóricamente como a un hijo. 
Tengo mucha alegría por el estreno, aunque haya sido en un viejo piano y un poco desafinado, 
pero el realizarlo ya es importante. […] La obra tiene tres [movimientos], éste ha sido el primer 
movimiento, luego viene un segundo movimiento más lento, terminando con un rondó presto. 
[…] Con seguridad, te puedo decir que [se podrá escuchar en su totalidad] en Agosto del 
próximo año y como probable con un poco de suerte tras las navidades.1049 

La valoració de l’obra, per Juan Jesús Peralta, va ésser la següent: 

Solamente con mirar la partitura, vemos que el señor que ha escrito esto tenía un dominio serio 
del contrapunto, de la armonía, de la melodía, unos conocimientos musicales bastante amplios, 
eso por un lado; por el otro artístico puramente musical es un concierto muy bonito, o sea, 
aparte de que este señor era un teórico que sabía mucho, refleja además que era un gran 
artista: las melodías están muy bien hechas, el tratamiento pianístico está bastante conseguido 
y es “dificilillo”. Tanto para orquesta o banda como para el piano no es fácil; pienso que si este 
señor viviera podría haber sido un gran compositor, es una línea bastante clásica, Gershwin 
[(1898-1937)], o jazz americano, por lo tanto no es vanguardista ni mucho menos pero está 
muy bien hecho. […] La dificultad principal es que lo he tenido que preparar en dos meses, 
porque la partitura me llegó tarde como ya sabeis, siendo el tiempo el principal obstáculo, y es 
difícil en todo porque el lenguaje del concierto es jazzístico y técnicamente lo que es dar las 
notas, darlas todas, es muy complicado.1050 

Així mateix, aquesta va ésser l’opinió que de l’obra va tenir Mª Teresa Oller (1920-
2018), professora d’Harmonia de Valls Subirats al CSMV: 

No he oído el “Concierto”. No obstante, he leído la partitura que él mismo me mostró y me 
parece una obra impropia de su edad, parece de un músico mucho más mayor. Presenta unas 
cualidades estupendas y una manera de trabajar de una persona más experta y más madura 

                                                            
1049 Ibid. 
1050 Núria Pau i José Damián Ávila, “Homenaje póstumo a José Antonio Valls”, Memoria 1984, núm. 4 (1985): 
40-41. 
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que lo normal en su edad. Sin embargo, tenía la jovialidad propia de sus años; era muy 
compatible su madurez con la jovialidad de su caracter.1051 

En tots els concerts en els quals es va incloure aquesta obra, es va oferir una versió 
per a piano i banda fins que el 31 de març de 2005 es va poder interpretar, per primera 
vegada, amb orquestra. Els intèrprets d’aquest concert, que va tenir lloc al saló d’actes 
del Conservatori Professional de Música Francesc Peñarroja de La Vall d’Uixó, van ésser 
Lluís Vallés i l’Orquestra d’aquest Conservatori, dirigida per Llorenç Mendoza. 

No obstant això, l’any següent, el 30 de setembre de 2006, el mateix pianista, 
acompanyat per l’Orquestra Simfònica de Peníscola, dirigida per Salvador García Sorlí, 
va interpretar, per primera vegada, la improvisació present al tercer moviment de 
l’obra. Aquest concert va tenir lloc al Palau de Congressos de Peníscola dintre del XXII 
Ciclo de Conciertos de Música Clásica “Ciudad de Peñíscola” de 2006.1052 Fins a aquell 
moment (les interpretacions anteriors corresponen a Juan Jesús Peralta, acompanyat 
per l’agrupació de l’AMCB, dirigida per Mª Isabel Costes, el 28 d’octubre de 1984; Inés 
Borràs amb la banda de l’AMCB, dirigida per Pablo Anglés, el 23 d’agost de 1987, i per 
Jaime Rebollar, el 17 de maig de 1997; Marc Antoni Mas, acompanyat per l’Agrupació 
Musical Canareva i la Banda Municipal de Música d’Alcanar, dirigides per José Quiles, 
el 12 d’octubre de 1987; i el ja esmentat Lluís Vallés amb la banda de l’Associació 
Musical Verge de l’Ermitana de Peníscola, dirigida per Salvador García Sorlí, el 21 de 
setembre de 2002, així com amb l’Orquestra del Conservatori Professional de Música 
Mossén Francesc Peñarroja de La Vall d’Uixó, dirigida per Llorenç Mendoza, el 31 de 
març de 2005 i el 28 d’abril de 2005, i amb la Jove Orquestra de la Unió Musical de 
Benaguasil, dirigida, també, per Llorenç Mendoza, el 25 de juliol de 2005), es passava 
directament a la part següent, de manera que aquests compassos eren omesos. 

Altres compositors valencians van compondre, també, a la segona meitat del segle XX, 
els seus concerts per a piano i orquestra, malgrat les diferències estilístiques i 
tècniques entre aquests: José Moreno Gans (1897-1976) el 1956, Francisco Llácer Pla 
(1918-2002) els anys 1984 i 1987,1053 Mª Teresa Oller el 1953, Amando Blanquer 

                                                            
1051 Marcos Solano, “María Teresa Oller: Profesora de Armonía y Jefe de Estudios del Conservatorio Superior de 
Música de Valencia”, Memoria 1983, núm. 3 (1984): 24. 
1052 Veure p. 1430-1433. 
1053 D’aquest últim any, correspon el seu Ricercare concertante para dos pianos y orquesta. 
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(1935-2005) els anys 1957 (revisat el 1967)1054 i 1977,1055 Bernardo Adam Ferrero 
(1942) el 1980, José Evangelista (1943) el 1986,1056 Eduardo Montesinos (1945) el 
1977 (revisat el 1996), Ramón Pastor (1956) el 1988 (revisat posteriorment) o César 
Cano (1960) el 1992, entre d’altres. 

El concert de Valls Subirats, com ja s’ha dit, està estructurat en tres moviments (Allegro 
moderato, Andante con expresione i Rápido con fuerza y ritmo) i l’orquestració és la 
següent: flautí i flautes primeres, segones i terceres; oboès primers i segons; corn 
anglès (afinat en fa); clarinets primers i segons (afinats en sib); clarinet baix (afinat 
en sib); fagots primers i segons; contrafagot; trompes primeres, segones, terceres i 
quartes (afinades en fa); trompetes primeres, segones i terceres (afinades en do); 
trombons primers, segons i tercers; tuba (afinades en do); percussió (timbals, caixa, 
bastons, xilòfon, bombo, platerets, bateria i triangle); arpa; piano solista; violins 
primers i segons; violes; violoncels; i contrabaixos. Hi predomina el registre mitjà, 
segons la tessitura pròpia de cada instrument. 

L’obra es podria catalogar dintre del polèmic third stream. En aquest sentit, dintre de 
l’àmbit valencià i, concretament, del CSMV, Eduardo Montesinos va ésser un dels 
primers compositors en introduir el jazz simfònic a València.1057 La seva composició 
Pensado en jazz, obra per a big band que es va estrenar el 27 de maig de 1972 al saló 
d’actes del CSMV, sota la direcció del mateix Montesinos, pels alumnes de la classe de 
Conjunt Instrumental que regentava José Ferriz, reflecteix una inclusió del compositor 

                                                            
1054 Aquestes Variaciones y fuga, per a piano i orquestra, sobre un tema de Domenico Scarlatti (1685-1757), 
corresponen a una forma d’estudi o exercici personal del compositor, essent alumne de Miguel Asins Arbó (1916-
1996), mentre estudiava la forma sonata, aprofitant el bicentenari de la mort del compositor italià. Cfr. Mª Luisa 
Blanes Nadal, “La obra pianística de Amando Blanquer” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de València, 2003), 
34-35. 
1055 D’aquest any, correspon la seva Oda a Manuel de Falla, per a clavecí o piano solista, orquestra de corda i 
percussió, com una reminiscència al Concierto para clave, de Manuel de Falla (1876-1946), a propòsit del 
centenari del naixement del compositor gadità. 
1056 Aquesta obra està titulada Piano concertant, per a piano i orquestra. 
1057 Tal com assenyala Vicent Lluís Fontelles a la seva tesi doctoral, Eduardo Montesinos no va ésser conscient de 
la polèmica que hi havia al voltant del concepte de third stream. Segons les pròpies paraules de Montesinos: “No 
conocía la denominación third stream, por lo que su aplicación a mi música me trae sin cuidado, ya que muchos 
afamados compositores, Ravel [(1875-1937)], Stravinsky [(1882-1971)], Milhaud [(1892-1974)], lo introdujeron 
en algunas de sus composiciones dentro del primer tercio del siglo XX, y más recientemente en 1954 el suizo Rolf 
Liebermann [(1910-1999)] con su Concerto for Jazz Band and Symphony” (Comunicació personal d’Eduardo 
Montesinos el 2-01-2020). Cfr. Vicent Lluís Fontelles Rodríguez, “Jazz a la ciutat de València: Orígens i 
desenvolupament fins a les acaballes del 1981” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de València, 2010), 439. 
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en el món del jazz.1058 Es tracta d’una obra que Montesinos tocava en alguns conjunts 
en els quals va col·laborar com a pianista, però, a l’accedir al CSMV com a professor 
auxiliar numerari de Solfeig a partir del curs acadèmic 1970-1971, va decidir arranjar 
l’obra per a big band. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Figura 261: Comentaris d’Eduardo Montesinos per la seva obra Pensado en jazz.1059 

No obstant això, en aquest aspecte, l’obra de Montesinos que va aixecar més polèmica 
fins llavors va ésser Metabolismos rítmicos, per a banda, estrenada per la Banda 
Municipal de València, sota la direcció de José Ferriz, el 13 de febrer de 1976 al saló 
columnari de la Llotja de la Seda de València, ja que es va convertir en obra d’obligada 
interpretació per la primera secció del Certamen de Bandas de la Fira de Juliol de 
València en la seva edició de 1982. Aquesta obra combina diversos derivats del jazz, 
com el swing, la bossa nova o el funky. 

                                                            
1058 Vicent Lluís Fontelles Rodríguez, “Jazz a la ciutat de València: Orígens i desenvolupament fins a les acaballes 
del 1981” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de València, 2010), 439. 
1059 Document extret de l’arxiu personal d’Eduardo Montesinos. 
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Aquesta estètica, però, no va ésser sempre acceptada. Prova d’aquest fet són el articles 
que Eduardo López-Chavarri Marco (1871-1970), professor d’Estètica i Història de la 
Música al Conservatori de València des de 1910 fins a la seva jubilació el 1941,1060 va 
escriure a la revista Ritmo en relació a les versions jazzístiques d’obres clàssiques.1061 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 262: Article d’Eduardo López-Chavarri Marco a la revista Ritmo (1941) (I).1062 

                                                            
1060 Mónica Orengo Miret, “Eduardo López-Chavarri Marco y su aportación a la música para piano solo” (tesi 
doctoral, Universitat Politècnica de València, 2017), 240. 
1061 Jorge García García, “El trazo del jazz en España”, en El ruido alegre: Jazz en la BNE (Madrid: Ministerio de 
Cultura, 2012), 32. 
1062 Eduardo López-Chavarri, “Contra la prostitución musical: El Estado habrá de intervenir para proteger las 
creaciones artísticas”, Revista musical ilustrada: Ritmo, núm. 142 (1941): 5. 
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Figura 263: Article d’Eduardo López-Chavarri Marco a la revista Ritmo (1942) (II).1063 

                                                            
1063 Eduardo López-Chavarri, “Sigue la “matanza” de los grandes maestros”, Revista musical ilustrada: Ritmo, 
núm. 153 (1942): 4. 
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El Sindicat Nacional de l’Espectacle va arribar, fins i tot, a prohibir les adaptacions 
jazzístiques d’obres clàssiques:1064 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 264: Disposició del Sindicat Nacional de l’Espectacle (1942).1065 

Eduardo Montesinos es va servir del jazz simfònic, també, al tercer moviment del seu 
Concierto para piano y orquesta (rev. 1996), Introducción y fuga, un mambo amb 
                                                            
1064 Jorge García García, “El trazo del jazz en España”, en El ruido alegre: Jazz en la BNE (Madrid: Ministerio de 
Cultura, 2012), 33. 
1065 Anònim, “El Sindicato Nacional del Espectáculo y sus recientes disposiciones”, Revista musical ilustrada: 
Ritmo, núm. 159 (1942): 3. 



426 

forma de fuga, així com al segon moviment del seu Concierto para violín y orquesta, 
Slow-Balada, entre d’altres obres. Tanmateix, a diferència del concert de Valls Subirats, 
en totes aquestes composicions, no es deixa cap espai per la improvisació.1066 

Altres compositors valencians van compondre, també, altres concerts ubicats dintre 
del jazz simfònic, com Sonido y Ritmo, per a percussió solista i orquestra, d’Enrique 
Llácer (1934),1067 entre d’altres. No obstant això, Ángel José Nieto (1942), entre 
d’altres, va compondre altre concert emmarcat dintre del third stream, com és el cas 
del seu Concierto para quinteto de jazz y orquesta.1068 

D’aquesta manera, no només perquè Montesinos va ésser professor de Solfeig de Valls 
Subirats al CSMV, és de suposar que aquest va ésser coneixedor de les inquietuds de 
Montesinos. Igualment, és probable que Valls Subirats apliqués els seus coneixements 
jazzístics reflectits en el concert (especialment, els referits a la instrumentació) gràcies 
a la lectura del Tratado moderno de instrumentación para orquesta de jazz: Armonía, 
ritmo y melodía, d’Enrique de Ulierte,1069 que es conserva al seu arxiu personal.1070 

Encara que Amando Blanquer, professor de Composició de Valls Subirats al CSMV, no 
va treballar aquest gènere musical, sí que es va mostrar respectuós i optimista amb el 
mateix. Durant una conversa amb el seu biògraf, Adrián Miró (també, alcoià), sobre 
les possibilitats que el jazz ofereix a la música simfònica, va declarar que “el jazz, pese 

                                                            
1066 Un dels inconvenients de la improvisació és que el paper que exerceix el compositor queda minimitzat, molt 
més que al barroc. 
1067 Aquesta obra va ésser estrenada el 10 de març de 1979 al Teatre Principal de València, a càrrec d’Enrique 
Llácer (perc) i l’Orquestra Municipal de València, dirigida per José Mª Cervera Collado. Cfr. Vicent Lluís 
Fontelles Rodríguez, “Jazz a la ciutat de València: Orígens i desenvolupament fins a les acaballes del 1981” (tesi 
doctoral, Universitat Politècnica de València, 2010), 436. 
1068 Encara que el Concierto para quinteto de jazz y orquesta, d’Ángel José Nieto, va ésser estrenat el 16 de març 
de 1974 al Palau de Congressos de Madrid, a càrrec de l’Orquestra Simfònica de Ràdio Televisió Espanyola, 
dirigida per Odón Alonso Ordás, i d’un quintet de jazz constituït per Vladimiro Bas (1929) (saxòfon alt), Pedro 
Iturralde (1929-2020) (saxòfon tenor), José Moro (1910-1980), David Thomas (1943-1988) (contrabaix) i Ángel 
José Nieto (bateria), es va tornar a interpretar el 5 de desembre de 1974 al Cinema Martí de València, a càrrec de 
l’Orquestra Municipal de València, dirigida, també, per Odón Alonso, i d’altre quintet de jazz constituït per Jorge 
Pardo (1956) (flauta), Vladimiro Bas (saxòfon alt), José Luis Medrano (1941-2011) (melòfon), David Thomas 
(contrabaix) i Ángel José Nieto (bateria). Cfr. Vicent Lluís Fontelles Rodríguez, “Jazz a la ciutat de València: 
Orígens i desenvolupament fins a les acaballes del 1981” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de València, 2010), 
436. José Mª. García Martínez, Del fox-trot al jazz flamenco: El jazz en España, 1919-1996 (Madrid: Alianza, 
1996), 198. 
1069 Aquest llibre se’l va deixar Ernesto José Artal, company d’estudis de José Antonio Valls Subirats al CSMV, 
amb el qual va entaular una gran amistat fins al punt que Valls Subirats anava a ésser el padrí del seu primer fill 
(Comunicació personal d’Ernesto José Artal el 11-06-2020). 
1070 Veure p. 639-652. 
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a su juventud, es un arte que se ha impuesto por valores propios. Sin duda, en un 
futuro muy próximo, podremos en todos puntos oir con agrado conciertos de jazz tal 
y como hoy oímos nuestros habituales conciertos sinfónicos”.1071 

Els exemples musicals que s’il·lustren a continuació reflecteixen tots els instruments, 
ja que l’elecció d’aquests i l’orquestració ofereix, també, el concepte del so que tenia 
Valls Subirats. A més, es conserven les reduccions per a dos pianos que de cada 
moviment va realitzar el propi compositor, així com l’elaboració de les diferents 
particel·les, transcrites per diverses persones, segons hem pogut deduir a través de 
les seves cal·ligrafies,1072 relatives a l’adaptació del concert perquè aquest pogués 
ésser interpretat amb banda i facilitar així la seva reproducció, tal com va assenyalar 
Valls Subirats a l’entrevista reproduïda anteriorment.1073 

La interpretació d’aquestes parts implica la següent orquestració: flautí i flautes; oboès 
primers i segons; clarinet requint (afinat en mib); clarinets principals, primers, segons 
i tercers (afinats en sib); saxòfons alts primers i segons (afinats en mib); saxòfons 
tenors (afinats en sib); fliscorns primers i segons (afinats en sib); trompetes segones 
i terceres (afinades en sib); trompes primeres, segones, terceres i quartes (afinades 
en fa); trombons primers, segons i tercers; bombardins (afinats en do); baixos (aquest 
instrument fa referència a les tubes afinades en do); piano solista; contrabaix; i 
percussió (timbals, caixa, bastons, bombo, platerets, bateria i triangle). També, hi 
predomina el registre mitjà, segons la tessitura pròpia de cada instrument. 

Per completar aquesta tesi doctoral, s’ha considerat oportú l’elaboració del guió 
específic per a piano i banda del concert, inexistent, a partir de la transcripció de les 
diferents particel·les instrumentals. No obstant això, com a conseqüència de l’anàlisi 
realitzada de l’obra en la seva partitura general, no s’estudia aquest últim guió ni 
s’indiquen les diferències entre ambdós. 

 

                                                            
1071 Mª Luisa Blanes Nadal, “La obra pianística de Amando Blanquer” (tesi doctoral, Universitat Politècnica de 
València, 2003), 401. 
1072 Els colꞏlaboradors van ésser, a banda de José Antonio Valls Subirats, Pablo Anglés (1967) i José Vicente 
Arnau (1967), ambdós alumnes del compositor. 
1073 Veure p. 419. 
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14.6.2. PRIMER MOVIMENT 

14.6.2.1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 

Aquest primer moviment del concert presenta alguns paral·lelismes amb la Rhapsody 
in Blue, de George Gershwin, l’arranjament de la qual per a piano i orquestra a càrrec 
de Ferde Grofé (1892-1972) el 1946, potser, s’ha popularitzat més que la 
instrumentació concebuda per Gershwin per a piano i banda de jazz. 

El disseny cromàtic octavat, a distància d’octava entre ambdues mans, des de la nota 
que representa la dominant (sol) fins a la tònica (do), present als cc. 12-13, que 
prepara l’entrada de l’orquestra (c. 13), és gairebé calcat al glissando que interpreta 
el clarinet al primer compàs de l’esmentada obra de Gershwin: 

                                                                                                        9< 
                                                                                                        9>                             9 
                                                               T   D5<7                T73 (sDv)   S7    s9 

Figura 265: Cc. 1-3 de Rhapsody in Blue (reducció per a dos pianos de George Gershwin).1074 

Així mateix, aquest moviment del concert de Valls Subirats recorda, també, en algunes 
ocasions, el romanticisme del Concert per a piano i orquestra, Op. 16, d’Edvard Grieg 
(1843-1907). Es combina, per tant, romanticisme -amb la presència d’acords de 
sèptima de dominant amb la sexta afegida (característica típicament romàntica), entre 
d’altres- amb algunes harmonies pròpies del jazz, però d’una manera prou eclèctica. 

14.6.2.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

L’estructura formal del primer moviment és la següent: 

                                                            
1074 George Gershwin, Rhapsody in Blue: For Piano and Orchestra (Nova York: New World Music Corp., 1924), 
1. 
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14.6.2.2.1. ESTRUCTURA 

 Introducció (cc. 1-13) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en dues parts: 

 

 

Secció Part(s) Divisions (en compassos) 
 

Introducció 1  

1-13 1-9 
2 10-13 

 
 
 
 

A 

1  
 
 
 

13-57 

13-18 
2 19-24 
3 25-30 
4 30-43 
5 44-46 
6 47-48 
7 48-52 
8 52-57 

 
B 

1  
57-88 

57-61 
2 62-83 
3 83-88 

 
A’ 

1  
88-103 

88-94 
2 94-100 
3 100-103 

 
 

 
 
C 

1  
 

 
 

103-156 

103-109 
2 109-119 
3 119-122 
4 122-128 
5 128-133 
6 133-137 
7 137-142 
8 142-148 
9 148-156 

 

 
A’’ 

1  

 
156-176 

 

156-161 
2 162-167 
3 168-173 
4 174-176 

 

B’ 1  

176-194 176-187 
2 188-194 

 

A’’’ 1  

194-214 194-197 
2 197-215 

Coda 1 215-228 
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 Primera part (cc. 1-9) 

Consta de quatre períodes. Sota l’acotació interpretativa de poco ad libitum, el concert 
comença amb una intervenció en solitari del piano en la qual es reflecteix una 
estructura harmònica, en la seva essència, basada en un blues sobre la tònica menor 
de la tonalitat principal d’aquest moviment, Do major, pel que hi apareixen acords 
d’intercanvi modal. 

Aquesta seqüenciació harmònica, que presenta un disseny ritmicomelòdic obstinat a 
la mà esquerra, a la manera de l’stride piano, i que podria presentar certa semblança 
amb els primers compassos del primer moviment del Concert per a piano, Op. 23, 
núm. 1, de Piotr Ilitx Txaikovski (1840-1893), Allegro non troppo e molto maestoso, 
és enriquida amb alguns acords construïts per quartes. El c. 1 mostra un acord per 
quartes justes (a partir de la nota fa) sobre la tònica menor (acord de Do menor), així 
com altre acord construït per quartes (a partir de la nota lab) sobre la nota que 
representa la dominant de la tonalitat principal (sol): 

 

 

 

                                                                                         9>                            9> 
                                                                        7               7              7               7 
                                               t4        D4        t4       D4 

Figura 266: Cc. 1-2 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                                                              9 
                                                   t7        S7      s63tP3(S7DDD)tP 

Figura 267: Cc. 1-2 de l’Allegro non troppo e molto maestoso (rev. 1888).1075 

Després d’aquests dos compassos d’introducció, la mà dreta desenvolupa, sobre la 
mateixa harmonia, una línia melòdica que s’inicia mitjançant una seqüenciació 
d’intervals de quarta justa a partir de la nota sol i que està fonamentada per les escales 
de blues sobre do (cc. 3-4 i cc. 6-8) i fa (c. 5). La textura predominant correspon a la 
de melodia acompanyada. 

                                                            
1075 Pyotr Tchaikovsky, Piano Concerto No. 1, Op. 23 (Moscou: P. Jurgenson, s. d., làmina 2590), 1. 
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Altre esquema de blues (en aquest cas, de dotze compassos), amb algun gir melòdic 
inspirat en aquesta escala, apareix, també, en la secció del desenvolupament del 
primer moviment del Concierto para violín y orquesta, d’Eduardo Montesinos, Cadenza. 
Tempo giusto. Moderato espressivo, però la successió d’acords no pertany als models 
clàssics, sinó que és producte de la invenció del compositor. En aquest sentit, a més 
de Gershwin, Aaron Copland (1900-1990) va compondre, també, obres per a piano i 
orquestra basades en el jazz i l’escala de blues, entre d’altres compositors: 

                                     9> 
         7                          7                        7                                                                 9 
     t4               D4               t4          (D9>)                        S7                   (D7) 

                                                                         9>                                             9> 
      9                  9<                      7                    7                           7                  7 
  S7          D7               t4           D4                 t4          D4        DD9>            [D] 

                                          tG7< 

Figura 268: Cc. 3-9 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 

 Segona part (cc. 10-13) 

Consta de dos períodes. Els cc. 10-11 mostren dos dissenys ritmicomelòdics que es 
presenten en diferents octaves i que resolen en un disseny cromàtic octavat, a 
distància d’octava entre ambdues mans, des de la nota que representa la dominant 
(sol) fins a la tònica (do) (cc. 12-13). També, hi intervenen, per primera vegada, el 
timbal; les trompes primeres, segones, terceres i quartes; els trombons primers, 
segons i tercers; la tuba; l’arpa; els violoncels; i els contrabaixos: 
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                                          9                                   6 
                                          7                                   5 
                          D4                    (D4)                 [tP] 
                                                                          D                       S9 
                                                                                                   T        D 

Figura 269: Cc. 10-13 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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Amb aquests tretze compassos d’introducció, ja se’ns avança el caire jazzístic que 
presentarà part del concert. 

 Primera secció: A (cc. 13-58) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en vuit parts: 

 Primera part (cc. 13-18) 

Consta de dos períodes. El poco ad libitum anterior passa a definir-se com a Allegro 
moderato amb una indicació metronòmica del compositor. Com es pot observar, els 
oboès primers i segons, i els violins primers i segons s’encarreguen de doblar la línia 
melòdica principal, que és reproduïda pel flautí i les flautes primeres. No obstant això, 
els clarinets primers i segons, els fagots primers i segons, les trompes primeres, 
segones, terceres i quartes, les violes i els violoncels doblen la línia melòdica 
interpretada pel corn anglès, que genera altra línia melòdica secundària que enriqueix 
la textura contrapuntística predominant. 

Les trompetes primeres, segones i terceres, i els trombons primers, segons i tercers 
tenen, en general, una funció ritmicoharmònica. Finalment, la línia del baix es delega 
al clarinet baix, al contrafagot, a la tuba, al timbal i als contrabaixos, que es doblen 
entre si. Aquesta primera part finalitza amb una cadència plagal (acord de Do major) 
al c. 18: 
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                                                                                                                  9                                        9 
                                             d75          S7<5         T7<        s7<5          T7< 

                                              T       D   T      D    T       D   T        D   T 

Figura 270: Cc. 13-18 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Segona part (cc. 19-24) 

Consta de tres períodes. Durant aquests compassos, els violins primers i segons 
interpreten altra línia melòdica principal. En aquest cas, els violins segons 
s’encarreguen de doblar, a l’uníson, la línia melòdica reproduïda pels violins primers. 
Els violoncels doblen, també, la línia melòdica present a les violes, que generen altra 
línia melòdica secundària que enriqueix la textura contrapuntística predominant. Les 
trompes primeres, segones, terceres i quartes, juntament amb l’arpa, reforcen 
l’harmonia. La línia del baix es delega als fagots primers i segons, i als contrabaixos, 
que es doblen entre si: 

                                                                                                                                                      9 
                                S7<                    (Sp7                      D7)        Tp7 

Figura 271: Cc. 18-21 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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Més tard, però, els oboès primers i segons doblen, també, la línia melòdica dels violins 
primers i segons, i les trompes primeres i segones, la de les violes i els violoncels, 
mentre que les trompes terceres i quartes, les trompetes primeres, segones i terceres, 
i els trombons primers, segons i tercers reforcen l’harmonia. La línia del baix és 
interpretada, també, pel contrafagot i la tuba, que es doblen entre si. Aquesta part 
finalitza amb una cadència plagal (acord de Do major) al c. 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               9> 
                                       DD7             [D] 
                                                        (S7                T3)   D      T ST 

Figura 272: Cc. 22-24 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Tercera part (cc. 25-30) 

Consta d’un únic període en el qual es desenvolupa, en forma de diàleg, la línia 
melòdica present al flautí i a les flautes primeres a través de l’oboè primer, la trompa 
primera i els violins primers i segons, respectivament. Els violoncels interpreten una 
línia cromàtica descendent que actua com a baix, ja que els clarinets primers i segons, 
el fagot primer (durant els cc. 25-28) i les violes (en general, amb intervals paral·lels 
de tercera ascendent respecte als violins segons durant els cc. 29-30) s’encarreguen 
de reforçar l’harmonia. Aquesta part finalitza amb una cadència sobre el paral·lel major 
de la tònica menor d’aquest moviment (acord de Mib major) al c. 30. 

Com es veurà al llarg de l’anàlisi, els compassos interpretats per l’orquestra no es 
corresponen amb el fragment anomenat primera exposició, que sol aparèixer als 
primers moviments dels concerts per a solista i orquestra, en el qual es presenta, en 
general, la major part del contingut temàtic del moviment en la tonalitat principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                  6> 
                                    (D7) S3   s3   D4  tDDvSp DpTp S  DptPSp7tP93 

Figura 273: Cc. 25-30 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Quarta part (cc. 30-43) 

Consta de sis períodes. Les dues línies melòdiques principals exposades anteriorment 
als cc. 13-24 són ara interpretades pel piano. No obstant això, a partir del c. 39, es 
desenvolupa l’última d’elles per afavorir la semicadència de dominant (acord de Sol 
major) amb la qual finalitza aquesta quarta part al c. 43: 

                                                                                                                                                                  9 
                                 Sp3                    d7                       S7<                  T7<3 
                                  T                D   T                   D   T                D   T                 D 

Figura 274: Cc. 30-34 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 



440 

                                           9                                                                                                                     9> 
 s7<3                          T7<3              S              (Sp7                D7)    Tp7      DD7          [D] 
 T                      D     T                                                                                           tG7 

 

 
                             tP3        D7         Sp7      t7         s3             D5< 

Figura 275: Cc. 35-43 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 

 Cinquena part (cc. 44-46) 

Consta d’un únic període i hi apareixen, de nou, acords d’intercanvi modal que resolen 
en una semicadència de dominant (acord de Sol major) al c. 46. Com es pot observar, 
les flautes segones i terceres, els clarinets primers i segons, i els fagots primers i 
segons s’encarreguen de doblar la línia melòdica principal, que és reproduïda pel flautí 
i les flautes primeres. Tanmateix, les trompes primeres i segones generen altra línia 
melòdica secundària que enriqueix la textura de melodia acompanyada predominant. 
Les trompetes primeres, segones i terceres, i els trombons primers, segons i tercers 
tenen, en general, una funció ritmicoharmònica. Finalment, la línia del baix es delega 
a la tuba, als violoncels i als contrabaixos, que es doblen entre si: 
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                                                                                                                                                      9      8 
                                     t7                             s3                          D4    3 

Figura 276: Cc. 44-46 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 



442 

 Sisena part (cc. 47-48) 

Consta d’un únic període en el qual el piano realitza la seva primera fermata (segons 
la denominació del compositor). En ella, hi apareixen diferents arpegiats ascendents 
de l’acord de Do major, així com la seqüenciació d’un disseny ritmicomelòdic construït 
per graus conjunts descendents, presentat una sexta descendent a la mà esquerra, 
que descendeix diatònicament, també, per graus conjunts en ambdues mans. De la 
mateixa manera, es mostra la seqüenciació d’altre disseny ritmicomelòdic, a distància 
de dues octaves entre ambdues mans, emmarcat dintre de l’àmbit tonal del paral·lel 
menor de la subdominant major (acord de Re menor), i hi apareix una seqüència 
harmònica d’uns intervals de tercera i quarta ascendents, respectivament. Finalment, 
una sèrie d’octaves, a distància d’octava entre ambdues mans, resolen en una 
semicadència de dominant del contraacord major de la tònica menor (acord de Mib 
major) al c. 48, la resolució del qual no s’arriba a produir: 

    T 

                                                       Model 

 
                                                                                                                                                                9< 

             (D7)                Sp                                                                             D7                     [T] 

Figura 277: C. 47 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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                             Primera repetició         Segona repetició 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        9< 
                                  (D7)                        [tP]                            9 

                                                                                        9<                          7 
                                                        sn7               (D3)                         [tG] 

Figura 278: C. 47 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 

La textures predominants que estan presents en aquesta cadència corresponen a la 
homofònica i contrapuntística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                            9 
                                                                                                            7 
                                                            Sp73    D4 

                                                              T 

Figura 279: C. 48 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Setena part (cc. 48-52) 

Consta d’un únic període. Durant els cc. 48-52, els violins primers i segons, que es 
doblen mútuament, interpreten la línia melòdica principal amb l’acompanyament 
d’altra línia melòdica secundària a càrrec de les violes i dels violoncels, que, també, es 
doblen entre si. Les trompes primeres, segones, terceres i quartes reforcen l’harmonia. 
La línia del baix es delega als fagots primers i segons, i als contrabaixos, que es doblen 
mútuament. El disseny ritmicomelòdic amb el qual comença el piano al c. 52, pres del 
c. 48, mostra una seqüència ritmicomelòdica d’un interval de sexta ascendent respecte 
a aquest compàs (c. 48) (cc. 52-53). Des d’un punt de vista tonal, també, es realitzen 
inflexions a funcions tonals pròpies de la tonalitat principal, tonalitats estretament 
vinculades a la tònica principal, com és el cas del paral·lel menor d’aquesta (acord de 
La menor) (c. 52): 
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Figura 280: Cc. 48-52 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Vuitena part (cc. 52-57) 

Consta d’un únic període. Amb altra intervenció en solitari del piano, emmarcada, 
inicialment, dintre de l’àmbit tonal de La menor (paral·lel menor de la tònica major), 
després, mitjançant un cicle de quintes, se suggereix l’acord de sèptima de sensible 
de la dominant de la dominant (c. 57), funció que, com es veurà, es reflecteix 
posteriorment (c. 61). Aquest acord és amb el qual finalitza la primera secció d’aquest 
moviment al c. 57: 

                       Repetició 

                                                              9 
                                        T7<3         (sDv5)       Sp9          (D7)                  [Dp] 
                                                                                                                                                                         9 
                                        Tp                                                              (D7)      [DD] 

Figura 281: Cc. 52-57 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Segona secció: B (cc. 57-88) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en tres parts: 

 Primera part (cc. 57-61) 

Consta d’un únic període. Amb la indicació d’expresivo del compositor, hi apareix una 
seqüència harmònica d’un interval de segona descendent que afecta a tots els 
instruments que hi intervenen en aquest fragment (cc. 57-61): el flautí i les flautes 
primeres (que, juntament amb els clarinets primers i segons, interpreten la mateixa 
línia melòdica), els fagots primers i segons (amb intervals paral·lels de quinta 
ascendent respecte als violoncels), els violins segons (amb intervals paral·lels de 
tercera ascendent respecte a les violes) i les violes i els violoncels (que interpreten la 
línia del baix). 

En aquest sentit, el disseny ritmicomelòdic reproduït pels clarinets primers i segons al 
c. 57 manifesta una seqüència ritmicomelòdica d’uns intervals de sèptima ascendent 
(respecte al flautí i les flautes primers) al c. 58, i de tercera descendent (respecte als 
mateixos clarinets primers i segons) al c. 59, respectivament (cc. 57-60). El disseny 
ritmicomelòdic amb el qual comença el piano al c. 62 manifesta, també, altra seqüència 
ritmicomelòdica d’un interval de segona descendent en relació a la línia melòdica 
exposada pels clarinets primers i segons al c. 57, que és presa per aquest, 
ornamentada i acompanyada per diversos arpegiats en diferents octaves presents en 
ambdues mans, per desenvolupar-la a partir del c. 63 (cc. 62-63). Aquesta part finalitza 
amb una cadència sobre la dominant de la dominant de la tonalitat principal (acord de 
Re major) al c. 61: 
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                                Model        Primera repetició 
                                                                Segona repetició                       Tercera repetició 

                                               Sp7            Tp               d       tP3     DD4   3         [D] 

Figura 282: Cc. 57-61 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Segona part (cc. 62-83) 

Consta de quatre períodes. Amb una textura predominant de melodia acompanyada, 
aquesta part mostra altra intervenció en solitari a càrrec del piano en la qual hi apareix 
una seqüència harmònica d’un interval de segona descendent (cc. 67-71): 

                 Tercera repetició 

                                                                                                                                                                               9 
                       tP5        tG                    d                 tP                  Sp73           T7< 

Figura 283: Cc. 61-66 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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Model                                         Repetició 

                         9                    9                                                      9                    9                   9                                 7 
T7<3             s6          (D7)         tP9                  (D67          D7)         sn7<                 Tp3    Sp7 

Figura 284: Cc. 67-72 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Dp3    tP3      Tp7     DD 

Figura 285: C. 73 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 



450 

A partir del c. 74, el piano, amb octaves a la mà dreta a l’uníson amb la mà esquerra 
i a distància d’octava entre ambdues mans, mostra un diàleg amb els oboès primers i 
segons, que tornen a interpretar la línia melòdica anteriorment present al paper 
d’aquest als cc. 62-71. Així, hi torna a aparèixer una seqüència harmònica d’un interval 
de segona descendent present als cc. 74-76 i als cc. 80-83, a càrrec dels oboès primers 
i segons, els clarinets primers i segons, les trompes primeres, segones, terceres i 
quartes, el piano i les violes, i que es complementa amb altra seqüència harmònica 
d’un interval de segona descendent present als violins primers, que s’encarreguen de 
doblar la línia melòdica principal, que és reproduïda pels oboès primers i segons a 
partir del c. 79 (cc. 79-83). 

No obstant això, les violes, que doblen la línia melòdica interpretada pels clarinets 
primers i segons a partir del c. 80, generen altra línia melòdica secundària, subjecta a 
la mateixa seqüència harmònica dels cc. 79-83, que enriqueix la textura 
contrapuntística predominant. Finalment, els clarinets primers i segons, i les trompes 
primeres, segones, terceres i quartes, reforcen l’harmonia, mentre que la línia del baix 
es delega als fagots primers i segons, als violoncels i als contrabaixos, que es doblen 
entre si a partir del c. 80. Aquesta part finalitza amb una cadència sobre la tònica 
menor (acord de Do menor) al c. 83: 
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                                                               Model            Repetició 

                                                                                                                                      9 
                                                      d3      tP7< tG              d7             tP         Sp7 

Figura 286: Cc. 73-77 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 

 

 

 

 



452 

                                    Model                     Repetició 
                                              Model                      Repetició 

                                    9 
                                    7<                                 9                                            9 
                    ST63                   (D7)            tP9         (D7)             [sn] 
                                                                                                t7                (D7) 

Figura 287: Cc. 78-83 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Tercera part (cc. 83-88) 

Consta d’un únic període en el qual, amb la indicació de con gracia del compositor, es 
mostra una seqüència harmònica d’un interval de segona descendent (cc. 83-86). Com 
es pot observar, els oboès primers i segons, i els violins primers s’encarreguen de 
doblar la línia melòdica principal, que és reproduïda per les flautes primeres. 
Tanmateix, els violins segons doblen la línia melòdica interpretada per les flautes 
segones i terceres, que generen altra línia melòdica secundària amb intervals paral·lels 
de tercera descendent respecte a les flautes primeres i que enriqueix la textura 
contrapuntística predominant. La línia del baix es delega als fagots primers i segons, 
a la tuba i als contrabaixos, que es doblen entre si. 

Els violoncels, que doblen la línia melòdica interpretada pels trombons tercers, 
presenten intervals paral·lels de quinta ascendent respecte als contrabaixos i de 
tercera descendent respecte a les violes, que doblen la línia melòdica present als 
trombons segons. En aquest sentit, les trompes primeres, segones, terceres i quartes, 
i els trombons primers reforcen l’harmonia. El piano, amb diversos arpegiats presents 
en diferents octaves, però a distància d’octava entre ambdues mans, continua 
mantenint un diàleg amb les flautes primeres i tots els instruments que doblen els seus 
papers (oboès primers i segons, i violins primers). Aquesta última part de la segona 
secció finalitza amb una semicadència de dominant sobre el contraacord major de la 
tònica menor (acord de Mib major) al c. 88, la resolució del qual no s’arriba a produir: 
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                Model                   Primera repetició      Segona repetició 

                                          (d7                  T)     Tp7          DD7    D   Sp3      T3   t3 
Figura 288: Cc. 83-87 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 

 

 

 



455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Sp7    (D7)               [tG] 

Figura 289: C. 88 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Tercera secció: A’ (cc. 88-102) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en tres parts: 

 Primera part (cc. 88-94) 

Aquesta part correspon a una reexposició dels cc. 13-18, a excepció d’una petita 
introducció, a mode de glissando ascendent, a càrrec del flautí i de les flautes primeres, 
segones i terceres, dels oboès primers i segons, de l’arpa i del piano (en aquest últim 
instrument, en sentit descendent), així com de la duplicació del valor de les figures 
rítmiques presents en l’arpa i de la seqüenciació de diversos acords de sèptima en 
diferents octaves al paper del piano. Aquesta part finalitza amb una cadència plagal 
(acord de Do major) al c. 94: 
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                                                                                                                             9                                         9 
                                     Sp47         d75            S7<       T7<3       s7<            T7<3 
                                      T         D   T         D   T       D   T       D  T         D   T 

Figura 290: Cc. 88-94 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Segona part (cc. 94-100) 

De la mateixa manera, aquests compassos corresponen a una reexposició dels cc. 19-
24, a excepció de la substitució de l’arpa per diferents arpegis presents al paper del 
piano. En aquesta ocasió, però, els oboès primers i segons no doblen cap línia 
melòdica. Així mateix, se suprimeix la línia del baix interpretada anteriorment pel 
contrafagot i la tuba, la qual es reflecteix als papers dels fagots primers i segons, i dels 
contrabaixos, que es doblen entre si. La línia melòdica interpretada pels violins primers 
i segons, que es doblen mútuament, és, també, diferent (respecte als cc. 19-24) a 
partir del c. 99 per afavorir la cadència autèntica imperfecta sobre la tònica menor 
amb la qual finalitza aquesta part (acord de Do menor) al c. 100: 
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Figura 291: Cc. 94-98 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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                                             tP3          Sp7  D5<       t 

Figura 292: Cc. 99-100 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Tercera part (cc. 100-102) 

Consta d’un únic període que sembla estar vinculat als cc. 44-46, ja que el flautí i les 
flautes segones i terceres interpreten una línia melòdica semblant a la present als cc. 
44-46, aquesta vegada, però, amb la indicació de gracioso del compositor. A més, 
l’harmonia és la mateixa. No obstant això, es duplica el ritme harmònic per emfatitzar 
la semicadència de dominant a càrrec del piano amb la qual finalitza aquesta tercera 
secció (acord de Sol major) al c. 102, amb la primera i última intervenció del triangle 
en tot el concert. Així, les flautes segones i terceres doblen la línia melòdica principal, 
interpretada pel flautí, i la línia del baix es delega a la tuba, mentre que els trombons 
primers, segons i tercers reforcen l’harmonia. Finalment, les trompetes primeres 
generen altra línia melòdica secundària que enriqueix la textura de melodia 
acompanyada predominant: 
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Figura 293: Cc. 100-102 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Quarta secció: C (cc. 103-155) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en nou parts: 

 Primera part (cc. 103-108) 

Consta d’un únic període amb una textura contrapuntística predominant, ja que els 
violins primers interpreten un disseny ritmicomelòdic que, amb un compàs de 
diferència, actua com a subjecte d’una imitació per part dels violins segons, de les 
violes, dels violoncels, dels contrabaixos (que doblen la línia melòdica dels violoncels), 
dels violins segons i del piano amb uns intervals de quarta, octava, onzena i segona 
descendents, respectivament (cc. 103-109). Aquesta part finalitza amb un cadència 
autèntica perfecta dintre de l’àmbit tonal de Sib major (subdominant de la subdominant 
de la tonalitat principal) al c. 109: 
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                                      T                            (D7)  S(SD43)DD 

Figura 294: Cc. 103-109 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Segona part (cc. 109-119) 

Consta de dos períodes en els quals el piano reflecteix una imitació entre les dues 
mans mitjançant un disseny ritmicomelòdic d’octaves (cc. 109-113), però, durant els 
cc. 112-119, en els quals es presenta altre disseny ritmicomelòdic d’octaves a distància 
d’octava entre ambdues mans, dialoga amb les flautes segones i terceres, i els clarinets 
primers i segons, que doblen la línia melòdica interpretada per les esmentades flautes. 
No obstant això, als cc. 117-118, es mostra altra imitació, aquesta vegada, mantinguda 
entre el piano, amb altre disseny ritmicomelòdic d’octaves a distància d’octava entre 
les dues mans, i els violoncels i els contrabaixos, que es doblen entre si. La línia del 
baix està representada per aquests dos últims instruments. 

Hi apareix, també, una seqüència harmònica d’un interval de segona descendent (cc. 
113-116), producte d’un cicle de quintes, així com altra seqüència harmònica d’un 
interval de tercera descendent (cc. 116-119). La textura predominant correspon a la 
contrapuntística. Aquesta part finalitza amb una cadència autèntica perfecta dintre de 
l’àmbit tonal de Mib major (paral·lel major de la tònica menor de la tonalitat principal) 
al c. 119: 
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                                                                                   Model                        Repetició 

          (T                Tp             Sp                  D7)           DD        D7   t               S  (D7) 

Figura 295: Cc. 109-115 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                 Model           Repetició 
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                                                                                        (S9) 
                                                                                        tP             (D) 

Figura 296: Cc. 116-119 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Tercera part (cc. 119-122) 

Consta d’un únic període en el qual la línia melòdica principal és interpretada pels 
violins primers i segons, que es doblen entre si. Tanmateix, els violoncels doblen la 
línia melòdica reproduïda per les violes, que generen altra línia melòdica secundària 
que enriqueix la textura contrapuntística predominant d’aquesta part, mentre que el 
flautí i les flautes primeres, segones i terceres, les trompetes primeres (que doblen la 
línia melòdica interpretada pel flautí i les flautes primeres) i les trompetes segones i 
terceres (que doblen la línia melòdica present a les flautes segones i terceres) 
s’encarreguen de reforçar l’harmonia. Finalment, la línia del baix es delega als 
contrabaixos. El piano acompanya tots aquests instruments amb una seqüenciació de 
diversos acords en diferents octaves. Aquesta part finalitza amb una cadència plagal, 
una vegada més, dintre de l’àmbit tonal del paral·lel major de la tònica menor (acord 
de Mib major) al c. 122: 
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Figura 297: Cc. 119-122 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Quarta part (cc. 122-128) 

Consta d’un únic període amb una textura contrapuntística predominant, ja que els 
oboès primers i segons interpreten un disseny ritmicomelòdic que, amb un compàs de 
diferència, actua com a subjecte d’una imitació per part dels clarinets primers i segons, 
de les trompetes primeres i del piano amb uns intervals de quinta i novena 
descendents, i tercera ascendent, respectivament (cc. 122-128). La línia del baix és 
interpretada pels fagots segons, ja que els fagots primers generen una línia melòdica 
secundària. Aquesta part finalitza amb una cadència autèntica perfecta sobre el 
paral·lel menor de la subdominant major (acord de Re menor) al c. 128: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                9 
                                                     T(D7) s(DD7   d  D7) tP(D7)tG(D75)Sp 

Figura 298: Cc. 124-128 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Cinquena part (cc. 128-133) 

Consta d’un únic període. Com es pot observar, la línia melòdica principal és 
interpretada per l’oboè primer. No obstant això, les flautes segones i terceres, i els 
clarinets primers i segons generen línies melòdiques secundàries que enriqueixen la 
textura contrapuntística predominant. Les trompes terceres i quartes reforcen 
l’harmonia i la línia del baix es delega als violoncels i als contrabaixos, que es doblen 
entre si. També, hi apareix una seqüència ritmicomelòdica d’un interval de segona 
descendent (cc. 128-129), així com altra seqüència ritmicomelòdica d’un interval de 
tercera descendent (cc. 131-132): 

                             Model  Repetició             Model             Repetició 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       T       (D)            [tP] 
                                                                Sp                 (s6) 

Figura 299: Cc. 128-132 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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Figura 300: C. 133 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 

 Sisena part (cc. 133-137) 

Consta de dos períodes en els quals, amb altra petita intervenció en solitari del piano, 
es reflecteix una línia melòdica semblant a l’anteriorment interpretada per l’oboè 
primer als cc. 128-129, aquesta vegada, però, transportada una tercera ascendent. La 
textura predominant correspon a la de melodia acompanyada. A partir del c. 135, 
pertanyent al segon període, es mostra una seqüenciació d’un disseny ritmicomelòdic 
que es presenta en diferents octaves i que és acompanyat per la mà esquerra, que es 
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troba octavada. Aquesta part finalitza amb una cadència autèntica perfecta sobre el 
contraacord major de la tònica menor (acord de Lab major) al c. 137: 

                                                                9 
                                       (D7) 

Figura 301: Cc. 133-136 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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Figura 302: C. 137 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 

 Setena part (cc. 137-142) 

Consta d’un únic període en el qual la mà dreta del piano realitza, a distància d’octava 
entre ambdues mans, una imitació a distància de fuga de les octaves presents a la mà 
esquerra. Les trompes primeres, segones, terceres i quartes, els trombons primers, 
segons i tercers, i la tuba reforcen l’harmonia. També, hi apareix una seqüència 
ritmicomelòdica d’un interval de tercera descendent (cc. 137-138). La textura 
predominant correspon a la contrapuntística. Aquesta part finalitza amb una cadència 
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autèntica perfecta sobre Sib major (subdominant de la subdominant de la tonalitat 
principal) al c. 142: 

             Model                               Repetició 

                                                   (D9)                                   [dP] 
                                                                                                                                              7 
                                                                                           (D4)                                 [DD] 

Figura 303: Cc. 137-139 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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                         (S3                                    D73)                                    DD     d3 

Figura 304: Cc. 140-142 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Vuitena part (cc. 142-148) 

Consta d’un únic període amb una textura contrapuntística predominant, ja que els 
violins segons interpreten un disseny ritmicomelòdic que, amb un compàs de 
diferència, actua com a subjecte d’una imitació per part dels violins primers amb un 
interval de quarta ascendent (cc. 142-145). Aquest disseny ritmicomelòdic apareix, 
també, als violoncels i als contrabaixos (cc. 146-148). Aquesta part finalitza amb l’acord 
del paral·lel menor de la dominant major de Re major (dominant de la dominant de la 
tonalitat principal), acord de Fa# menor, que és enriquit amb la quarta i sèptima menor 
(c. 148): 
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                                       (D73)   S3    d  t73St DD     t3     sn7<3    (D75)tG3(Dp4) 

Figura 305: Cc. 142-148 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Novena part (cc. 148-156) 

Consta d’un únic període. Al c. 149, hi apareix l’acord del paral·lel menor de la 
subdominant major (acord de Re menor), al qual se li ha afegit la quarta com a 
substitut de la tercera, que manifesta una seqüència ritmicomelòdica d’un interval de 
segona ascendent a la segona part del mateix compàs (c. 149). Així mateix, es mostra 
un diàleg, en forma d’imitació, entre el piano (primer, entre les dues mans al c. 150) i 
els trombons primers, segons i tercers, i la tuba (que es doblen entre si) mitjançant 
un disseny cromàtic que es presenta tant en sentit ascendent com descendent (cc. 
150-155). 

Les trompes primeres, segones, terceres i quartes (cc. 151-153), els trombons primers, 
segons i tercers, i la tuba (cc. 154-156) reforcen l’harmonia. Les textures 
homofòniques i contrapuntístiques són les que hi predominen en aquests compassos. 
Amb la seqüenciació d’un disseny d’octaves, a distància d’octava entre ambdues mans, 
i l’aparició d’un glissando ascendent a càrrec del piano, aquesta última part d’aquesta 
quarta secció finalitza amb una cadència autèntica perfecta sobre la tonalitat principal 
(acord de Do major) al c. 156: 
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                                 Sp4                     Dp4        Tp7        Sp7 

Figura 306: Cc. 148-152 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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Figura 307: Cc. 153-156 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Cinquena secció: A’’ (cc. 156-176) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en quatre parts: 

 Primera part (cc. 156-161) 

Aquesta part correspon a altra reexposició dels cc. 13-18, a excepció de la intervenció 
de les flautes segones i terceres, que doblen, a l’igual que els oboès primers i segons, 
la línia melòdica interpretada pel flautí i les flautes primeres, les trompetes primeres i 
els violins primers i segons. Les trompetes primeres, segones i terceres, i els trombons 
primers, segons i tercers mostren, també, una variació melòdica respecte a aquells 
compassos (cc. 13-18). Igualment, l’arpa reprodueix una seqüenciació de diversos 
acords de sèptima en diferents octaves, seqüenciació que ja es va reflectir al paper del 
piano als cc. 89-94, corresponents a la primera reexposició dels cc. 13-18. La textura 
predominant correspon a la contrapuntística. Aquesta primera part finalitza amb una 
cadència autèntica imperfecta (acord de Do major) al c. 161: 
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                                         d7              S9           T95           s               T95 
                                          T         D    T       D    T        D   T         D   T 

Figura 308: Cc. 156-161 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Segona part (cc. 162-167) 

De la mateixa manera, aquests compassos mostren una reexposició dels cc. 19-24. En 
aquest cas, el flautí i les flautes primeres interpreten la mateixa línia melòdica que, als 
cc. 19-24, era present als papers dels violins primers i segons, els quals s’encarreguen, 
ara, d’acompanyar aquests instruments amb intervals paral·lels de tercera descendent 
entre si. A més, se suprimeixen les intervencions dels oboès primers i segons, dels 
fagots primers i segons, del contrafagot, de les trompes primeres, segones, terceres i 
quartes, de les trompetes primeres, segones i terceres, dels trombons primers, segons 
i tercers, de la tuba, del timbal i de l’arpa. Finalment, el piano reprodueix, també, la 
mateixa línia melòdica reflectida als papers del flautí i de les flautes primeres, però 
amb algunes variacions ritmicomelòdiques. La textura predominant correspon a la de 
melodia acompanyada. Aquesta part finalitza amb una cadència plagal (acord de Do 
major) al c. 167: 
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                                           9                                                        9>                               9> 
                           S7             (Sp7                D7)      Tp7       DD7        [D] 
                                                                                                  tG7      tP3      D7 

Figura 309: Cc. 161-166 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                             Sp7    T 

Figura 310: C. 167 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 

 Tercera part (cc. 168-173) 

Consta d’un únic període. Vinculats als cc. 25-30, aquests compassos mostren una 
variació ritmicomelòdica d’aquests. En aquesta ocasió, els contrabaixos doblen la línia 
del baix interpretada pels violoncels, que és pràcticament la mateixa que la dels cc. 
25-30. A partir d’aquesta, els violins primers i segons, i les violes reforcen l’harmonia 
d’aquests compassos en els quals la línia melòdica principal es desenvolupa, en forma 
de diàleg, als oboès primers i segons, als trombons primers, al flautí i a les flautes 
segones i terceres, respectivament (cc. 168-172). Als cc. 172-173, el flautí i les flautes 
segones i terceres doblen la línia melòdica interpretada pels oboès primers i segons. A 
més, se suprimeixen les intervencions dels clarinets primers i segons, dels fagots 
primers i segons, de les trompes primeres i segones, i del piano. També, hi apareix 
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una seqüència ritmicomelòdica d’un interval de segona ascendent que afecta a tots els 
instruments, a excepció dels violins primers. Aquesta part finalitza amb una 
semicadència de dominant (acord de Sol major) al c. 173: 

                                                                                                Model 
                                                                                                      Repetició                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            (D7)   S3      s3     D6>4 tDDv  [D] 
                                                                  Sp3    Dp(D7)TpSp3  Dp tPSp D6>5 

Figura 311: Cc. 168-173 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 

 Quarta part (cc. 174-176) 

Consta d’un únic període. Vinculats als cc. 44-46, les diferències d’aquests compassos 
respecte a aquells corresponen a les incorporacions de les intervencions de les flautes 
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segones i terceres (que doblen la línia melòdica interpretada pel flautí i les flautes 
primeres, els clarinets primers i segons, i els fagots primers i segons), i dels violins 
primers i segons, i de les violes (que reforcen l’harmonia d’una manera homofònica), 
a una petita variació ritmicomelòdica a l’acabament del període a càrrec de les trompes 
primeres i segones, dels violoncels i dels contrabaixos, i a la supressió de les 
intervencions de les trompetes primeres i segones, dels trombons primers, segons i 
tercers, de la tuba i de la caixa. A més, hi ha un canvi en les articulacions dels clarinets 
primers i segons, i dels fagots primers i segons. La textura predominant correspon a 
la de melodia acompanyada. Aquesta quarta part finalitza amb una semicadència de 
dominant (acord de Sol major) al c. 176: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                  9    8 
                                             t7                  s3                 D4  3 

Figura 312: Cc. 174-176 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Sisena secció: B’ (cc. 176-194) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en dues parts: 

 Primera part (cc. 176-187) 

Consta de tres períodes. Aquesta part està estretament vinculada a la segona part de 
la segona secció (cc. 62-83), ja que el piano reprodueix la mateixa línia melòdica, amb 
algunes variacions ritmicomelòdiques, que la interpretada en aquells compassos. No 
obstant això, en aquesta ocasió, aquesta està transportada una quarta ascendent. Hi 
torna a aparèixer, per tant, una seqüència harmònica d’un interval de segona 
descendent (cc. 182-186). La textura predominant correspon a la de melodia 
acompanyada. Aquesta part finalitza amb una semicadència de dominant (acord de 
Sol major) al c. 187: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              9                                       7                      9 
                              Tp73 Sp7         T7<        Tp7          d43            S7< 

Figura 313: Cc. 176-182 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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   Model                                      Repetició 

                                                                                                                                         9 
                                9                                 9                                 9                                  7< 

                    (D7                    T7                  (D7)                   SS6)                    Sp73    D7 

Figura 314: Cc. 182-187 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 

 Segona part (cc. 188-194) 

Consta d’un únic període. De la mateixa manera, aquesta segona part està estretament 
vinculada als cc. 83-88, ja que presenten les mateixes línies melòdiques, la mateixa 
orquestració i les mateixes característiques presents en aquells compassos, a excepció 
de la supressió de les intervencions dels trombons primers, segons i tercers, de la tuba 
i del timbal, i de les variacions ritmicomelòdiques presents als papers dels fagots 
primers i segons. L’àmbit tonal de les diferents línies melòdiques, també, és diferent. 
Anteriorment, aquestes es trobaven dintre de l’àmbit de la tònica menor de la tonalitat 
principal (acord de Do menor); ara, en canvi, es reflecteix la tònica major (acord de 
Do major). Aquesta última part de la sisena secció finalitza amb una cadència autèntica 
imperfecta (acord de Do major) al c. 194, a la qual s’accedeix mitjançant la utilització 
del jazzístic substitute dominant (acord de Reb major), enriquit amb la quarta 
augmentada, la sèptima menor (enharmonitzant el si natural) i la novena major: 
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                                                          9                                                                                                                               9 
             T7<          S7<    D7          [T]                                                                                                         7 
                                                  Dp     Tp7           DD      D    Sp3      T3    t3      Sp7  sn4< 

Figura 315: Cc. 188-193 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Setena secció: A’’’ (cc. 194-214) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en dues parts: 

 Primera part (cc. 194-197) 

Consta d’un únic període. Aquesta part correspon a una reexposició dels cc. 13-14, a 
excepció de la petita introducció, a mode de glissando ascendent, a càrrec del flautí i 
de les flautes primeres, segones i terceres, i dels oboès primers i segons, d’una manera 
semblant a com ocorre als cc. 88-89. No obstant això, en relació a aquells compassos 
(cc. 13-14), les línies del baix interpretades per la tuba i els contrabaixos manifesten 
una variació melòdica, la caixa realitza altre disseny rítmic, s’afegeix la intervenció del 
bombo i dels platerets, i se suprimeix la de l’arpa. Aquesta presentació es desenvolupa 
breument per introduir l’última cadència que realitzarà el piano en aquest primer 
moviment. Aquesta part finalitza amb un acord de quarta i sexta cadencial (acord de 
Do major) al c. 197: 
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                                                   S95            d73           S3   s3  D64 
                                                    T        D  T        D 

Figura 316: Cc. 193-197 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Segona part (cc. 197-215) 

Consta de dos períodes. Com ja s’ha dit, aquests compassos, que reflecteixen diferents 
canvis de compàs, mostren l’última intervenció en solitari del piano. En ella, hi podem 
observar la seqüenciació d’acords de diferents espècies presentats en diverses octaves. 
El c. 202 es repeteix al c. 204, però amb algunes variacions ritmicomelòdiques. 
Posteriorment, mitjançant la nota pedal de la dominant, amb la qual va augmentant la 
tensió harmònica (cc. 210-213), hi apareix una seqüenciació d’un disseny 
ritmicomelòdic construït per graus conjunts ascendents, presentat una sexta 
descendent a la mà esquerra, que ascendeix diatònicament, també, per graus conjunts 
(c. 214). Finalment, una sèrie d’octaves, a distància d’octava entre ambdues mans, 
resolen en una cadència autèntica perfecta (acord de Do major) al c. 215: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                 7             7 
                                         D6 6>  (D43)  [S] 
                                                                                             6<6        9<9                       9<9                 9 
                                                          Tp3<3  (D7)              (D7)        Tp43 

Figura 317: Cc. 197-205 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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           D75    [S] 

                   D7    [SS] 
                                           7 
                           D6>5      [Tp] 
                                        D6  5          [tG] 
                                                                                          7                        7 
                                                         DD6> 5          D6         Sp7       tDDv5 
                                                                           D 

 D                                                                                        67      5<7     7 

Figura 318: Cc. 206-214 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                     S9 
                                                     T       D        T        D 

Figura 319: C. 215 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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 Coda (cc. 215-228) 

Consta de tres períodes. L’Allegro moderato inicial passa a ésser poco piu mosso e 
risoluto, amb una indicació metronòmica superior del compositor. Aquesta última 
secció del moviment correspon a una reexposició dels cc. 13-15. No obstant això, en 
aquesta ocasió, les flautes segones i terceres (a l’igual que les oboès primers i segons, 
i els violins primers i segons) doblen, també, la línia melòdica principal, interpretada 
pel flautí i les flautes primeres. Així mateix, se suprimeix la intervenció del corn anglès, 
els clarinets primers i segons generen altra línia melòdica secundària (que és doblada 
pels fagots primers i segons, les trompes primeres i segones, les violes i els violoncels) 
que enriqueix la textura contrapuntística predominant i el clarinet baix (que 
s’encarrega de reproduir la línia del baix, que és doblada pel contrafagot, el timbal i 
els contrabaixos) presenta una variació ritmicomelòdica de la seva línia respecte a 
aquells compassos (cc. 13-15). També, les trompes terceres i quartes, els trombons 
primers, segons i tercers, i la tuba mostren variacions ritmicomelòdiques. Finalment, 
la caixa realitza altre disseny rítmic i s’afegeixen les intervencions del bombo, dels 
platerets, i del piano (que conté diversos arpegiats a la mà dreta en diferents octaves). 

L’arpa presenta un major dinamisme al seqüenciar acords tríades en diferents octaves. 
Igualment, les trompes terceres i quartes, les trompetes primeres, segones i terceres, 
i els trombons primers, segons i tercers reforcen l’harmonia. 

El primer període finalitza amb una semicadència de dominant sobre el paral·lel major 
de la tònica menor de la tonalitat principal (acord de Sib major) al c. 218. Tanmateix, 
al segon període, en el qual el piano substitueix el disseny arpegiat per altre acòrdic 
en diferents octaves (cc. 219-222), hi apareix una seqüència harmònica d’un interval 
de tercera ascendent (cc. 215-222): 
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                        Model 

                                                      d7                             S7< 

                                                       T      D       T      D      T     D      T      D 

Figura 320: Cc. 215-217 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                         Repetició 

                     T7<3                  (D7)     [tP] 
                                                                                         9 
                                                                                         7 
                                                      (Sp43                d47                     S7<) 
                     T                     (D)        tP   (D)   tP (D)  tP    (D)    tP(D)  tP (D) tP (D) 

Figura 321: Cc. 218-221 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                            tP               D 

Figura 322: C. 222 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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Mitjançant una cadència autèntica perfecta (acord de Do major) al c. 223, la línia 
melòdica principal del tercer període és reproduïda pel flautí i les flautes primeres, i 
doblada per les flautes segones i terceres, pels oboès primers i segons, i pels violins 
primers i segons. No obstant això, els fagots primers i segons, les trompes primeres, 
segones, terceres i quartes, les violes i els violoncels doblen, també, la línia melòdica 
interpretada pels clarinets primers i segons, que generen altra línia melòdica 
secundària que enriqueix la textura contrapuntística predominant. De la mateixa 
manera, les trompetes primeres, segones i terceres, i els trombons primers, segons i 
tercers, s’encarreguen de reforçar l’harmonia. 

La línia del baix es delega al clarinet baix, al contrafagot, a la tuba, al timbal i als 
contrabaixos. L’arpa seqüencia acords en diferents octaves i el piano, acompanyat per 
l’orquestra i mitjançant un disseny arpegiat a la mà dreta, també, present en diferents 
octaves, reflecteix una cadència autèntica perfecta final (acord de Do major) al c. 228, 
cadència que és enriquida harmònicament amb la sexta afegida a càrrec de les flautes 
segones, dels clarinets segons, dels trombons segons, de l’arpa, del piano, dels violins 
segons i de les violes (c. 228): 
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                                T           d7             S7<    tG         s       tDDv 
                                T D T  D   T  D  T  D 

Figura 323: Cc. 223-226 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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Figura 324: Cc. 227-228 de l’Allegro moderato del Concierto para piano y orquesta. 
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14.6.3. SEGON MOVIMENT 

14.6.3.1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 

Aquest moviment va rebre la denominació extraoficial de Tema d’amor pel propi José 
Antonio Valls Subirats com a conseqüència d’una il·lusió personal del compositor. Des 
d’un punt de vista estructural, aquest adopta la forma de lied ternari i presenta una 
orquestració més reduïda en comparació amb el primer moviment, ja que se 
suprimeixen les intervencions del corn anglès, del clarinet baix, del contrafagot, de les 
trompetes segones i terceres, dels trombons primers, segons i tercers, de la tuba, de 
la caixa, del bombo, dels platerets, del triangle, i de l’arpa. 

El 1999, José Eleuterio Castelló (1967), llavors director de l’Agrupació Musical 
Canareva, va realitzar un arranjament per a piano i banda d’aquest moviment per 
adaptar-lo a les característiques de l’agrupació, conjunt que, dirigit per l’esmentat 
Castelló, el va enregistrar, juntament amb la col·laboració de la pianista Núria 
Giménez, dintre del CD Concert d’Alcanar (1999).1076 Els mateixos intèrprets el van 
estrenar a la presentació del CD, l’11 d’octubre de 1999, dintre del marc de les Festes 
Quinquennals d’Alcanar. 

14.6.3.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

L’estructura formal del segon moviment és la següent: 

 
 

                                                            
1076 Agrupació Musical Canareva. Concert d’Alcanar. Direcció de José Eleuterio Castelló. Tram, 0131, CD, 1999. 
Veure p. 1197-1207. 

Secció Part(s) Divisions (en compassos) 
 
A 

1  
1-27 

1-14 
2 14-20 
3 20-27 

 
 
B 

1  
 

28-63 

28-33 
2 34-50 
3 50-55 
4 55-63 
5 63 

A’ 1 64-79 64-79 



500 

14.6.3.2.1. ESTRUCTURA 

 Primera secció: A (cc. 1-27) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en tres parts: 

 Primera part (cc. 1-14) 

Consta de dos períodes. Sota l’acotació interpretativa d’Andante con expresione, en 
aquests compassos inicials, l’oboè primer interpreta la frase principal d’aquesta secció, 
acompanyat pels instruments de corda, que, a excepció dels violoncels i dels 
contrabaixos, mostren un moviment intervàlic paral·lel entre si. La línia del baix es 
delega a aquests dos últims instruments, que es doblen mútuament, i l’harmonia que 
es genera, producte d’un cicle de quintes, és enriquida amb sèptimes i novenes majors 
i menors. La cèl·lula melòdica que origina aquesta frase està construïda mitjançant la 
superposició de quartes justes a partir de la nota la. 

En aquest sentit, podria haver-hi certa correspondència amb l’inici del segon moviment 
de l’obra per a orgue Tres salms sense paraules, d’Amando Blanquer (1935-2005), 
Íntim (Coral), composició ben coneguda per Valls Subirats: 

Figura 325: Cc. 1-4 de l’Íntim (Coral) dels Tres salms sense paraules (1977).1077 

La textura predominant correspon a la de melodia acompanyada. El primer període 
d’aquesta primera part finalitza amb una semicadència de dominant sobre la tonalitat 
principal del moviment, Re menor (acord de La major), al c. 7: 

 

                                                            
1077 Partitura manuscrita extreta de l’arxiu personal de Vicent Ros. 
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                                                                                                                                                           9< 
                                                                                                                                                           9> 
                            9                                          9>                                                                               7          7 
                  t7        s7              (D7)         tP7<           sP7<            S7    DD43   D4    3 

Figura 326: Cc. 1-7 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 

A continuació, és el piano l’instrument que torna a interpretar la mateixa línia melòdica 
(amb algunes variacions ritmicomelòdiques) anteriorment present al paper de l’oboè 
primer. Els violins primers i segons, i les violes mostren un moviment intervàlic paral·lel 
entre si i la línia del baix es delega als violoncels i contrabaixos, que es doblen 
mútuament. El segon període finalitza amb una semicadència de dominant (acord de 
La major) al c. 14: 
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                                                                                                                                                           9< 
                                                                                                                                                           9> 
                                         9                                       9>                                                                      7 
                          t7         s7           (D7)         tP7<         sP7<         S7  DD4 3   D4 3 Sp7 

Figura 327: Cc. 7-14 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 

 Segona part (cc. 14-20) 

Consta d’un únic període en el qual hi apareix una frase episòdica modulant formada 
per un motiu nou. En aquesta ocasió, són les flautes primeres i els violins primers els 
que introdueixen un disseny ritmicomelòdic que és pres pel piano, a partir del c. 16, 
per desenvolupar-lo. Igualment, al c. 17, hi apareix la seqüenciació d’un disseny 
ritmicomelòdic construït per graus conjunts descendents que és acompanyat per una 
línia melòdica que descendeix cromàticament. Aquesta part finalitza amb una 
semicadència de dominant (acord de La major) al c. 20: 
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                                                                                                     9 
                        D7         s5<7   t9                 sP7<(D7)         [sn]                                          7 
                                                                                      s6      S7       s6         D6 

Figura 328: Cc. 14-20 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 

 Tercera part (cc. 20-27) 

Aquesta última part de la primera secció consta d’un únic període en el qual les flautes 
segones i terceres, i els violins primers tornen a interpretar la línia melòdica exposada 
per l’oboè primer als cc. 1-7. No obstant això, en aquesta ocasió, es finalitza amb una 
cadència autèntica perfecta sobre la tonalitat principal (acord de Re menor) (c. 27). El 
piano genera melodies secundàries que enriqueixen la textura de melodia 
acompanyada predominant. En aquest sentit, el c. 21 es fonamenta pel mateix disseny 
ritmicomelòdic present al c. 14, però transportat una segona ascendent. Els clarinets 
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primers i segons doblen els papers dels violins segons i de les violes, mentre que la 
línia del baix es delega als fagots primers i segons, als violoncels i als contrabaixos, 
que es doblen entre si: 

                                             9                                                              9> 
                             t7                  s7                 (D7)               tP7<             sP7< 

Figura 329: Cc. 20-25 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 
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                                  S7           s6            D7                        t 
Figura 330: Cc. 25-27 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 

 Segona secció: B (cc. 28-63) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció, que conté elements temàtics nous 
o derivats de la secció A, se subdivideix en cinc parts: 

 Primera part (cc. 28-33) 

Consta de dos períodes amb caràcter episòdic. Amb un canvi d’armadura que ens 
indica un canvi de mode de la tònica principal i amb la indicació de patético del 
compositor, al primer d’ells (que és introduït mitjançant una sèrie d’octaves 
cromàtiques descendents presents a la mà esquerra del piano al c. 27), són les trompes 
primeres i els violins primers i segons (que es doblen entre si) els instruments que 
interpreten la línia melòdica principal (cc. 28-31), mentre que, als cc. 32-33, hi apareix 
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altra línia melòdica estretament vinculada a l’anterior -ja que s’inicia, en relació a 
aquesta, mitjançant una seqüència ritmicomelòdica d’un interval de quinta ascendent 
(cc. 32-33)-, que és interpretada per les trompetes primeres i els violins primers i 
segons (que es continuen doblant mútuament). 

En aquests compassos, la línia del baix es delega a les violes, als violoncels i als 
contrabaixos, que interpreten la mateixa línia. Tanmateix, el piano acompanya tots 
aquests instruments amb la seqüenciació d’un disseny ritmicomelòdic present en 
diferents octaves. Aquesta primera part finalitza amb una semicadència de dominant 
sobre la tònica principal d’aquesta segona secció, Re major (acord de La major), al c. 
33: 

                           Model                                                                     Repetició 

                                                                                        9> 
                          D4<

 
5               Dp6<7            tG4<5  (D75)    [sn] 

                                                                                                                                                   9> 
                                                                                       s6 7   (D75)   [dP] 
                                                                                                          sDv                [T] 

Figura 331: Cc. 27-32 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                                                                    9> 
                                                       s63      D73 

Figura 332: C. 33 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 

 Segona part (cc. 34-50) 

Consta de dos períodes. Al primer d’ells, es produeix una imitació entre les flautes 
primeres i els oboès primers que reflecteix una seqüencia ritmicomelòdica d’un interval 
de quinta descendent (cc. 34-35). D’aquesta manera, la textura predominant 
correspon a la contrapuntística. Els violins primers i segons, i les violes mostren un 
moviment intervàlic paral·lel entre si i la línia del baix es delega als violoncels. Aquest 
període finalitza amb una semicadència de dominant (acord de La major) al c. 41: 
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           Model             Repetició 

                                               9> 
                                               7< 
           T7<               sn                 tP7<                  T                Dp             Sp7 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                        9 
                                                                                                        7 
                                                   Tp7   s93     D6 

Figura 333: Cc. 34-41 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 
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Així mateix, els cc. 41-49 mostren una reexposició dels cc. 34-41 a càrrec del piano, a 
excepció d’una petita introducció, a mode de glissando ascendent (ornament que ja 
apareix al primer moviment). Aquesta segona part finalitza amb una cadència autèntica 
perfecta dintre de l’àmbit tonal de Sib major (contraacord major de la tònica menor) 
al c. 50: 

                                                                  9> 
                                                                  7<                            9 
                          T      S       sn                 tP7<              T         Dp7           Sp7 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Tp7   s63     D7  (D7)             tG 

Figura 334: Cc. 41-50 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 
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 Tercera part (cc. 50-55) 

Consta de dos períodes. En aquests cinc compassos, es combinen elements de les 
dues parts anteriors. Els cc. 50-52 mostren una imitació entre les flautes primeres i els 
clarinets primers, els dissenys ritmicomelòdics dels quals estan presos de la segona 
part (cc. 34-50), de manera que, a més, es podria establir una seqüència 
ritmicomelòdica d’uns intervals de sèptima (respecte a les flautes primeres) al c. 51, i 
segona descendents (respecte als mateixos clarinets primers) al c. 52 (cc. 50-52). Així, 
la textura predominant correspon a la contrapuntística. 

No obstant això, els cc. 53-54 reprodueixen part de la línia melòdica pertanyent a la 
primera part (cc. 28-33), que és acompanyada per diferents arpegiats a càrrec del 
piano. Aquesta segona línia melòdica, representada, fonamentalment, pels violins 
primers, és interpretada, també, per les trompes primeres. La línia del baix es delega 
als contrabaixos i violoncels, respectivament. Aquesta part finalitza amb una 
semicadència de dominant (acord de La major) al c. 55: 

                 Model     Primera repetició 
                                               Segona repetició 

                                                                                                                        7 
                                                                                                                        6 
                            (s75              t                T7<         D4)        sn3        Sp73 

Figura 335: Cc. 50-54 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                                                      9 
                                                       D7 

Figura 336: C. 55 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 

 Quarta part (cc. 55-63) 

Consta d’un únic període en el qual es reflecteix la mateixa línia melòdica present als 
cc. 34-41 (interpretada, en aquesta ocasió, per les flautes primeres i els clarinets 
primers durant els cc. 55-59, i per les flautes primeres i els oboès primers durant els 
cc. 59-63). Els violins primers generen melodies secundàries que enriqueixen la textura 
contrapuntística predominant, mentre que les trompes primeres, segones, terceres i 
quartes reforcen l’harmonia. Els violins segons i les violes, en general, mostren un 
moviment intervàlic paral·lel entre si i la línia del baix es delega als violoncels i 
contrabaixos, que es doblen mútuament. El piano acompanya tots aquests instruments 
amb diferents arpegiats presents en diverses octaves. Aquesta part finalitza amb una 
semicadència de dominant (acord de La major) al c. 63: 
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                                                                                                   9> 
                                                                               7                  7< 
                                      T7<       Sp43         sn                          tP7< 

             T7<                         Dp7                    Sp7                    Tp7         s3 

Figura 337: Cc. 55-62 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                                                            7                                                  9> 
            D4                                            s6       sDv s63               D7 

Figura 338: C. 63 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 

 Cinquena part (c. 63) 

Aquesta última part de la segona secció, que consta d’un únic període, correspon a 
l’única cadència que interpreta el piano en aquest segon moviment del concert. Tal 
com apareix il·lustrat a la figura anterior (figura 338), en ella, hi podem observar la 
seqüenciació de diferents dissenys ritmicomelòdics construïts per graus conjunts 
ascendents i descendents, per moviment contrari entre ambdues mans (també, per 
graus conjunts) o en diferents octaves. Aquesta part finalitza amb una semicadència 
de dominant (acord de La major) per introduir una reexposició parcial de la primera 
secció (c. 63). 

 Tercera secció: A’ (cc. 64-79) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en una única part: 
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Com s’ha dit anteriorment, aquests compassos fan referència a una reexposició parcial 
de la primera secció, enriquida melòdica i rítmicament. Consta de dos períodes. Amb 
un nou canvi d’armadura per tornar a la tònica inicial, Re menor, el piano interpreta la 
frase principal de la secció. Com ocorre als cc. 1-14, és acompanyat pels instruments 
de corda, que, a excepció dels violoncels i dels contrabaixos, mostren un moviment 
intervàlic paral·lel entre si. La línia del baix es delega a aquests dos últims instruments, 
que es doblen mútuament. La textura predominant correspon a la de melodia 
acompanyada i els clarinets primers i segons reforcen l’harmonia. El primer període 
d’aquesta primera part finalitza amb una semicadència de dominant sobre la tonalitat 
principal del moviment, Re menor (acord de La major), al c. 70: 

                                                                                                                                                                 9< 
                                                                                                                                                                9>     7 
                               9                                                  9>                                                              9          7       6 
                    t7            s7               (D7)            tP7<         sP7<        S7    DD43  D4   3 

Figura 339: Cc. 63-70 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 

Finalment, el segon període de la secció està vinculat als cc. 20-27, ja que són els 
oboès primers i segons (cc. 70-72), el flautí i les flautes primeres (cc. 72-79) els 
instruments que doblen la línia melòdica interpretada pels violins primers. Es tracta de 
la mateixa frase anteriorment exposada pel piano, instrument que té, en aquesta 
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ocasió, una funció ritmicoharmònica mitjançant la seqüenciació de diversos acords en 
diferents octaves. Els clarinets primers i segons doblen els papers dels violins segons i 
de les violes (que mostren un moviment intervàlic paral·lel), mentre que les trompes 
primeres, segones, terceres i quartes reforcen l’harmonia. La línia del baix es delega 
als fagots primers i segons, als violoncels i als contrabaixos, que es doblen mútuament. 

Aquest segon moviment del concert finalitza amb una cadència autèntica perfecta 
sobre la tònica principal, que es mostra majoritzada mitjançant la utilització del recurs 
de la tercera de Picardia (acord de Re major) (c. 79): 

                                    9                                                                              9> 
                       t7                        s7                      (D7)                     tP7< 

Figura 340: Cc. 70-74 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                             9                  7 
            sP7<                      S7          s63                            D7           T4                    3 

Figura 341: Cc. 75-79 de l’Andante con expresione del Concierto para piano y orquesta. 
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14.6.4. TERCER MOVIMENT 

14.6.4.1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES 

Aquest últim moviment del concert, en el qual el component jazzístic es reflecteix en 
major mesura, presenta altres paral·lelismes amb la Rhapsody in Blue, de George 
Gershwin (1898-1937). El motiu rítmic generador del moviment (subdividit i accentuat 
com a 3+3+2 corxeres en un compàs irregular de 8/8), que anomenarem b, sembla 
haver sigut extret d’aquesta composició: 

 

Figura 342: Motiu rítmic generador del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

 

 

 

 
 
                                                                            9 
               T67                             D73                             T67                         

Figura 343: Cc. 88-90 de la Rhapsody in Blue (reducció per a dos pianos de George Gershwin).1078 

No obstant això, la rítmica general del moviment fa referència, de nou, al motiu 
generador de la Fantasía para clarinete y órgano (1983), de José Antonio Valls 
Subirats, exposat a la figura 148 i tractat a la figura següent (figura 149).1079 
Tanmateix, aquest motiu rítmic ha generat moltes altres composicions, com és el cas 
de part de la suite Scaramouche, Op. 165, de Darius Milhaud (1892-1974), entre 
d’altres: 

 

                                                            
1078 George Gershwin, Rhapsody in Blue: For Piano and Orchestra (Nova York: New World Music Corp., 1924), 
9. 
1079 Veure p. 303-351. 
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                   T6                    D75                    T6                    D75 

Figura 344: Cc. 1-4 de Brazileira d’Scaramouche (adaptació per a dos pianos de Darius Milhaud).1080 

El tercer moviment del concert adopta la forma rondó i presenta una orquestració 
semblant a la del primer moviment, però amb les incorporacions de les intervencions 
dels bastons, el xilòfon i la bateria, suprimint-se les del bombo, els platerets i el 
triangle, oferint-se així una major varietat pel que fa als instruments de percussió. 

14.6.4.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

L’estructura formal del tercer moviment és la següent: 

                                                            
1080 Darius Milhaud, Scaramouche (Suite pour deux pianos) (París: Éditions Salabert, 1937), 18. 

Secció Part(s) Divisions (en compassos) 
Introducció 1 1-6 

 

A 1  

7-38 7-23 
2 23-38 

 

B 1  

39-67 39-44 
2 45-67 

A’ 1 68-83 
 

 

C 
1  

 

84-142 
84-85 

2 86-127 
3 128-138 
4 138-142 

A’’ 1 142-156 
 

 

D 
1  

 

156-205 
156 

2 157-164 
3 165-200 
4 201-205 

A’’’ 1 205-219 
Coda 1 219-227 



519 

14.6.4.2.1. ESTRUCTURA 

 Introducció (cc. 1-6) 

Amb una indicació metronòmica del compositor, aquests primers compassos presenten 
l’harmonia i el ritme amb els quals es desenvoluparà, tot seguit, la primera tornada del 
rondó, ja que tots els instruments interpreten el motiu b. És de destacar l’alternança 
entre les trompes primeres i segones, les trompes terceres i quartes, i les trompetes 
segones i terceres (joc que es mantindrà en totes les aparicions de la tornada), així 
com la disposició harmònica, en quintes justes superposades, present als papers dels 
violins primers i segons, i de les violes, que suggereix, també, una marcada harmonia 
per quartes justes a partir de la nota sol. 

La línia del baix és reproduïda pel clarinet baix, pels fagots primers i segons, pel 
contrafagot, per la tuba, pels violoncels i pels contrabaixos (tots aquests instruments 
es doblen entre si). La textura predominant correspon a la contrapuntística: 
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                                                          7              7                7                               7 
                                     T4       sn4         T4       tP5       T4 

Figura 345: Cc. 1-6 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

 Primera secció: A (cc. 7-38) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en dues parts: 
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 Primera part (cc. 7-23) 

Consta de dos períodes. Amb les mateixes característiques presents als compassos 
anteriors, en els quals la majoria dels instruments reprodueixen una harmonia ambigua 
pròpia de Do major/menor (com a conseqüència de la supressió de la tercera de 
l’acord, que és substituïda per la quarta),1081 els violins primers i segons són els 
instruments encarregats d’interpretar, a distància d’octava, la línia melòdica principal 
de la tornada. La línia del baix és reproduïda pels fagots primers i segons, per la tuba, 
pels violoncels i pels contrabaixos (tots aquests instruments es doblen entre si). La 
textura predominant correspon a la contrapuntística: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
                                                        9 
                                                        7 
                                    T4 

Figura 346: Cc. 7-14 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

                                                            
1081 La relació escala-acord d’un acord integrat pels intervals de quarta justa, quinta justa i sèptima menor correspon 
a l’escala mixolídia. El fet que la melodia no contingui la tercera de l’acord causa un punt expectant i d’ambigüitat 
que l’orella ompli amb una oïda imaginària. 
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                                                           9                             9 
                     9                                    7                             6                          9<        7                         7 
            tP7<                  Sp4                 sn5               D7     T4               D5< 

Figura 347: Cc. 15-24 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

Al c. 22, es defineix la tonalitat de Do major a causa de la presència de l’acord tríada, 
que és reproduït pels oboès primers i segons, pels clarinets primers i segons, pels 
trombons tercers i per l’arpa. Aquesta primera part finalitza amb una semicadència de 
dominant (acord de Sol major) al c. 23, per introduir la imminent intervenció del piano. 
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 Segona part (cc. 23-38) 

Consta de dos períodes. Com ja s’ha pogut observar als dos moviments precedents del 
concert, gairebé la primera aparició del piano correspon a la reexposició d’una frase 
anteriorment reproduïda per l’orquestra. Aquesta característica es manté en aquest 
moviment. Amb l’acompanyament dels violins primers i segons, de les violes, dels 
violoncels i dels contrabaixos (aquests dos últims instruments, que es doblen entre si, 
s’encarreguen de reproduir la línia del baix), i amb el constant reforç rítmic per part de 
la caixa i dels bastons, el piano torna a interpretar la part orquestral anterior (cc. 7-
23), però introduint-la a través d’octaves cromàtiques, mitjançant un moviment 
contrari entre ambdues mans, i acompanyant-la amb diferents arpegiats. Tanmateix, 
la reexposició dels cc. 7-23 no és completa, ja que es conclou al c. 20. La línia melòdica 
principal és interpretada a distància d’octava entre ambdues mans, emulant als violins 
primers i segons. 

En aquesta ocasió, la disposició harmònica present al paper dels violins segons està 
caracteritzada per la superposició de quartes justes, tot i que es mantenen les quintes 
justes superposades presents als violins primers i a les violes (cc. 25-32). La textura 
predominant correspon a la contrapuntística: 
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                                                                                                                    9 
                                                    7 
                                 T4   

Figura 348: Cc. 23-32 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                                                       9                           9 
                                                     9                                 7                           6 
                                tP7<                 Sp4               sn5                 d7     

Figura 349: Cc. 33-38 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

 Segona secció: B (cc. 39-67) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en dues parts: 

 Primera part (cc. 39-44) 

Consta d’un únic període. Mitjançant un cercle de quintes i un disseny ritmicomelòdic 
que es presenta en diferents octaves, els cc. 38-44, de nova creació, que tenen funció 
de transició modulant o de pont, preparen la presentació de la primera cobla del rondó, 
exposada en l’àmbit tonal de Sol major (dominant de la tonalitat principal): 
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                                                                         9 
                                                                         7 
                                               T4

 SS [S] 
                                                                                9 
                                                (Sp7D6

 
5)     Tp98   (D6

 

5) 

Figura 350: Cc. 38-44 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

 Segona part (cc. 45-67) 

Consta de dos períodes. Al primer d’ells, amb la intervenció en solitari del piano amb 
l’escriptura de l’stride piano a la mà esquerra, té lloc la primera cobla, en la qual es 
reflecteix l’estructura harmònica d’un blues sobre Sol major (dominant de la tonalitat 
principal). Aquest primer període comença a partir de l’anacrusi del c. 45, que ja 
suggereix el nou canvi de compàs (12/8, un compàs quaternari de subdivisió ternària). 
Així mateix, els cc. 52-53 mostren un moviment acòrdic cromàtic descendent per 
arribar, des de la dominant de la dominant (acord de Re major), a l’acord de la 
dominant (acord de Sol major) (c. 55). La textura predominant correspon a la 
contrapuntística: 
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                                     9                                                          9                                                             9<     9 
          (T          S7          T   D7   T7              S7                       T7            D7  D7 [D]) 
                                                                                                                     (s7   Dp7)  

Figura 351: Cc. 44-53 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                       9 
                                                     (Sp7             T7 D7) 

Figura 352: Cc. 54-55 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 
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A més, la intenció jazzística d’aquest moviment es reflecteix, també, amb el motiu 
ritmicomelòdic anacrúsic que presenta l’esmentada estructura de blues, que compta 
amb reharmonitzacions, ja que està extret del jazz standard If I should lose you, de 
Ralph Rainger (1901-1942), versionat en nombroses ocasions, però en mode major: 

 

Figura 353: Jazz standard If I should lose you.1082 

                                                            
1082 Varis, The Real Book, 2a ed., vol. 2 (Milwaukee: Hal Leonard Corporation, 2005), 155. 
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El segon període, que, també, comença a partir de l’anacrusi del c. 56, mostra una 
repetició del blues anteriorment exposat (cc. 45-55), però amb algunes variacions 
ritmicomelòdiques, així com el reforç de la línia melòdica principal del piano a través 
dels acords octavats reproduïts a la mà dreta, el reforç harmònic dels trombons 
primers, segons i tercers (cc. 55-58), i el suport rítmic, a mode de swing, a càrrec de 
la bateria, que hi intervé per primera vegada (cc. 56-62). A més, es produeix una 
imitació entre les trompes primeres i segones, i les trompetes primeres (cc. 56-58), i 
un diàleg entre les flautes primeres, segones i terceres, que doblen la línia melòdica 
de les trompetes primeres (cc. 57-58). La línia del baix es delega a la tuba, als 
violoncels i als contrabaixos. Aquests tres instruments, que mostren un disseny 
ritmicomelòdic per moviment contrari respecte als violins primers i segons, i a les violes 
al c. 59, es doblen entre si a partir d’aquest compàs (c. 59). 

En aquest sentit, és precisament al compàs següent, on els violins primers i segons, i 
les violes enriqueixen l’harmonia, en general, mitjançant intervals paral·lels (c. 60-62). 
De la mateixa manera, el flautí, les flautes segones i terceres, i els clarinets primers i 
segons intervenen als cc. 61-62 (en general, amb moviments intervàlics paral·lels) per 
oferir una major varietat tímbrica a causa de la repetició del compàs anterior per part 
del piano (c. 60). Finalment, les trompes primeres i segones enriqueixen, també, 
l’harmonia durant els cc. 63-66, en els quals la línia del baix és reproduïda pels fagots 
primers. 

Aquesta cobla destaca per la diversitat d’indicacions expressives del compositor: 
amable (c. 45), caprichoso (c. 56), tierno (c. 58), juguetón (c. 61) i melancólico (c. 
63). És destacable, també, l’efecte sonor, prou recurrent en el jazz, que podem trobar 
amb el glissando explícit als papers dels trombons primers i segons entre els cc. 59-
60. La textura predominant correspon a la contrapuntística: 
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                                                           9                                                                 9                                      7 
                       (T            S7           T     D7    T7            S7                        T6) 

Figura 354: Cc. 55-62 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                9<  9 
                            (D7 D7   [D]) 
                                       (s7 Dp7   Sp7               T7)          D 

Figura 355: Cc. 63-67 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

El primer període finalitza amb una semicadència de dominant sobre la dominant de 
la dominant (acord de Re major) al c. 55, mentre que el segon període finalitza amb 
una semicadència de dominant sobre la dominant de la tonalitat principal (acord de 
Sol major) al c. 67 per tornar al centre tonal de Do major en la segona aparició de la 
tornada (cc. 68-83), sota el compàs de 8/8 per tornar a interpretar el motiu b. 
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 Tercera secció: A’ (cc. 68-83) 

Consta de dos períodes. Finalitzada la primera cobla i amb la reproducció de l’acord de 
dominant (acord de Sol major) per part de les flautes primeres, segones i terceres, els 
oboès primers i segons, el corn anglès, els clarinets primers i segons, el clarinet baix, 
els fagots primers i segons, el contrafagot, les trompes primeres, segones, terceres i 
quartes, el timbal, l’arpa i els contrabaixos, juntament amb un disseny cromàtic 
ascendent a distància d’octava entre ambdues mans a càrrec del piano, al c. 67, es 
reexposa part de la primera tornada del rondó (cc. 7-22), però amb algunes 
diferències. 

Malgrat haver-hi la mateixa seqüència harmònica, el flautí, les flautes primeres, 
segones i terceres, els oboès primers i segons, i els clarinets primers i segons presenten 
variacions ritmicomelòdiques respecte a aquells compassos (cc. 7-22). A més, se 
suprimeixen les intervencions de les trompetes segones i terceres, i la línia melòdica 
principal, ornamentada al c. 75, és interpretada parcialment per les trompetes primeres 
(cc. 68-75) i íntegrament pels violins primers i segons, que la reprodueixen, en aquesta 
ocasió, una octava ascendent (cc. 76-83). La textura predominant correspon a la 
contrapuntística. Aquesta secció finalitza amb una cadència autèntica imperfecta sobre 
Do major al c. 83: 
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                                                                              9                                                                                               9 
                    7                                                                                                                        9                               7 
            T4                                                                             tP7<                Sp4 

Figura 356: Cc. 68-78 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                                9              9 
                                                                7              6                      9<          7 
                                       Sp4       sn5            D7      T4           3 

Figura 357: Cc. 79-83 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

 Quarta secció: C (cc. 84-142) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en quatre parts: 
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 Primera part (cc. 84-85) 

Consta d’un únic període. Mitjançant un disseny ritmicomelòdic ascendent a distància 
d’octava entre ambdues mans present al paper del piano a l’anacrusi del c. 84, 
s’introdueix altre disseny ritmicomelòdic que es presenta en diferents octaves durant 
els cc. 84-85, de nova creació, que tenen funció de transició modulant o de pont, a 
través dels quals es prepara la presentació de la segona cobla del rondó, exposada en 
l’àmbit tonal de La major (paral·lel major de la tònica major), en la qual es 
desenvolupen elements anteriors i nous. 

Aquesta inflexió o emfatització de l’esmentat paral·lel es produeix a través d’una 
cadència plagal sota la següent seqüència acòrdica: a l’acord de sèptima de dominant 
de La major (acord de Mi major) (c. 84), el segueix l’acord de la subdominant de la 
subdominant de La major (acord Sol menor amb la quinta i sexta afegides) (c. 85), 
que resol directament sobre l’acord de tònica de La major (c. 87). Aquesta relació de 
tercera (Do major-La major), com ja s’ha pogut observar a l’Ave Maria (s. d.), per a 
tenor i piano, de Valls Subirats, és assolida en música des de Franz Schubert (1797-
1828). La textura predominant correspon a la contrapuntística: 
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                                                                                                                 9 8 
                                                                                          7                      6 
                                                         (D43            SS53>)         [S] 

Figura 358: Cc. 83-85 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

 Segona part (cc. 86-127) 

Consta de quatre períodes. Dintre del llenguatge jazzístic, existeix cert joc rítmic amb 
els temps febles mitjançant síncopes, característica present ja des del ragtime. 
L’articulació rítmica d’aquesta segona cobla així ho reflecteix. A més, els cc. 86-87 
mostren una seqüència harmònica, que es repeteix cíclicament, a mode d’obstinat 
harmònic, que assenyala un tipus de progressió modal i no tant un extracte (els dos 



537 

últims acords) de la coneguda, en un context jazzístic, com a backdoor progression.1083 
Es tracta d’una seqüència cadencial que ha d’estar dintre d’un context tonal, que conté 
acords d’intercanvi modal i que té una sonoritat plagal:1084 

 

 
 
 
                                                  s7       SS7       [S] 
                                                                       T 

Figura 359: Estructura harmònica d’una backdoor progression sobre La major. 

A través d’aquests acords, que són reproduïts per les trompes primeres, segones, 
terceres i quartes, els trombons primers, segons i tercers (que interpreten el primer 
acord), els violins primers i segons, i les violes (aquests dos últims instruments 
interpreten el segon acord, de manera que hi ha un joc tímbric entre aquests i els 
trombons fins al c. 107), després de quatre compassos d’introducció a càrrec del piano 
(cc. 86-89) i amb el suport rítmic per part de la bateria a partir del c. 88, la línia del 
baix es delega a la tuba, als violoncels i als contrabaixos (aquests dos últims 
instruments es doblen entre si). Amb aquesta orquestració, durant els cc. 90-107, el 
piano interpreta, a distància de dues octaves entre ambdues mans, la línia melòdica 
principal d’aquesta segona part de la segona cobla. La textura predominant correspon 
a la contrapuntística. 

                                                            
1083 Manfred Eppe et al., “Computational invention of cadences and chord progressions by conceptual chord-
blending” (ponència, Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 
International Joint Conferences on Artificial Intelligence, 25-31 de juliol de 2015). 
1084 Encara que, en aquesta progressió d’acords, la subdominant de la subdominant d’una tonalitat podria estar 
precedida per la subdominant menor d’aquesta (no cal que aparegui), pel que la seva aparició podria ésser parcial, 
la presència del do# sobre un acord de dominant al paper del piano (c. 95) ens fa deduir que la relació escala-acord, 
en la seqüència acòrdica present en aquests compassos del concert de José Antonio Valls Subirats, correspon, en 
primer lloc, a La mixolidi (com el primer acord mostra l’acord de La major amb la novena afegida, deixa les portes 
obertes per interpretar l’harmonia en l’àrea modal de La mixolidi amb la sexta rebaixada. Com a conseqüència 
d’aquesta ambigüitat de no contenir ni la sèptima ni la sexta i donar-nos pistes sobre el mode, l’orella tendeix a 
agrupar la mateixa escala en el context harmònic) amb la sexta rebaixada i Sol lidi de dominant. D’aquesta manera, 
aquesta lectura d’aquests dos acords vindria recolzada, a més, pel fet que, quan un acord de dominant d’una 
tonalitat va precedit pel paralꞏlel menor de la subdominant major d’aquesta (la subdominant menor que canvia de 
funció), la relació escala-acord correspon a la dòrica per al primer i mixolídia per al segon (la backdoor progression 
suposa un intercanvi modal d’acords procedents del mode menor de la mateixa tonalitat i, per tant, el do# la 
desmuntaria). 
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Aquests compassos adopten un aire latino que pot relacionar-se, encara que 
remotament, amb fonts més modernes, com Leonard Bernstein (1918-1990), entre 
d’altres, o, també, cinematogràfiques, com Elmer Bernstein (1922-2004), entre 
d’altres: 

                                   7 
            (T9     SS6 [S]) 
                         (T9… 

Figura 360: Cc. 86-96 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

Als cc. 98-103, es mostra la mateixa harmonia, però transportada una tercera 
descendent, de la seqüència harmònica de dos acords anterior, presentada, aquesta 
vegada, dintre de l’àmbit tonal de Fa# major (paral·lel major de la tònica major de La 
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major), per tornar a La major (paral·lel major de la tònica major de Do major) al c. 
108: 

                    7 
          (SS6        [S])              9 
                     (TP6        D6        TP6…                                    (D7)                 [tG]) 
                                                                                                               (Dp7) 

Figura 361: Cc. 97-106 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

Als dos últims períodes d’aquesta part (cc. 108-127), són el flautí, les flautes primeres, 
el corn anglès, els clarinets primers i segons, i el clarinet baix els instruments que 
tornen a interpretar l’anterior línia melòdica reproduïda pel piano als cc. 90-107. 
Mentrestant, aquest últim instrument acompanya els altres mitjançant un disseny 
ritmicomelòdic que es presenta en diferents octaves. La línia del baix es delega als 
fagots primers i segons, a la tuba, als violoncels i als contrabaixos (aquests dos últims 
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instruments es doblen entre si). Finalment, sota el continu suport rítmic de la bateria, 
les trompes primeres, segones, terceres i quartes, els trombons primers, segons i 
tercers, els violins primers i segons, i les violes s’encarreguen de reforçar l’harmonia. 
A més, continua tenint lloc el joc tímbric entre els trombons, els violins i les violes, que 
interpreten ara el mateix acord (cc. 108-126). La textura predominant correspon a la 
contrapuntística: 

                                                               7 
           (D7           T9           SS6           [S]) 
                                                    (T9… 

Figura 362: Cc. 107-114 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 
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             7 
     (SS6             [S])                              9 
                     (TP6                  D6                TP6… 

Figura 363: Cc. 115-120 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

A partir del c. 125, però, es modifica la línia melòdica, respecte a la seva exposició 
anterior, per afavorir la semicadència de dominant amb la qual finalitza aquesta segona 
part de la secció (c. 127) i que dóna pas a la següent, emmarcada dintre de l’àmbit de 
la tonalitat principal del moviment, Do major: 
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                   9 
         (D6                (D7)                          [tG]) 
                                                             (Dp7                D7)               D7 

Figura 364: Cc. 121-127 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 
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 Tercera part (cc. 128-138) 

Consta d’un únic període que comença a partir de l’anacrusi del c. 128, estretament 
vinculat als cc. 44-55, corresponents a la primera cobla, ja que es reflecteix, de nou, 
el mateix blues amb les mateixes característiques, però, en aquests compassos, 
exposat sobre la tonalitat principal, amb algunes variacions ritmicomelòdiques i amb 
altres diferències pel que fa a l’orquestració. 

En aquesta ocasió, la línia melòdica principal anteriorment reproduïda pel piano és ara 
interpretada per les trompetes primeres (cc. 128-130), pels clarinets primers i segons 
(cc. 130-132), pels violins primers i segons, i les violes (en general, amb intervals 
paral·lels) (cc. 132-133), per les flautes segones i terceres, i els clarinets primers i 
segons (en general, amb moviments intervàlics paral·lels) (cc. 133-134), i, finalment, 
pel piano (cc. 135-138). 

Aquest fragment destaca per la varietat de timbres que ofereix, joc que, també, es 
reflecteix en la línia del baix, que és interpretada per la tuba, pels violoncels i pels 
contrabaixos (aquests dos últims instruments es doblen entre si) als cc. 128-130, pels 
fagots primers i segons, pels violoncels i pels contrabaixos (els tres instruments es 
doblen mútuament) als cc. 130-132, i pels violins primers i segons, i les violes (cc. 
131-132), que es doblen entre si i que mostren, també, un disseny cromàtic ascendent 
per moviment contrari respecte al disseny diatònic descendent dels fagots, dels 
violoncels i dels contrabaixos. 

Així mateix, durant els cc. 128-130, el piano, amb l’escriptura de l’stride piano a la mà 
esquerra, interpreta una línia melòdica secundària que està subjecta a una seqüència 
ritmicomelòdica d’un interval de quarta ascendent. Finalment, amb el suport rítmic de 
la bateria (cc. 128-134), les trompes primeres, segones, terceres i quartes reforcen 
l’harmonia (cc. 128-130 i 132-134). La textura predominant correspon a la 
contrapuntística: 
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                  Model      Repetició 

                              9                    9                     9                                              9                                          9 
                  T7            S7            T7                             S7                           T7 

Figura 365: Cc. 127-134 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

No obstant això, la línia melòdica interpretada pel piano als cc. 137-138 és alterada 
respecte a aquells compassos (cc. 44-55) per introduir la quarta part d’aquesta secció 
(des d’un punt de vista rítmic, vinculat a la segona part), que, de nou, amb la 
intervenció de la bateria (cc. 138-141), prepara la recuperació de la tornada del rondó. 
Aquesta part finalitza amb un acord de quarta i sexta cadencial (acord de Do major) 
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al c. 138, al qual s’accedeix a través del jazzístic substitute dominant (acord de Reb 
major), enriquit amb la sèptima i novena majors (c. 137):1085 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                              9< 
                                       D7   D7   [D]                  9        9 
                                                     s7  Dp7  Sp7   sn7<  D64 

Figura 366: Cc. 135-138 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

                                                            
1085 Un acord substitute dominant ha de mantenir el tritó característic de l’acord dominant i mai ha de contenir la 
sèptima major (en tot cas, estem parlant d’un acord d’intercanvi modal del mode frigi o una variant de l’acord de 
sexta napolitana en estat fonamental). No obstant això, aquesta progressió cromàtica descendent sí que deixa veure 
una sonoritat de substituts tritonals. 
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 Quarta part (cc. 138-142) 

Aquests compassos, en els quals només hi intervenen les trompes primeres, segones, 
terceres i quartes, les trompetes primeres, els trombons primers, segons i tercers, la 
tuba i la bateria, mostren la mateixa rítmica que ja havia aparegut a partir del c. 86, 
corresponent a la segona part (cc. 86-127). La textura predominant correspon a la 
contrapuntística. Aquesta secció finalitza amb una cadència autèntica imperfecta sobre 
Do major (c. 142), a la qual s’accedeix, també, a través del jazzístic substitute 
dominant (acord de Reb major), enriquit amb la quarta augmentada, la sexta, la 
sèptima menor i la novena major: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            9 
                                                                                                            7 
                                                                                                            6        7 
                                              D64  (D75)  S69    sn4<  T4 

Figura 367: Cc. 138-142 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 



547 

En aquests compassos, es mostra, també, altre joc tímbric entre les trompetes, els 
trombons i les trompes (cc. 138-140), de la mateixa manera com ocorre als cc. 108-
126 amb els trombons, els violins i les violes. 

 Quinta secció: A’’ (cc. 142-156) 

La tercera tornada del rondó correspon a una reexposició dels cc. 23-38, pertanyents 
a la segona part de la primera secció. A aquests compassos, però, se li ha d’afegir la 
resolució de l’acord de la dominant menor (acord de Sol menor), amb la sèptima menor 
afegida, present al c. 155, al de tònica (acord de Do major), amb la quarta del mateix 
substituint la tercera (c. 156) (tal com, de manera semblant, apareix al c. 82, dintre 
de la tercera secció corresponent a la segona tornada del rondó). Aquesta resolució 
s’aprofita per enllaçar aquesta tercera tornada amb la tercera i última cobla del 
moviment. 

L’acord de sèptima menor de la dominant menor de la tonalitat principal (acord de Sol 
menor), al tercer i quart temps del c. 155, representa un moviment harmònic, en un 
context menor (ambigu), eficient. 

 Sexta secció: D (cc. 156-205) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en quatre parts: 

 Primera part (c. 156) 

Consta d’un únic període. Mitjançant una cadència del piano en la qual es mostra un 
disseny ritmicomelòdic construït a partir de l’acord de tònica, en diferents octaves, amb 
la quarta i sèptima menor afegides, es produeix un moviment melodicoharmònic que 
es repeteix, també, en diferents octaves i que està subjecte a una seqüència 
ritmicomelòdica d’un interval de quinta descendent. 

Probablement, l’acord de tònica present al c. 156 estigui fent de suport a l’acord de la 
mà dreta, basat en l’escala pentatònica menor de Do, però desproveïda de la tercera 
menor (les ambigüitats i els paral·lelismes harmònics són una constant en aquest 
moviment): 
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                                                                        Model                         Repetició 

                                      9                                                       9    9 
                                      6         7                                            7    6   7                7   7                   7 
                    sn5d7    T4                           tP6sn4T4d3Sp75d4T4  d3Sp75d4 

Figura 368: Cc. 155-156 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

 Segona part (cc. 157-164) 

Consta d’un únic període. Amb un nou canvi de compàs a 4/4 (compàs quaternari de 
subdivisió binària) i mitjançant el cromatisme ascendent que manifesta l’acord de 
tònica al c. 156, es realitza una inflexió o emfatització del paral·lel menor de la 
subdominant major (acord de Re menor). També, es mostra una rítmica amb la qual, 
amb síncopes, s’accentuen els temps febles, tal com ocorre, de manera semblant, als 
cc. 86-127. L’harmonia, subjecta a cromatismes descendents, presenta una destacada 
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disposició en quartes justes superposades. Aquests vuit compassos, en definitiva, 
introdueixen la improvisació que es durà a terme a la part següent. 

                        9                                                                             9 
                        6                                                                             7 
              (t4                                                  S6) 

Figura 369: Cc. 157-164 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

 Tercera part (cc. 165-200) 

Consta, també, d’un únic període. En aquests compassos, en la seva essència, un blues 
sobre Re menor (paral·lel menor de la subdominant major) enriquit harmònicament, 
és el pianista qui ha d’improvisar sobre l’harmonia suggerida pel compositor a la mà 
esquerra,1086 acompanyat per un contrabaix (que interpreta un walking bass) i la 
bateria (a ritme de swing), com si d’un trio de jazz es tractés.1087 

La importància d’aquesta part dintre del concert radica que marca la diferència entre 
el jazz simfònic i el third stream, d’acord amb qui va encunyar aquest últim terme, 
Gunther Schuller (1925-2015). 

 

 

 

 
                                                            
1086 José Antonio Valls Subirats va proposar, també, una alternativa improvisada per als cinc primers compassos 
d’aquesta part. Veure pàgina següent. 
1087 Des de la proliferació de les big bands a les sales de ball durant l’època del swing, el final de la Segona Guerra 
Mundial (1939-1945) el 1945, que va afectar, directament, el poder econòmic dels Estats Units d’Amèrica, va 
propiciar l’adaptació de temes interpretats per big bands a càrrec de grups més petits (trios, quartets, quintets, 
sextets, etc.). Posteriorment, el llenguatge d’aquestes formacions va anar evolucionant. Així, el trio va començar 
a ésser habitual en el jazz modern. Anteriorment, a principis de la dècada de 1940, gràcies als grups d’Art Tatum 
(1909-1956) o Nat King Cole (1919-1965), qui ho va compaginar amb el seu perfil de cantant, entre d’altres, era 
comú que el trio estigués constituït per un guitarrista, pianista i contrabaixista, però, en aquella època, triomfava 
sobretot el piano sol, no en trio. 
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Figura 370: Proposta improvisada del compositor per als cinc primers compassos d’aquesta part.1088 

                                                            
1088 Partitures extretes de l’arxiu personal de José Antonio Valls Subirats. 



551 

                                                          9                                                                                                                               9 
                                         7       7      7           7             7                        6                    7                  7              6             7 
              (t7        S6  D6> t4    (D6>3)   S6              D4             6>         S6        D4        6>5) 

Figura 371: Cc. 165-200 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

Segons un indicació de Valls Subirats, aquests compassos s’han de repetir tres 
vegades, de manera que la improvisació del piano abasta trenta-sis compassos. 

 Quarta part (cc. 201-205) 

Consta de dos períodes. Amb funció de transició modulant o de pont, aquests 
compassos, des d’un punt de vista harmònic, inestables, preparen la tornada del rondó 
mitjançant altra cadència del piano. A més, al c. 203, es reprèn el mateix disseny 
ritmicomelòdic -aquesta vegada, construït a partir de l’acord de la subdominant (acord 
de Fa major) amb la sèptima menor afegida, i, al c. 204, a partir de l’acord de tònica 
(acord de Do major), també, amb la sèptima menor afegida- que es presenta en 
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diferents octaves al c. 156. Així mateix, apareix la mateixa cadència modal, present, 
també, al c. 156, que està subjecta a una seqüència harmònica d’un interval de segona 
ascendent (c. 204): 

                                                            Model                                         Repetició 

                  9     9 
                  7     7                                                                                   7 
          (t4)S4                                                t3d75T4 

Figura 372: Cc. 201-204 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

Al segon període, es realitza una imitació a distància de fuga de les octaves presents 
a la mà esquerra, imitació que manifesta altra seqüència harmònica d’un interval de 
quinta ascendent (c. 204). Finalment, una sèrie d’arpegis en diferents octaves, 
construïts a partir d’acords de novena de dominant, produeixen la cadència autèntica 
imperfecta amb la qual finalitza aquesta tercera cobla (c. 205), que enllaça, també, 
amb la quarta i última presentació de la tornada: 
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             Model                                              Repetició 

                                                                                                                                                                              9 
                                                                                                        7                                 7                                  7 
                                                                    D4                    d3                    sn4< 

    9 
    7                                          9                                                                 9 
sn4<                        DD7                                         D7 

Figura 373: C. 204 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         9                                       7 
                                              D7             5<        T4 

Figura 374: Cc. 204-205 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 
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 Sèptima secció: A’’’ (cc. 205-219) 

Consta d’un únic període. Amb una indicació metronòmica superior del compositor, en 
aquests compassos, directament vinculats als cc. 7-20, corresponents a la primera 
tornada, es reexposa la mateixa línia melòdica principal de la tornada, però amb 
algunes diferències respecte a l’orquestració. 

Amb la intervenció del clarinet baix i del contrafagot (que doblen la línia del baix 
reproduïda, també, pels fagots primers i segons, per la tuba, pels violoncels i pels 
contrabaixos) (cc. 205-213), el flautí, les flautes primeres, segones i terceres (aquestes 
últimes doblen el flautí i les flautes primeres), els oboès primers (que doblen les flautes 
segones) i segons (que doblen el flautí i les flautes terceres), i les trompetes segones 
i terceres mostren variacions ritmicomelòdiques respecte a aquells compassos (cc. 7-
20). La línia melòdica principal és interpretada, conjuntament, per les trompetes 
primeres (cc. 205-212 i cc. 216-218), pels trombons primers (cc. 205-212), pel xilòfon 
(cc. 205-212) i pels violins primers i segons (cc. 205-218), que la reprodueixen una 
octava ascendent, respecte als cc. 7-20, a partir del c. 213. En aquest sentit, durant 
els cc. 213-218, el flautí i les flautes primeres interpreten, també, la línia melòdica 
principal i se suprimeixen les intervencions de les trompetes segones i terceres. 

En tots aquests compassos, el piano acompanya l’orquestra amb dissenys 
ritmicomelòdics que es presenten en diferents octaves. La textura predominant 
correspon a la contrapuntística: 
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                                                                                                            9 
                         7 
               T4 

Figura 375: Cc. 205-212 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 
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                                                                              9                                9 
                             9                                                7                                6 
                tP7<                           Sp4                   sn5                      d7   Sp7 

Figura 376: Cc. 213-219 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 
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 Coda (cc. 219-227) 

Consta d’un únic període. Mitjançant un moviment melòdic cromàtic descendent que 
es repeteix als cc. 223-225, aquesta coda, facultativa, emfatitza l’acord de tònica 
(enriquit amb la sèptima menor) (c. 221), al qual s’arriba a través dels acords del 
paral·lel menor de la subdominant major (acord de Re menor), enriquit amb la sèptima 
menor (c. 219), i del jazzístic substitute dominant (acord de Reb major), enriquit amb 
la sexta (c. 220). Aquest acord de tònica posa fi a tota l’ambigüitat modal general 
present en el rondó, produïda per la destacada supressió de la tercera de l’acord.1089 

La línia melòdica principal d’aquesta última secció és doblada pel flautí (cc. 222-224), 
pels oboès primers i segons (a distància d’octava entre si) (cc. 219-224), pel clarinet 
baix (cc. 219-224), pels fagots primers i segons (cc. 219-224), pel xilòfon (cc. 219-
224) i pels violins primers i segons (cc. 219-224). La línia del baix es delega al 
contrafagot, a la tuba, als violoncels i als contrabaixos (tots aquests instruments es 
doblen mútuament), mentre que les flautes segones i terceres, el corn anglès, els 
clarinets primers i segons, les trompes primeres, segones, terceres i quartes, les 
trompetes primeres, segones i terceres, els trombons primers, segons i tercers, l’arpa 
(que interpreta diversos arpegiats) i les violes reforcen l’harmonia. El piano continua 
acompanyant l’orquestra amb diferents dissenys ritmicomelòdics que es presenten en 
diverses octaves, però, durant els cc. 221-222, realitza una imitació a distància de fuga 
de les octaves presents a la mà esquerra. 

No obstant això, durant els cc. 225-226, el piano interpreta, en diferents octaves, 
diversos arpegiats de l’acord de tònica, amb la sèptima menor afegida, que resolen en 
l’acord tríada de Do major (c. 227). La textura predominant correspon a la 
contrapuntística. 

Amb aquest final efectista, conclou el Concierto para piano y orquesta, de José Antonio 
Valls Subirats: 

                                                            
1089 En ocasions, un acord per quartes pot sonar, com en aquest moviment, com un acord tríada al qual se li ha 
substituït la tercera per la quarta. És una situació habitual. 
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            Sp4            sn5                T7                                   Sp4            sn5 

Figura 377: Cc. 219-224 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 
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Figura 378: Cc. 225-227 del Rápido con fuerza y ritmo del Concierto para piano y orquesta. 
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14.6.5. CONCLUSIONS GENERALS 

Encara que el format del concert és més ample que el de les obres estudiades 
prèviament, l’estructuració de la música i el llenguatge emprat ens indica que és una 
composició ancorada en la tradició musical i no molt críptica. Ara bé, el Concierto para 
piano y orquesta, de Valls Subirats, pot representar una consolidació o descobriment 
de recursos del propi intèrpret a favor de la creativitat, ja que la improvisació (amb la 
concepció de cadència) existent al tercer moviment serveix per aplicar coneixements 
adquirits. 

El llenguatge de l’obra endinsa al pianista dintre del món sonor de George Gershwin, 
entre d’altres, atès que el llenguatge jazzístic té repercussió, tant a l’orquestra com a 
l’instrument solista. No obstant això, podem observar, també, que el concert és molt 
eclèctic i que no manté un criteri harmònic constant ni una unitat estilística. 

El primer moviment condensa sobretot dissenys tècnics, mentre que, al segon 
moviment, el lirisme del piano i l’acompanyament orquestral són més refinats. 
Finalment, el tercer moviment, possiblement, com ja va suggerir Ricard Reverter 
(1962) el 12 d’octubre de 1987, el que millor representa el temperament de Valls 
Subirats, destaca per la seva extraversió i caràcter lúdic. Amb tot, des d’un punt de 
vista tècnic, el concert resulta còmode de tocar. 

En suma, ens sembla remarcable la joventut del compositor a l’hora d’enfrontar-se a 
una obra d’aquestes característiques (24 anys). Encara que les referències jazzístiques 
siguin, en general, arcaïtzants per l’època, té el seu mèrit. Tanmateix, hi ha algunes 
estructures triàdiques superiors sobre quintes obertes molt ressonants típiques 
d’harmonies avançades en el jazz. 
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14.7. [SENSE TÍTOL] (1983) 

14.7.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Davant la disjuntiva d’analitzar aquesta composició o d’incloure-la o no dintre del 
catàleg d’obres compostes per José Antonio Valls Subirats a causa de les 
circumstàncies amb les quals va ésser concebuda, la seva estrena, el 16 de gener de 
1993 al Cinema-Teatre-Auditori d’Alcanar per part de l’Orquestra de Cambra de 
l’Empordà, dirigida per Carles Coll, a propòsit del 10è aniversari de la mort del 
compositor,1090 i la seva addició a l’usual catàleg d’obres de Valls Subirats ens va fer 
considerar l’estudi d’aquesta composició com a prova dels seus coneixements, 
inspiració i tècnica compositiva, malgrat tenir en compte que un examen de composició 
no és la millor situació per escriure relaxat, amb temps per la reflexió, ja que les 
condicions no afavoreixen la composició d’una obra que neix de la necessitat d’escriure, 
sense estar mediatitzada per les exigències acadèmiques. En resum, són 
circumstàncies que condicionen el resultat. 

Aquesta obra, l’última composició datada de Valls Subirats que es conserva, forma part 
de l’examen final del CSMV corresponent als cursos segon i tercer de Composició que 
va ésser avaluat el 6 de juny de 1983 i lliurat al compositor al dia següent.1091 El 
tribunal examinador estava constituït per Amando Blanquer (1935-2005) (president), 
Francisco Tamarit (1941) (secretari) i Francisco Llácer Pla (1918-2002) (vocal). Valls 
Subirats, matriculat en ensenyament lliure, va obtenir les qualificacions d’Excel·lent 
(segon curs) i Matrícula d’Honor (tercer curs).1092 

Amando Blanquer, catedràtic numerari de Composició al conservatori valencià, 
tutoritzava, des d’una destacada flexibilitat a favor de la llibertat creativa, els treballs 
dels seus alumnes, que solien presentar, com a examen final, la composició de més 

                                                            
1090 Aquesta agrupació, dirigida pel mateix Carles Coll, va tornar a interpretar aquesta composició el 23 de gener 
de 1993 al Colꞏlegi Nuestra Señora de la Consolación de Benicarló, en un concert compartit amb la Coral 
Polifónica Benicarlanda, dirigida per José Vicente Arnau. 
1091 Hem de recordar que el 16 de novembre de 1981 José Antonio Valls Subirats va obtenir, per unanimitat del 
tribunal, el Premi d’Honor en Contrapunt i Fuga corresponent al curs acadèmic 1980-1981. Per aquesta prova, 
s’havia d’analitzar la Fuga, núm. 7, de Johann Sebastian Bach (1685-1750), desenvolupar un tema programat ex 
profeso (la fuga als períodes barroc, clàssic i romàntic, corresponent amb un quart tema) i compondre una fuga per 
a quartet de corda a partir d’un tema proporcionat pel tribunal. És possible que, gràcies a aquest premi, Valls 
Subirats tingués en ment la composició d’idees musicals que va utilitzar i desenvolupar en aquest examen. 
1092 Informació extreta de les actes de qualificacions del CSMV. 
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envergadura. No obstant això, com a conseqüència de conjuntures especials, com el 
fet de matricular-se de diversos cursos el mateix any, de matricular-se en ensenyament 
lliure, de no assistir a classe, etc., el tribunal examinador proporcionava un motiu d’un 
parell de compassos, normalment, instrumentat per a piano perquè l’alumne pogués 
identificar les seves característiques tonals, modals, etc., d’aquesta cèl·lula temàtica 
sobre la qual s’havia de compondre una peça per a la plantilla instrumental 
corresponent. Aquest treball s’avaluava com un examen ordinari. 

 

Figura 379: Motiu generador d’aquesta obra de José Antonio Valls Subirats, possiblement, subministrat 
pel tribunal. 

Des de la direcció del CSMV, es reservaven les aules, així com les cabines d’estudi, de 
la tercera planta del Conservatori (situat llavors al carrer Camí de Vera, núm. 29) per 
als examinands. En aquest sentit, durant el període d’exàmens d’aquesta especialitat, 
no hi havien classes instrumentals ni cap tipus d’activitat en aquesta planta de l’edifici. 
Era una zona reservada per tal efecte. 

L’examen de Valls Subirats -que, probablement, es va realitzar en clausura (cada dia, 
a la sortida, es lliurava al conserge del CSMV el que s’havia fet dintre d’una carta 
lacrada) de dilluns a divendres (és de suposar que del 28 de maig al 4 de juny de 
1983)-, per a quartet de corda, s’ajusta a un exercici de segon curs relatiu a la 
composició d’algunes peces segons l’estructura i forma de la sonata clàssica per a 
alguna formació de cambra, amb o sense piano.1093 Aquesta forma, que s’adapta a la 
del primer temps d’una sonata per la seva estructura ternària bitemàtica, es recolza 
amb les anotacions de Valls Subirats que assenyalen les parts estructurals 
fonamentals. 

El registre del violí primer abasta un interval de divuitena (des del mi3 al sol5); el violí 
segon, de dissetena (des del la2 al sib4); la viola, de dinovena (des del re3, en clau 
de do en tercera, al fa4, en clau de sol); i el violoncel, de vintè tercera (des del do1, 

                                                            
1093 D’entre les formacions de cambra assenyalades, es fa esment al trio, quartet i quintet d’instruments de corda; 
trio, quartet i quintet d’instruments de vent; trio, quartet i quintet de corda amb piano; trio, quartet i quintet de vent 
amb piano; i altres formacions vocals i instrumentals. Veure p. 1441-1481. 
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en clau de fa en quarta, al si4, en clau de do en quarta). Hi predomina el registre mitjà 
als quatre instruments, segons la tessitura pròpia de cadascun. 

Antonio Ávila (1937-1996) va realitzar un arranjament per a banda, inèdit, d’aquest 
quartet de corda (1996),1094 però José Eleuterio Castelló (1967), llavors director de 
l’Agrupació Musical Canareva, va realitzar altre arranjament per a banda de l’obra 
(1996)1095 que es va estrenar el 23 de novembre de 1996 a càrrec de l’Agrupació 
Musical Canareva, dirigida pel mateix Castelló, a propòsit de la festivitat de Santa 
Cecília d’aquell any. Així mateix, a l’abril de 2001, els membres de l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà van transcriure i revisar (incorporant accentuacions, articulacions 
i dinàmiques) aquest quartet de corda,1096 tal com es pot llegir en aquest comunicat 
extret de l’arxiu personal d’Immaculada Valls Subirats, germana del compositor: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Figura 380: Comunicat d’Ángel Rodríguez de Mier (1944-2013), professor, escriptor i polític valencià 
d’origen català.1097 

                                                            
1094 Veure p. 1274-1284. 
1095 Veure p. 1285-1302. 
1096 Veure p. 1303-1315. 
1097 Document extret de l’arxiu personal d’Immaculada Valls Subirats. 
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14.7.2. ESQUEMA ESTRUCTURAL 

L’estructura formal de l’obra és la següent: 

 
14.7.2.1. ESTRUCTURA 

 Introducció (cc. 1-4) 

Valls Subirats va harmonitzar, en forma d’introducció, el baix que, segurament, li va 
atorgar el tribunal. En aquests compassos, és el violoncel l’instrument que apareix en 
primer lloc, generant una imitació d’una cèl·lula motívica basada en l’escala melòdica 
ascendent de Sib major, amb la qual, amb un temps de diferència, entra la viola amb 
una relació intervàlica d’octava ascendent. Dos temps més tard, fa la seva aparició el 
violí segon, que utilitza part de la mateixa cèl·lula motívica, amb una relació intervàlica 
de dotzena ascendent respecte al baix. 

Finalment, el violí primer se serveix, també, de l’esmentada cèl·lula motívica, aquesta 
vegada amb una relació intervàlica de divuitena ascendent respecte al violoncel, fins 
a l’aparició de l’acord de dominant (acord de Fa major) de la tonalitat principal de 
l’obra, Sib major, mitjançant una semicadència de dominant que introdueix el primer 
tema (tema a) de l’exposició de la forma sonata amb la qual s’estructura l’obra (c. 4): 

 

 

 

 

Secció Part(s) Divisions (en compassos) 
Introducció 1 1-4 

 
A 

2  
4-37 

4-16 
1 16-25 
2 26-37 

B 4 37-64 
 

A’ 2  

64-90 64-80 
2 81-90 

Coda 1 90-94 
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                                 7 
                                              D3        S5Sp3 T3    Tp7SpD4

 
3 

Figura 381: Cc. 1-4 de [Sense títol]. 

 Primera secció: A (cc. 4-37) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en tres parts: 

 Primera part (cc. 4-16) 

Consta de dos períodes. Al segon temps del c. 4, es presenta el tema a, exposat pel 
violoncel, que és acompanyat pels altres tres instruments en forma de textura 
contrapuntística. En aquest sentit, el violí primer és l’instrument que presenta, també, 
el disseny anacrúsic del tema a per moviment contrari (c. 5), en contraposició amb 
l’exposat pel violoncel. Aquest primer període finalitza amb una semicadència de 
dominant (acord de Fa major) al c. 10: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  T3 D75  T              (D)Tp3(D)[Tp]                     6    9    8 
                                                                     Sp635      Tp3    DD4

 D4   3 

Figura 382: Cc. 4-10 de [Sense títol]. 

A continuació, el mateix tema s’exposa al paper del violí primer, acompanyat pels altres 
instruments. Des d’un punt de vista harmònic, aquests compassos presenten una 



566 

seqüenciació harmònica semblant a la dels cc. 4-10. El segon període d’aquesta part 
finalitza amb una semicadència de dominant del paral·lel menor de la tonalitat principal 
(acord de Re major) (c. 16): 

 

 

 
 
 
 
 

                                    T   D7    T           (D7)[Tp] 
                                                                Sp73(D7)[Tp] 

     Sp6
 
5       T3  DD7D4

 
3

 (D73) 

Figura 383: Cc. 10-16 de [Sense títol]. 

 Segona part (cc. 16-25) 

Consta d’un únic període. Els compassos següents (cc. 16-25) tenen funció de transició 
modulant o de pont, ja que uneixen el tema a amb el segon tema de l’exposició (tema 
b), i es produeix una inflexió o emfatització del paral·lel menor de la tonalitat principal 
(acord de Sol menor) amb la utilització d’una cadència autèntica imperfecta (c. 16). La 
viola interpreta un disseny ritmicomelòdic, construït a partir de l’anacrusi del primer 
tema (tema a) i a mode d’escala descendent (en certa manera, es podria concebre 
com un tractament per moviment contrari del disseny melòdic ascendent de la 
introducció o del c. 2 del primer tema, c. 6 de la partitura), que, amb dos compassos 
de diferència, actua com a subjecte d’una imitació per part del violí segon amb un 
interval de quarta ascendent (cc. 16-19). 

No obstant això, els dos violins, que acompanyen el disseny interpretat per la viola, 
presenten altra cèl·lula rítmica acèfala, extreta del tema a, com a element 
d’acompanyament, que, també, s’utilitza per acompanyar el violí segon (c. 19) i, més 
tard, el violí primer (c. 20), que passa a interpretar una disposició rítmica per corxeres, 
que apareix, també, al paper del violoncel (c. 21), de la viola (cc. 21-22), dels dos 
violins en forma de diàleg (cc. 23-25) i, altra vegada, del violoncel (c. 25) en forma 
d’imitacions. La cèl·lula rítmica interpretada pel violí als dos primers temps del c. 22 
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s’utilitza com a element d’acompanyament en les diferents imitacions d’aquest disseny 
(cc. 23-25). La textura predominant, per tant, és la contrapuntística: 

                             9 
          Tp9 Sp7  D  Sp  D   T   (sP5              D)  D3Tg3DD7<3 D3 (D3) Tg43(D)[Tg]                                  6 
                                                                                                       TTg(sDv5)Tg3Tp3Tg7DD4 

Figura 384: Cc. 16-25 de [Sense títol]. 

Aquest període finalitza amb una semicadència de dominant sobre la dominant de la 
dominant de la tonalitat principal (acord de Do major) (c. 25), ja que el segon tema 
de l’exposició (tema b) està presentat en la tonalitat d’aquesta dominant (acord de Fa 
major). 

És de destacar, també, la modulació per relació que se suggereix entre els cc. 19-20, 
en els quals, mitjançant notes comuns, s’insinuen les tonalitats de Sib major i Reb 
major (la relació es produeix minoritzant l’acord de Sib major). 

 Tercera part (cc. 26-37) 

Consta de dos períodes. Amb la indicació d’expresivo e calmato del compositor, aquest 
segon tema (tema b) queda reflectit al paper de la viola (cc. 26-30). Tanmateix, al c. 
30, és el violí primer l’instrument que, amb un disseny melòdic en forma d’introducció 
i construït sobre l’escala melòdica ascendent de Fa major (que recorda, una vegada 
més, el disseny melòdic ascendent de la introducció o el c. 2 del primer tema, c. 6 de 
la partitura), presenta, de nou, el tema b (cc. 30-35). En aquests compassos, la viola 
adquireix la mateixa figuració rítmica utilitzada prèviament pel violí primer, amb una 
textura gairebé homofònica que es pot observar en els tres instruments que 
acompanyen aquest segon tema en les seves dues aparicions (cc. 26-34). 
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Des d’un punt de vista harmònic, els cc. 31-34 mantenen la mateixa seqüència 
harmònica que els cc. 26-30. Al c. 35, el violí segon interpreta una cèl·lula melòdica 
que, amb dos temps de diferència, actua com a subjecte d’una imitació per part de la 
viola i, al c. 36, per part del violí primer, amb un interval de tercera descendent i 
sèptima ascendent, respectivament (cc. 35-36): 

                                                                                                    6 
  D      Sp7DD7  D  (sDv)   Tg               D4     Sp7  DD4 3             D      Sp7 DD7 

                                                                                   6                 6          9 
             D    (sDv)    Tg                   D4     Sp7D4 S7 D75[T] 

                                                                                                                                                                              98 
                                                                                                                                        9                                    65 
                                                                                 (D7   D75) Tp73    SpDD7

 D43 

Figura 385: Cc. 26-37 de [Sense títol]. 

El primer període d’aquesta tercera part de l’exposició finalitza amb una semicadència 
de dominant sobre la dominant de la dominant de la tonalitat principal (acord de Do 
major) (c. 30) i el segon, amb una semicadència de dominant (acord de Fa major) (c. 
37) amb la qual conclou l’exposició i comença el desenvolupament de l’obra. 

 Segona secció: B (cc. 37-64) 

Una vegada presentada l’exposició de la forma sonata, apareix el desenvolupament, 
construït sobre un discurs temàtic modulant a partir del primer i segon temes. Consta 
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de quatre períodes. Durant els cc. 37-49, es mostra una imitació, basada en el tema 
a, que es reflecteix en els quatre instruments. En aquest cas, el violí segon imita, de 
forma exacta, el motiu exposat pel violoncel als cc. 37-41 (cc. 41-45) i el violí primer 
reprodueix una part del motiu exposat per la viola als cc. 39-41 (cc. 43-45). D’aquesta 
manera, hi predomina la textura contrapuntística. Als compassos següents, la viola 
s’encarrega d’interpretar un contrapunt, també, basat en el primer tema de l’exposició 
(tema a), que manifesta una seqüència harmònica d’un interval de segona descendent 
(cc. 45-49). 

En aquests compassos, són els violins primer i segon els instruments que, amb 
intervals paral·lels, generalment, de tercera descendent, respectivament, acompanyen 
la viola. Aquest primer període finalitza amb una cadència autèntica imperfecta sobre 
el paral·lel menor de la tonalitat principal (acord de Sol menor) (c. 49): 

                                       TpT3DD3D   DD    D3   T    Tp T  D3     T    S T3  Tg  SpDD 

                                       Model        Primera repetició 
                                                                      Segona repetició 

 

 

 

 
                                                                               6 

                           D    T    (D3)Tp   SpTp5 D   Tp3D4  S Sp   (sDv3)Tp   (D7) 

Figura 386: Cc. 37-49 de [Sense títol]. 

 



570 

Al segon període de la secció, es torna a desenvolupar altre procediment imitatiu entre 
els quatre instruments durant els cc. 49-55. No obstant això, el disseny melòdic que 
actua com a subjecte, present al violoncel als cc. 49-50, està relacionat amb el disseny 
melòdic present als cc. 16-19, que, al mateix temps, estava construït a partir de 
l’anacrusi del primer tema (tema a) de l’exposició. Així, també, es podria concebre com 
un tractament per moviment contrari del disseny melòdic ascendent de la introducció 
o del c. 2 del primer tema (c. 6 de la partitura). Des d’un punt de vista harmònic, 
aquests set compassos mostren un cicle de quintes mitjançant la utilització d’acords 
consecutius de sèptima de dominant a través de dominants secundàries: 

                             S     (D7) SS3           (DD7           D73)           d3 (DD75   D)            [DD] 

Figura 387: Cc. 49-55 de [Sense títol]. 

L’últim acord correspon al de dominant secundària de la dominant de la dominant 
(acord de Sol major) (c. 55), finalitzant així el període amb una semicadència de 
dominant d’aquest acord (acord de Re major) (c. 54). 

El tema b es reflecteix, principalment, al violoncel als cc. 56-64 d’aquest 
desenvolupament. Als cc. 56-59, però, són els altres tres instruments els instruments 
que, amb intervals paral·lels, generalment, de quarta descendent (violí primer-violí 
segon) i tercera descendent (violí segon-viola), acompanyen el violoncel. Es mostra, 
també, una seqüència harmònica d’un interval de tercera descendent (cc. 56-59). 
Aquest tercer període finalitza amb una semicadència de dominant de l’anterior 
dominant secundària de la dominant de la dominant (acord de Sol major) (c. 59): 
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                       Model              Primera repetició 
                                                                Segona repetició 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    (D64)      [DD] 
                                                         9 
                                  Tg7              [Sp] 
                                                     (D7)    [Tp] 
                                                                DD        [D] 

         Sp75  (D7)[S] 
                                                                                                                                      9>            7      5> 5 
                                                                                      (D73      D4    3) 

Figura 388: Cc. 56-59 de [Sense títol]. 

La textura predominant torna a ésser la contrapuntística. Als cc. 58-59, s’utilitza la 
primera cèl·lula melòdica extreta del tema b, present als papers del violoncel, la viola 
i el violí segon, per realitzar imitacions que es fan més evidents al quart període 
d’aquesta segona secció, que abasta els cc. 59-64, en els quals torna a estar exposada 
la melodia principal del segon tema de l’exposició (tema b) per part del violí primer i 
amb el mateix disseny melòdic en forma d’introducció present als cc. 30-31 (cc. 59-
60). 

No obstant això, més tard, existeix cert contrapunt imitatiu entre el violí primer i el 
violí segon (cc. 60-61), i entre la viola i el violí primer -que, juntament amb el violoncel, 
utilitzen, també, el disseny anacrúsic del primer tema (tema a) de l’exposició per 
realitzar imitacions entre si, combinant així ambdós temes- al c. 63 a través de la 
mateixa primera cèl·lula melòdica extreta del tema b. Al c. 62, es mostra un disseny 
melòdic comú que descendeix per graus conjunts i per moviment contrari respecte al 
violoncel. 

El desenvolupament finalitza amb una semicadència de dominant (acord de Fa major) 
(c. 64) per preparar la reexposició de l’obra: 
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                                 DD3                 [D] 
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Figura 389: Cc. 59-64 de [Sense títol]. 

 Tercera secció: A’ (cc. 64-90) 

Des d’un punt de vista estructural, aquesta secció se subdivideix en dues parts: 

 Primera part (cc. 64-80) 

Com la primera part de l’exposició, consta de dos períodes. Els cc. 64-72, en els quals 
es reexposa el tema a, estan directament relacionats amb els cc. 4-12. No obstant 
això, presenten algunes diferències: el tema a és ara interpretat pel violí primer i el 
contrapunt present al paper del violí primer als cc. 5-7 és interpretat, en aquesta 
ocasió, pel violí segon. Tanmateix, la seqüència harmònica és pràcticament la mateixa 
i la semicadència de dominant es manté (c. 70): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      T  D7 T           (D)Tp5(D)[Tp]            6 

                                                                     Sp635         D4   DDD7 

Figura 390: Cc. 64-70 de [Sense títol]. 
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El segon període és el més contrastant en relació amb la primera part de l’exposició, 
ja que es combina la segona aparició del primer tema (segon període de la primera 
part de l’exposició) amb la transició modulant o pont (segona part de l’exposició), 
suprimint-se així la reexposició de la segona part de l’exposició (cc. 16-25). A diferència 
de la segona aparició del tema a a l’exposició, que era interpretat pel violí primer (cc. 
10-16), ara és el violoncel l’encarregat d’exposar-lo parcialment (cc. 70-73). De la 
mateixa manera, es torna a utilitzar la cèl·lula rítmica acèfala extreta del tema a per 
ésser tractada, aquesta vegada, com a element d’acompanyament al mateix. Aquesta 
cèl·lula ja havia aparegut prèviament als cc. 17-21. 

Igualment, es torna a mostrar altre cicle de quintes mitjançant la utilització d’acords 
consecutius de sèptima de dominant, a través de dominants secundàries que 
reflecteixen, també, la primera cèl·lula del mateix disseny melòdic present als cc. 49-
54, que torna a actuar com a subjecte d’altra imitació entre els quatre instruments: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                7 
                                                                6 
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Figura 391: Cc. 70-75 de [Sense títol]. 

En aquests compassos, hi ha textura contrapuntística. 

Els compassos següents mostren altra imitació, el subjecte de la qual continua essent 
el mateix disseny melòdic anterior, però ampliat, que, a partir del c. 75, presenta la 
mateixa cèl·lula rítmica dels cc. 22-25 com a element d’acompanyament a les diferents 
imitacions de l’esmentat disseny. Així mateix, al violí primer, es reflecteix, també, part 
del tema a (cc. 77-80), que presenta una variació melòdica als cc. 77-78. Aquest 
període finalitza amb una semicadència de dominant (acord de Fa major) (c. 80) per 
preparar la reexposició del tema b en la tonalitat principal de l’obra, Sib major: 
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Figura 392: Cc. 75-80 de [Sense títol]. 

 Segona part (cc. 81-90) 

Com la tercera part de l’exposició, consta de dos períodes i, com ja s’ha vist als cc. 26-
30, la viola interpreta el tema b, aquesta vegada exposat en la tonalitat principal (cc. 
81-85). La textura predominant torna a ésser la corresponent a la contrapuntística. 
Tanmateix, al c. 86, és el violí primer l’instrument que, desproveït del disseny melòdic 
en forma d’introducció, presenta, dintre de l’àmbit tonal de la dominant de la 
subdominant del paral·lel menor de la tonalitat principal (acord de Sol major), part del 
segon tema (tema b) de l’exposició, que es desenvolupa a partir de la primera cèl·lula 
melòdica del mateix (cc. 86-88). Aquest tema es reflecteix, també, al violoncel, però 
de forma abreujada (c. 89-90). 

En aquests compassos, són els violins primer i segon els instruments que, amb 
intervals paral·lels, generalment, de tercera descendent, respectivament, acompanyen 
la viola (cc. 81-82). De la mateixa manera, es mostra una textura gairebé homofònica 
entre el violí segon i la viola durant la interpretació de la melodia present al paper del 
violí primer, que suggereix el tema b (cc. 86-88), i entre els tres instruments quan el 
segon tema és exposat pel violoncel (c. 89-90): 
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Figura 393: Cc. 81-90 de [Sense títol]. 

El primer període d’aquesta segona part de la tercera secció finalitza amb una 
semicadència de dominant sobre la dominant del paral·lel menor la tonalitat principal 
(acord de Sol major) (c. 85) i el segon, amb una semicadència de dominant (acord de 
Fa major) (c. 90), però amb la sèptima major afegida. 

 Coda (cc. 90-94) 

En aquesta última secció de l’obra, que consta d’un únic període, hi torna a haver 
textura contrapuntística, ja que és ara l’anacrusi del primer tema (tema a) de 
l’exposició, desenvolupada, la que actua com a subjecte d’una imitació entre els quatre 
instruments (cc. 90-93). El violoncel reflecteix, també, de forma literal, el c. 2 del motiu 
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principal (c. 92). L’obra finalitza amb una cadència autèntica perfecta sobre la tonalitat 
principal (acord de Sib major) (c. 94): 

 

 

 

                                         D64                                        Sp7D7  T 

Figura 394: Cc. 90-94 de [Sense títol]. 

14.7.3. CONCLUSIONS 

Creiem que aquesta composició és un exemple de la inspiració de Valls Subirats, tot i 
ésser un exercici acadèmic que, com a tal, presenta cert rigor harmònic i formal. 
Aquest quartet de corda està emmarcat dintre d’un àmbit tonal clàssic (no coneixem 
les demandes del tribunal), però, tot i això, en ocasions, es manifesta un llenguatge 
harmònic més avançat, propi del romanticisme. Per aquest motiu, el xifrat funcional té 
problemes per explicar alguns acords (la utilització d’harmonia romàntica pot donar 
moments de tonalitat suspesa i afuncional). 

Finalment, es percep, també, la preferència del compositor per l’escriptura 
contrapuntística, ja que, en general, hi ha tres veus que són contrapunts al tema, que 
és interpretat per l’altra veu restant. 
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15. CONCLUSIONS 

1. Des de la perspectiva temporal que ofereix el pas de diversos segles, es poden 
valorar molts aspectes d’un ampli projecte educatiu, com el desenvolupat en la 
Companyia de Jesús, on, seguint la seva trajectòria educativa habitual, hi van 
tenir cabuda molts dels aspectes que conformen una visió transcendental de 
l’ésser humà. D’entre tots els elements dignes d’analitzar per aconseguir una 
realització equilibrada d’aquest projecte, hi van tenir un paper decisiu les 
ciències i les arts, i d’entre aquestes últimes, la música, que, tot i que titllada, 
generalment, com a matèria d’ornamentació (secundària), la veritat és que els 
seu efectes van influir, en moltes ocasions i de manera molt directa, en 
l’establiment de determinades metes en la tasca d’aconseguir una equilibrada 
formació de l’esperit i desenvolupar així una harmoniosa sensibilitat humanística 
que facilités degudament la visió complementària que ofereixen entre si les 
ciències i les arts, és a dir, allò material i allò immaterial o espiritual. Per tot 
això, al llarg de la història, la presència de la música en col·legis de la 
Companyia ha sigut una constant, més o menys, conscient, d’acord amb els 
hàbits i tradicions de cada època i lloc, integrant-se, en major o menor mesura, 
en cadascuna de les activitats que es van desenvolupar en els seus centres de 
formació. 
Com en qualsevol altra institució, els primers anys d’existència del Col·legi 
Màxim de la Companyia a l’Arrabal de Jesús de Tortosa sempre són els més 
difícils i complexos d’historiar, i no és fàcil evitar un cert desequilibri en la visió 
de conjunt, i més quan, per diverses raons, algunes èpoques han sigut 
estudiades amb rigor científic, mentre que altres, en canvi, romanen encara poc 
menys que oblidades; alts i baixos que s’aprecien notòriament a l’enfrontar-se 
a l’estudi del tema que s’ha pretès desenvolupar en aquesta tesi doctoral, treball 
que ha alleujat la bona disposició d’algunes persones que, desinteressadament, 
ens han facilitat elements bibliogràfics d’interès. 
El tema cabdal a assenyalar en aquest treball, s’ha centrat, en bona mesura, en 
el cant, al qual, tradicionalment, han donat suport els instruments de teclat, 
utilitzats a les capelles com a les aules i salons d’actes. Cal esmentar que, als 
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instruments de teclat, ocasionalment, se li van unir els de corda i vent, i, fins i 
tot, a l’aire lliure, metalls i percussió. 
No obstant això, no ens hem entretingut només en aquestes agrupacions, 
integrades per alumnes voluntariosos seleccionats pels seus dots i habilitats 
musicals, com solien ésser els components del cor, la rondalla, etc., sinó que 
hem valorat tot allò que afecta el conjunt de l’alumnat, bàsicament, a través del 
cant comú, en general, religiós, bé per la litúrgia comunitària o en actes 
devocionals per grups més reduïts, com a membres d’algunes congregacions o 
dies de recés i d’exercicis espirituals. En aquest cant col·lectiu, va ocupar un 
lloc important, també, els utilitzats en vetllades literàries, representacions 
teatrals, excursions, campaments, etc., el repertori dels quals estava integrat 
per un bon nombre de cants i himnes de caràcter acadèmic, folklòric, patriòtic, 
etc. 
La proverbial tradició de cuidar musicalment el culte a la Companyia de Jesús 
està ben reflectida no només en nombrosos documents de tota mena, sinó, 
també, en la pròpia literatura de diferents èpoques i països a través de diverses 
obres d’escriptors propers o no a la mateixa. En aquest sentit, una de les 
conseqüències més directes d’aquella dinàmica musical dintre de la litúrgia i 
actes devocionals la constitueix l’elaboració de cançoners propis en les escoles 
de la Companyia. Tanmateix, als índexs conservats, hi destaquen els cants de 
caràcter penitencial, tan utilitzats en les missions populars d’antany, així com 
els dedicats a l’eucaristia i devocions diverses (Sagrat Cor, Mare de Déu i el 
santoral encapçalat per Sant Josep i seguit per alguns sants de la Companyia, 
especialment, Sant Lluís Gonzaga (1568-1591). D’entre les seves mancances, 
però, crida l’atenció l’oblit absolut dels cants de l’ordinari de la missa, reservats 
als religiosos o cors especialitzats. 
A excepció de les obres en llatí o de les seves traduccions, el caràcter general 
dels textos d’aquells cants de finals del segle XIX es mostra molt proper al 
corrent d’espiritualitat divulgat pel P. José Mach, S. J. (1810-1885), sobretot a 
través del seu popular devocionari Áncora de salvación. 
En resum, des de 1864, quan la residència oficial de la Companyia de Jesús es 
va establir a l’antic convent franciscà de l’Arrabal de Jesús de Tortosa, la pràctica 
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totalitat de les poblacions de l’entorn, inclòs Alcanar, van rebre una influència 
molt directa d’aquest centre d’estudis superiors. Tal influència es va exercir a 
través de les missions populars o de les classes de catequesi i de l’organització 
de nombroses activitats religioses de caràcter devocional i lúdic per als més 
menuts. 
Jesuïtes com el P. Gabriel Palau, S. J. (1863-1939), entre d’altres, o el cardenal 
Victoriano Guisasola (1852-1920), Bisbe d’Oriola (1882-1886), també, hi van 
exercir una influència i hi van deixar un bon testimoni de música religiosa i sacra 
per terres valencianes, catalanes i d’altres ciutats espanyoles. 

2. La figura del compositor José Antonio Valls Subirats s’ha d’enquadrar dintre 
d’una Espanya nacionalcatòlica, una de les senyes d’identitat ideològica del 
franquisme. L’educació estava en mans de l’Església catòlica, entre d’altres, i el 
paper que va tenir la Companyia de Jesús al respecte, a l’igual que altres ordes 
religiosos, va ésser important. Pel que fa a Valls Subirats, el seu contacte amb 
els jesuïtes va ésser directe i es va produir a través del seu professor d’Orgue 
al Conservatori Superior de Música de València, Vicent Ros. 
Gràcies al lliurament de material d’interès per part de la família del compositor, 
d’algunes persones particulars i d’entitats públiques, s’ha pogut recuperar la 
producció musical de José Antonio Valls Subirats, recopilada en aquest treball. 

3. Mitjançant una aproximació analítica a tota la seva producció, s’ha pogut 
observar com ha evolucionat el llenguatge del compositor, músic complet de 
gran talent amb una destacada facilitat i destresa per la composició. Malgrat 
l’escassetat d’obres (algunes d’elles constitueixen un únic exemple de lieder, 
obres per a piano sol, pasdobles o concerts per a solista i orquestra; i altres 
revelen el cultiu d’una tècnica compositiva concreta aïllada), es fa palès un canvi 
estètic que abasta des de la influència de Franz Schubert (1797-1828), 
representada pel seu lied Ave Maria, per a tenor i piano, fins a treballar la música 
jazzística (primer i tercer moviments del Concierto para piano y orquesta, i el 
segon i tercer preludios de Broodway, per a piano). 
En aquest context, el romanticisme és, potser, el període més present en la 
seva música: des d’algunes de les característiques dels lieder de Schubert (Ave 
Maria) fins al Concert per a piano i orquestra, Op. 16, d’Edvard Grieg (1843-
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1907) (primer moviment del Concierto para piano y orquesta), incloent-hi els 
moments romàntics que es mostren al seu quartet de corda. És, per tant, una 
música eminentment melòdica, amb afinitats prou properes entre les tonalitats 
escollides, emprant una relació harmònica general d’intervals de tercera i 
quinta. 
Així, a excepció del primer preludio de Broodway (influït pel tractament romàntic 
que de la sèrie dodecafònica van realitzar Arnold Schönberg (1874-1951) o 
Alban Berg (1885-1935), entre d’altres), una peça aïllada, podem afirmar que, 
generalment, Valls Subirats va ésser un compositor tonal i deduïm que li costava 
endinsar-se per camins més moderns, tal com podem llegir en uns apunts del 
propi compositor: “El mundo atonal es una cosa muy seria, según algunos 
entendidos, puesto no quiero ir al calvario, puesto que no soy partidario de esas 
ideas”.1098 
No obstant això, la utilització d’una tonalitat ampliada, en la qual es potencia 
l’harmonia per segones, per quartes, acords amb notes afegides, etc., es 
manifesta, també, a través del segon i tercer preludios de Broodway, i del seu 
Quinteto de metal “Fantasía”. D’altra banda, la seva única incursió en la música 
modal està representada en la seva Fantasía para clarinete y órgano, en la qual 
veiem una presència gairebé contínua d’acords per quartes, característica que 
és, també, extrapolable a altres composicions seves. En aquest aspecte, no va 
utilitzar cap escala modal pròpia, sinó modes que, en nombroses ocasions, són 
defectius i que no sempre estableixen una tònica modal clara, la qual cosa 
suggereix l’existència de diverses escales modals ambigües que no arriben a 
confirmar-se, facilitant, per tant, la modulació modal. 
La influència musical jazzística s’observa en la inserció de la bateria al tercer 
moviment del seu Concierto para piano y orquesta, i en aspectes harmònics o 
de fraseig presents, també, al segon i tercer preludios de Broodway. D’aquesta 
manera, es dedueix que va ésser epígon de George Gershwin (1898-1937). 
Així mateix, en la majoria de les seves composicions, podem percebre la 
predilecció del compositor cap a l’escriptura contrapuntística, encara que, 
també, hi apareix, amb certa freqüència, la textura de melodia acompanyada. 

                                                            
1098 Escrit extret d’una llibreta d’apunts de José Antonio Valls Subirats. 
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Prova d’aquest fet és el seu quartet de corda, entre d’altres obres, escrit des de 
la més genuïna inspiració. 
En el camp del ritme, Valls Subirats va partir d’una rítmica prou recurrent per 
generar la seva Fantasía para clarinete y órgano, o el tercer moviment del seu 
Concierto para piano y orquesta, o del jazz per suggerir una articulació concreta 
a través de la indicació de swing (tercer moviment del seu Concierto para piano 
y orquesta) o con swing (segon preludio de Broodway). 
Finalment, els gèneres musicals que va utilitzar corresponen al cambrístic (Ave 
Maria, Quinteto de metal “Fantasía”, Fantasía para clarinete y órgano, Tres 
preludios de Broodway i el seu quartet de corda), al bandístic (Falles de 
Benicarló) i al simfònic (Concierto para piano y orquesta). Aquesta elecció 
obeeix al seu coneixement del medi com a conseqüència de la seva condició de 
clarinetista, pianista i organista, així com pel fet d’haver estat en contacte amb 
agrupacions cambrístiques i bandístiques des de molt jove. Tanmateix, l’única 
obra que va ésser concebuda per qüestions emotives personals correspon al 
seu Ave Maria. 
És cert que el món de les bandes de música valencianes ultrapassa les fronteres 
autonòmiques, travessant el riu de la Sènia. No obstant això, encara que va 
viure el fenomen musical bandístic des de ben a prop, no va ésser un músic 
cenyit a la composició per a banda, però si a la seva obra existeix qualsevol 
tarannà de determinisme geogràfic o cultural, o, expressat en altres termes, si 
hi ha una petjada nacionalista tardana en la seva obra, aquesta és valenciana. 
Tot i ésser català de naixement, per formació i interessos, s’adscriu totalment a 
la música valenciana, i és considerat un compositor valencià. 
Dintre de la seva contextualització d’acord al temps present, cal dir que la seva 
pedagogia musical ha traspassat generacions de músics benicarlandos. Per 
exemple, va transformar la banda de l’Asociación Musical “Ciudad de Benicarló” 
de dalt a baix mitjançant la incorporació de nous repertoris, produint-se així una 
renovació del mateix. A més, la creació, al curs acadèmic 1997-1998, del 
Conservatori Professional de Música Mestre Feliu de Benicarló va ésser resultat 
de la influència de Valls Subirats i de les seves mesures d’actualització de 
l’ensenyament musical. D’alguna manera, la seva joventut i la seva activitat van 
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revifar, de manera definitiva, l’efervescència musical del municipi de Benicarló. 
Així, la seva contribució, a més de la seva producció, va ésser la d’esclatar una 
afició a la música que encara perdura, constituint el punt de partida d’una nova 
era musical. 
D’altra banda, creiem que la utilització del terme llenguatge, quan es fa 
referència a la música de Valls Subirats, no és adequada, ja que va utilitzar un 
llenguatge tradicional (tonalitat, més o menys, ampliada, influències del jazz i 
modalisme) que no va aportar res nou. No és un llenguatge madur, propi, 
personal i únic, i no podia ésser-ho perquè encara estava en període de 
formació. Tanmateix, va utilitzar un llenguatge compositiu arrelat a la tradició 
tonal. En definitiva, va ésser un compositor amb un gran talent per 
desenvolupar. 
Pensem que la seva transcendència a la música valenciana i espanyola, però, 
va ésser escassa, ja que la seva primerenca mort li va impedir desenvolupar la 
seva faceta com a compositor. La seva rellevància, més enllà de l’àmbit valencià, 
no va anar més lluny que la de qualsevol destacat compositor al qual se li 
preveia un gran futur. No obstant això, la música de José Antonio Valls Subirats 
revela la seva idiosincràsia com a compositor, ja que desprèn vitalitat i energia, 
i està emmarcada i influïda per la situació historicosocial de l’època que li va 
tocar viure. Aquesta, la seva vitalitat (no exempta d’estrès i no gaire temps 
lliure), la seva ment oberta i les seves contínues ganes d’aprendre van contribuir 
al fet que s’embarqués en diferents especialitats instrumentals. En aquest 
sentit, el seu tarannà polifacètic i grans facilitats li van permetre sortir airós 
d’abundants compromisos i tràngols en les seves nombroses responsabilitats 
diàries. D’altra banda, Valls Subirats tenia el carisma dels bons directors i és en 
aquest camp on pensem que millor s’hagués trobat, tal com ell mateix va 
expressar el 1978 a José Palanques (1925-2008).1099 El seu temperament 
nerviós, per tant, va estar patent en el seu estil de vida i en la forma de 
desenvolupar-s’hi fins que un accident de cotxe que va posar final a una vida 
curta, però notablement activa. 

                                                            
1099 Veure p. 1482. 
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16.1. MATERIALS SONORS 
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https://www.radiobenicarlo.org/programs/veusdecasa/radiobenicarlo_podcast_
2688. 
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Benicarló. Direcció de Pablo Anglés. IP Producciones, 03701, CD, 2001. 
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concierto. Somàgic, 29, CD, 2002. 
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–––– El órgano de Novelda como crisol de instrumentos. Patrimonio Musical Litúrgico 
Valenciano, vol. 6. CD, 2009. 
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Vol. 9-10. Gad Gad Music, G13LAC, doble CD, 2011. 

ZAL 3. Chopin en Jazz. Disques Jacques Canetti, M-18032, LP, 1968. 

16.1.2. MATERIALS AUDIOVISUALS 

LUSANMON i VEIEM360. “Concierto por Ofelia Sala, soprano, y Bartomeu Jaume, piano. 
Obra de Amando Blanquer”. Vídeo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos de València, 37:01. 3 de desembre de 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=OXHNVQrfSwM. 

MAESTRAT TV. “Maestrat Tv - Benicarló - Presentació del Cicle de Concerts de Primavera 
de Benicarló”. Vídeo de Maestrat TV, 8:57. 7 d’abril de 2021. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZKIiGVejRPs. 

ORTEGA MÈLICH, LLUÍS. “1995_INAUGURACIÓAUDITORI_04.06.95”. Vídeo d’Objectiu 
Alcanar TV, 20:01. 4 de juny de 1995. 
https://www.youtube.com/watch?v=gggTYU9tdg0. 
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16.2. ARXIUS 

Arxius de l’Agrupació Musical Canareva; Ajuntament d’Alcanar; Ajuntament de 
Benicarló; Arxiu Central d’Educació, Subdirecció General d’Atenció al Ciutadà, 
Documentació i Publicacions del Ministeri d’Educació i Formació Professional; 
Arxiu Diocesà de Tortosa; Associació Cabanilles d’Amics de l’Orgue; Associació 
Musical Ciutat de Benicarló; Associació Musical Verge de l’Ermitana de Peníscola; 
Banda Municipal de Música d’Alcanar; Basílica del Sagrat Cor de Jesús de 
València; Biblioteca de Catalunya; Biblioteca Manel García Grau de Benicarló; 
Biblioteca Municipal Central Lluís Fullana i Mira i Hemeroteca Municipal de 
València; Biblioteca Trinitari Fabregat d’Alcanar; Centre d’Estudis Unió Musical de 
Benaguasil; Col·legi de Sant Josep de València; Conservatori Professional de 
Música Francesc Peñarroja de La Vall d’Uixó; Conservatori Professional de Música 
de València; Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València; 
Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló de la Plana; Coral 
Polifónica Benicarlanda; Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola, S. A.; Escola 
Municipal de Música de Tortosa; Església arxiprestal de Sant Pere Apòstol de 
Sueca; Institut Valencià de Cultura; Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid; Servei d’Arxiu, Gestió Documental i Publicacions de la Diputació de 
Castelló; Societat Musical La Alianza de Vinaròs; Societat Musical Lira Castellonera 
de Castelló de la Ribera; Universitat de Salamanca; i Universitat Jaume I de 
Castelló de la Plana. 

Arxius personals d’Antonio Ávila, Arturo Barba, Joan Baptista Beltran, Luis Blanes, 
Francisco Carlos Bueno Camejo, Lucas Conejero, Vicent Lluís Fontelles, Bartomeu 
Jaume, Eduardo Montesinos, José Palanques, Juan Antonio Pedrosa, Joan Peiró, 
Francisco José Perales, Álvaro Pla, Jordi Reig, Ricard Reverter, Rafael Roda, 
Gemma Roig, Vicent Ros, Enrique Sanz-Burguete, Hèctor Tarín, José Antonio 
Valls Subirats, Immaculada Valls Subirats, Juan Vercher i Jordi Vergés. 

 

 


