El iaio cada
volta recorda
menys coses.
Si continua
així, prompte
s’oblidarà de
nosaltres.

“Oh, my Lord,
what a morning
when the stars
begin to falL...”

Ha d’haver-hi
alguna cosa
que li quede en
la memòria.

“...Oh, you
wilL hear the
trumpet sound...”

Sí, va formar part
d’un cor a la universitat.
Recorde que hi pasSava molt
de temps i hi gaudia molt. De
fet, ara que ho pense, crec
que tenia un àlbum amb fotos i retalLs de premsa
d’aquelLs anys.
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Ai, però
el iaio sap
cantar?

i hui, en ‘El
Musiquer’, escoltem
l’Orfeó Universitari
de València...

“My Lord, what
a morning!
My Lord, what
a morning!”

“...Oh, you
wilL hear the
trumpet sound...”

Mira, iaio,
mira el que
he trobat!

Coneixes
algú, no,
pare?

Aquest
eres tu!

No sé qui són.
Són fotos molt
antigues. Això
no és la tuna?
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“Pastorets i pastoretes,
feu-me lLenya, que tinc fred.
Pastorets i pastoretes,
feu-me lLenya, que tinc fred...”
Més tard...
vols que
escoltem
un disc
de la teua
caixa, iaio?

“...No me la feu
d’argilagues
feu-me-la
de romeret...”

iaio, la
música
t’ha fet
recordar!

Ai, que si
faig tard
a l’asSaig,
Jesús em
bonegarà!

hum...

“L’Orfeó Universitari
de València fou fundat
per Jesús Ribera Faig
el 1947 i feu el primer
concert al Paranimf
de la Universitat.”

Mira, iaio!
Tu ja
cantaves
l’any 1955.

Fou la primera de
moltes vegades que
l’Orfeó guanyà el
Certamen Nacional
de Cors Universitaris.
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i l’any 1960
estrenàreu
a València els
‘Carmina Burana’!
Això com sona?

Fou al Teatre
Principal, el 25
de desembre
de 1960... i a les
dotze del matí!

Saps quan féreu
el primer concert
d’’El món canta
davant un bresSol’?

“in taberna quando
sumus non curamus
quit sit humus, sed
ad lupum properamus,
cui semper insudamus.
Quid agatur in taberna...”

També
feren les
amèriques...

...i cantaren al
Lincoln Center
i a l’Exposició
Universal de
Nova York!

Any 1965.
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Uf, en molts
pocs anys
estrenàreu un
munt d’obres
a Espanya...
‘Aleksandr Nevski’,
de Prokòfiev; ‘La
infància’ de Crist,
de Berlioz, i ‘Amahl
i els visitants
nocturns’, de
MonetTi.

Estrenàreu
obres de
compositors
valencians com
‘De profundis’
d’Òscar Esplà.

NoOo,
que era
una dona!

Estem cantant-ne
una en valencià,
d’un tal Salvador.

“Es deia Matilde Salvador
i cantàreu la seua ‘MisSa
de Lledó’. Per fi, una dona
compositora! i ben
compromesa!”

No paràveu de
viatjar: Bèlgica,
País de Gal·les,
AnglaterRa,
itàlia... Quina
barRa!
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iaio,
saps qui
és Aquest
home?

És Jesús Ribera, iaio. ElL
fundà i consolidà l’Orfeó
durant els primers 25 anys
i feu que arRibara molt lLuny...
Específicament, a Nova York
(hehe). A més, fundà els Petits
Cantors de València i l’Orfeó
NavarRo Reverter.

i després vingué
un altre director.
Es deia Eduardo
Cifre, no?

Sí, sí, i abans havia dirigit
moltes orquestres. De
fet, era el subdirector de
l’Orquestra de València. i
ja havia col·laborat amb
l’Orfeó anteriorment
en algun concert.

Per cert, mare,
demà és el teu
aniversari, no?
En l’Orfeó també
celebraven molts
aniversaris.

L’any 73, per exemple, van
celebrar el 25é aniversari de
la fundació del cor, amb ‘El cant
dels boscos’, de Xostakóvitx.

i el 75 l’Orfeó va
fer una segona
estrena d’una
obra d’OrfF: els
‘CatulLi Carmina’.
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alguns
dies més
tard...

Recordes que
amb l’Orfeó
també cantàreu
en la tele?

Mira,
iaio! Una
orquestra!

L’any 1979 cantàreu,
amb l’Orquestra de RTVE,
la ‘MisSa en fa menor
número 3’, de Bruckner.

L’any 1979
vau fer el
primer viatge
a l’Àsia.

i no solament
exploràreu les
terRes asiàtiques...

i com us
enteníeu
amb elLs?
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...sinó que
també visitàreu
l’antic imperi
Austrohongarés,
l’any 1982.

L’any 1980
estrenàreu
la ‘Lamentació
d’amor de Tirant lo
Blanch’, de Francesc
Llàcer Pla.

A més,
tot i les
distàncies...

...no abandonàreu
la música de
la terReta.

L’any 1982
féreu l’estrena
a Espanya del
‘Gloria’ de Poulenc.

i el 1984
guanyàreu el
concurs de cors
universitaris de
Pardubice.
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iaio,
et pose el
‘Gloria’ perquè
l’escoltes!

Ara me’n
vaig, que
tinc clasSe!

Laia, quasi
faig tard!

El meu iaio cantava
a l’Orfeó Universitari, però el pobre
té alzhèimer i no
ho recorda.

Xica, si jo hi he cantat
molts anys! i de vegades
encara hi participe. Per
què no us hi apunteu?

i estic buscant
informació per
a contar-li la
història del cor.

Ai, bona idea,
a mi sempre
m’ha agradat molt
cantar. De xicoteta
cantava en un cor.

Ai, que
no ens
contaries
més coses
de l’Orfeó?

No ho sé. Jo
toque la trompa,
però no sé si tindré prou nivelL.

Clar!
Teniu temps?
Vosaltres ho
heu volgut!

Quan hi entrí, no sabia
música, però n’aprenguí
molta. I, a més, fiu amics
per a tota la vida. Fou
una experiència tan bona...

Hi entrí el mateix
any en què s’inaugurà
el Palau de la Música, un
edifici que ha dinamitzat
el món musical valencià.

Any 1987.

9

El 1991 visitàrem l’antiga
URsS, i alguns diuen que
la desférem nosaltres,
perquè pocs dies després
de tornar d’alLí es
desintegrà.

i l’any següent
estrenàrem el ‘Te
Deum’ de César Cano
en comMemoració del
750 aniversari de la
conquesta de València
per Jaume I.

l’Orfeó sempre s’ha
interesSat pel repertori
rus: Prokòfiev, Stravinski,
Rakhmàninov, Xostakóvitx...

Quins moments
històrics que
heu viscut!

Teniu raó. També
anàrem a l’Expo’92
de SevilLa, i el mateix
any iniciàrem un
projecte fascinant:
el FiCU.

Estic
aborRonada.

El ficus?
Això no és
una planta?

No! Ai, la joventut de hui en dia! És
el Festival internacional de Cors
Universitaris! n’organitzàrem
quatre edicions i hi participaren
més de 60 cors d’arReu del món.
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Fins i tot, tinc
amics a Manila!
Coneixeu els
Madrigal Singers?

El nou director fou, fins al
2005, Josep Ramon Gil-TàrRega,
un músic amb una formació
coral excel·lent, que aconseguí
aprofundir en nous repertoris.

Però no parlem sols
d’història: amb el nou
director, el 2001, també
estrenàrem obres com
ara ‘L’adeu de Lucrècia
Borja’, de Carles Santos.

Ai, no,
podríem anar
a conéixer-los.,
ens hi convides?

L’any 1999, com bé sabeu,
la Universitat de València
va complir cinc segles
d’història.

El 2003, a
més, cantàrem
‘Le Revenant’,
de l’ontinyentí
Melcior Gomis.
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i no sabeu com és
un canvi de director.
Després de 26 anys,
el 1997, Eduardo Cifre
va deixar l’Orfeó. i d’elL
hi quedà una empremta molt profunda.

L’Orfeó hi participà amb
el concert ‘Cinc segles
de música valenciana’, amb
l’Orquestra Filharmònica
de la UV, que s’havia
fundat el 1995.

i també viatjàrem.
Amb elL, visitàrem
Polònia, l’any 2003.
Però hi anàrem sense
envair-la, eh?

i, de nou, un canvi
de director! L’any 2005
començà amb nosaltres
Constantino Martínez-Orts.
Amb elL, va vindre una època
d’estrenes de compositors
d’ací i d’alLà.

L’any 2007 guanyàrem
el Festival Internacional
d’Havaneres i Polifonia
de TorRevelLa.

El 2006 Férem l’estrena
a Espanya del ‘Lux Aeterna’,
de Lauridsen, i estrenàrem
obres de compositors
valencians: ‘Gene-sis’,
d’Arnau BatalLer, i ‘Nativitas
sui generis’ i ‘Pax et bonum’,
del mateix director.

i, de concerts
amb l’Orquestra
de València, en
féreu més, no?

Tornàrem a l’Àsia, però
aquesta vegada a la Xina!
i ja ens atrevíem una mica
amb el xinés, que és una
lLengua molt musical.

i jo aquelL any
ja m’ho vaig deixar,
però em contaren
que interpretaren
‘Les Campanes’, de
Rakhmàninov.

Sí, el 2008 cantàrem
amb elLs l’’Stabat
Mater’ de Dvorák.

Espereu, que no us
he contat com va ser
formar part d’una junta!
Ni com organitzàvem els
viatges! i tampoc sabeu
tots els premis que ha
guanyat l’OUV, ni...

Açò és el que més
costa d’explicar: Totes
les persones que han
pasSat per les juntes
directives i han aconseguit
que l’Orfeó haja perdurat
i aconseguit tots
aquests èxits.

El 2012, tornàrem a
tindre un canvi de direcCió:
Francesc ValLdecabres,
un director eclèctic que
arRibà amb noves ideEs i
propostes inNovadores.

i bé? us hi
apunteu?
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Any 2014
...Cantar i actuar
alhora, quin comboi!
Mare, iaio, sabeu què?
Ens han dit que enguany
cantarem el ‘Dido i EneEs’
i l’escenificarem...

i no m’havies dit
que anàveu a fer
tres concerts amb
Obrint Pas?

Parlant de residències,
mira, enguany, el concert
del Projecte Residències
el farem en el Festival
Ensems. i interpretem
obres de Francisco ColL,
Ramón Pastor i Pau de Luis!

Xe, pare,
a aquest pas
et portaré a
la residència.
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‘Requiem’
de Mozart.
‘Carmina Burana’,
d’OrfF.
Durant els últims
anys, el meu iaio ha
pogut escoltar molta
música, tota la que
hem cantada a l’Orfeó.

‘Segona simfonia’
de Mahler.
‘Novena simfonia’
de BeEthoven.

‘Stabat Mater’
de Dvorák.

‘Danses polovtsianes
dEl príncep ígor’,
de Borodin.

Però això
no ho és tot!
També hem
produït...

Any 2019.

...espectacles amb un
fort compromís social
i educatiu, com ara ‘Els
temps estan canviant’,
sobre la Primera
GuerRa Mundial.

També hem
pogut veure món
viatjant a Tenerife,
Romania i Noruega.

interpretàrem ‘Les
noces’, de Stravinski,
dins d’un programa
que denunciava la
discriminació de
la dona.

Però algun
viatge no ens
ha eixit bé
del tot!

CorReu,
corReu, que
perdrem
l’avió!
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i després ens centràrem
en la dramàtica situació
dels refugiats amb
el projecte ‘African
PasSion by J. S. Bach’.

A més, hem rebut estrangers,
ja que, tot i les dificultats, ens
hem inspirat en el ficu i hem
pogut organitzar dues
trobades Erasmus+.

Wo kanN
ich Bier
kaufen?

Kiedy sa
próby?

Però què
colLons
diuen?

O kada
vakariené?

i no cantem sols! Hem compartit escenari
amb l’Orquestra de València, la Banda Municipal
de València, Amores Grup de PercusSió, Spanish
BrasS LuUr MetalLs, Lux Venti, Música Trobada,
Perku-va, l’Orfeó Pamplonés, l’Orquestra
Filharmònica de la Universitat de València,
la junges sinfonieorchester de hanNover...

Hem fet caps de setmana de
trebalL en albergs, on ens
hem esforçat moltísSim...
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i hem gaudit, en definitiva, de l’experiència
màgica que és formar part de l’Orfeó
Universitari de València. Esperem que
aquesta màgia perdure molts anys més,
i que continuem nodrint les aules del
món coral valencià amb la nostra música.

El nostre trebalL ha estat
reconegut per la Generalitat
Valenciana, la Universitat de
València, l’Ajuntament de València,
l’AsSociació Valenciana de Premsa
o la Reial Acadèmia de BelLes Arts,
entre d’altres, i el reconeix el públic d’arReu del terRitori valencià.

Ens comprometem amb la
cultura, ens relacionem amb
la societat valenciana, gaudim,
sentim, creEm: Cantem!

i el que més il·lusió m’ha
fet ha sigut compartir
aquest moment amb elL.

Fi.
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