


Del 3 al 7 de febrer

Exposició permanent a l’entrada de la biblioteca del 

Conservatori Municipal José Iturbi: 

“ELS GÈNERES DE LA MÚSICA TRADICIONAL

PER A DOLÇAINA I TABAL”

Igual que ocorre amb la llengua, la cultura i la música tradicional
tenen la particularitat d’ésser elements identitaris, pilars
fonamentals del caràcter d'un poble o societat, indispensables
per al fet relacional. És a dir, són elements de cohesió i eines
imprescindibles per conèixer, reconèixer-se i ser reconeguts per
altres cultures o societats. I a l’igual que la llengua, la música
tradicional està viva i és actual.

A diferència d’altres tipus de músiques, la música tradicional es
defineix i es caracteritza, principalment, pel seu ús social i
participatiu, i pel fet que la interpretació de les melodies i ritmes
està associada a una funció determinada dins d’una festa o
ritual.

L’ús de la dolçaina i el tabal en la música tradicional està
clarament lligats a la seua potència i projecció del so. Així,
podem trobar els nostres instruments en actes de festes
patronals, religioses o civils. El repertori per a dolçaina i tabal
inclou, per tant, un ventall de gèneres de la música tradicional
que es mostren en l’exposició “Els gèneres de la música
tradicional per a dolçaina i tabal”.



Dilluns 3 de febrer

17:30 h: Recepció amb música de dolçaina i

tabal pels alumnes del Conservatori José Iturbi.

18:00 h: Inauguració de l’exposició “Els gèneres de la música

tradicional per a dolçaina i tabal”. Participació del Grup Preludio de la

Coral Juan Bautista Comes del Conservatori José Iturbi. Cant d’albaes

de l’Horta a càrrec de Pepe Campos i Lourdes de Bétera i el versador

Josep Manel Campos.

Dijous 6 de febrer

18.00 h: Xarrada: “Sin dolor, toco mejor” a càrrec de José Dapena

Ortiz, fisioterapeuta especialista en Arts Escèniques.

19.00 h: Audició del alumnes de dolçaina del Conservatori.

Divendres 7 de febrer

18.30 h: Conferència: “L’etnomusicologia, nou marc referencial de la
música tradicional valenciana” a càrrec de Jordi Reig. Musicòleg i
catedràtic de Composició del Conservatori Superior de Música de
València.

19.30 h: Conferència: “Entre la música tradicional i el folklore. Els
dolçainers en el tombant del segle XIX al XX en la ciutat de València” a
càrrec de Pau Llorca, llicenciat en Història i dolçainer, alumne del
Conservatori José Iturbi.

Cloenda amb l’actuació de la Jove Muixeranga de València.

* Les xarrades, conferències i audicions es realitzaran en la Sala
José Roca del Conservatori José Iturbi.



Els estudis de dolçaina en les ensenyances professionals

permeten el foment, protecció i difusió del nostre instrument

popular més representatiu i de la seua música, així com la creació

dels mitjans i les condicions necessàries perquè la societat

valenciana puga desenvolupar una cultura musical pròpia en tots

els àmbits. Amb aquest precepte, els alumnes de dolçaina del

Conservatori Municipal de Música José Iturbi, hem preparat unes

jornades al voltant de la nostra música tradicional amb els

següents objectius:

Organitzar una setmana cultural i participativa per tal de

fomentar la convivència i cooperació dels alumnes de dolçaina

amb la resta de la comunitat educativa i la societat en general,

donant visibilitat i divulgació als estudis de música tradicional al

conservatori.

Donar a conèixer la música tradicional valenciana, les melodies i

ritmes propis de la nostra cultura.

Situar la música tradicional valenciana en els seu context

etnomusicològic, social i cultural, mostrant el paper de la

dolçaina i el tabal en les festes i tradicions dels nostre pobles.

Establir el Conservatori Municipal com a punt de referència per la

música de dolçaina en la ciutat de València, en quant a

ensenyament, foment i difusió de la música tradicional, afavorint

la cooperació amb les entitats de la ciutat.


