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Bona vesprada a tots i moltes gràcies per la seua assistència a 

aquest primer concert que obri  les Jornades Musicals de l’Octavari 

de Sant Jordi d’aquest any 2011. 

Es compleixen aquest any 32 anys des que celebrem a Banyeres 

de Mariola aquests cicles de concerts i que compten amb el segell 

de ser els més antics de la Comunitat Valenciana. Les Jornades 

Musicals s’iniciaren l’any 1979 en un intent de recuperar la tradició 

de realitzar activitats culturals, una vegada finalitzades les festes de 

moros i cristians, durant la celebració de l’Octavari al nostre patró 

Sant Jordi. 

Durant esta ja llarga trajectòria hem pogut gaudir de música amb 

majúscules i em anat creant, a poc a poc un costum entre el públic 

que ens fa afirmar que les Jornades musicals estan plenament 

consolidades a la nostra localitat  i que estan plenament integrades 

dins els actes de festa que es porten a terme per a celebrar la 

festivitat del nostre patró Sant Jordi. 

Volem agrair la col·laboració a totes les persones i entitats que 

d’una manera o d’un altra fan possible any rere any estes Jornades 

es pugen dur a terme. Entre ells la Confraria de Sant Jordi i la 

Parròquia de Santa Maria per la seua ajuda en l’organització de les 

Jornades, també l’ Institut Valencià de la Música, i la regidoria de 

Cultura del M.I. Ajuntament de Banyeres de Mariola, gràcies al 

patrocini dels quals els podem oferir a vostès aquests concerts. 

Aquest any 2011 han sigut dos els concerts programats, són de 

diversa índole i característiques pel que fa al tipus de formació i al 

programa que ens oferiran. El primer és el que te lloc avui i en el 

qual podrem escoltar la Passió segons Sant Mateu de Johann 
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Sebastian Bach, i l’altre podrem gaudir d’ell el proper diumenge amb 

SPANISH BRASS LUUR METALLS Quintet de vent metall. 

Comencem ja de ple amb el concert que avui ens ha convocat. 

Fruit de la col·laboració entre l’orfeó de Veus juntes de Quart de 

Poblet i el departament de veu del Conservatori Professional de 

Música de Torrent ha sorgit aquest projecte consistent en una 

selecció de la Passió segons Sant Mateu de Johann Sebastian 

Bach.  

Es tracta d’un taller de música barroca que ha reunit per a l’ocasió a 

l’orquestra Filarmónica de Requena, a l’escola Coral de Quart de 

Poblet, al Orfeó de Veus Juntes de la mateixa població i a un grup 

de solistes del Taller de Música Barroca del conservatori profesional 

de música de Torrent. Més de 150 persones en directe dirigits per 

Francisco Melero, Francesc Gamón, Jordi Blanch y Emilia Onrrubia. 

 

La Passió segons Mateu  consta de dos grans parts conformades 

per 78 números. El text de l'evangeli de Sant Mateu, capítols 26 i 

27, és cantat literalment per un evangelista i les persones de la 

trama (Crist, Judes, Pere, etc.) pels altres solistes. Al voltant del text 

bíblic s'agrupen cors, corals, recitatius i àries  amb la intenció 

d'interpretar el text i donar-li una dimensió teatral i operística.  

Aquesta selecció ha estat pensada per a ser distribuïda en dues 

parts, ja que són diversos els números els que s’interpretaran i els 

poden trobar al seu programa de mà. 

En esta interpretació es presenta una selecció d'àries, cors, corals i 

recitatius a les que els hem donat unió amb la narració, però en este 

cas declamada, junt amb la projecció de les traduccions de 

l'alemany de les parts que sí que s’interpreten. 
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Altra característica del concert és la participació d’un cor de xiquets 

que interpretarà tant les melodies del ripieno que Bach composà 

com a contrapunt en vàries de les parts, així com les veus principals 

dels corals, donant així la sensació de “poble que canta”, finalitat 

per la qual es feien aquest tipus de composicions. 

 

 Va ser interpretada el 15 d'abril de 1729 (Divendres Sant) en 

l’ Església de Sant Tomàs a Leipzig sota la direcció del compositor, 

en una representació per a la qual Bach no va poder disposar dels 

recursos idonis .A pesar que l'obra no va ser molt estimada en el 

seu temps pel seu estil "operístic", rebutjat majoritàriament pels 

representants del Pietisme dins de la burgesia de Leipzig, Bach va 

revisar algunes de les parts de l'obra diverses vegades, l'última 

d'elles en 1736, on va incloure un grup de continu amb orgues per a 

cada un dels dos cors. 

Desprès de la mort de Bach, l'obra va caure en l'oblit, i no va ser 

fins a 1829 quan el compositor i director Felix Mendelssohn va 

tornar a interpretar-la amb la  Sing-Akademie de Berlín en una 

versió abreviada.  

La finalitat principal per la que aquesta obra fou composada és 

aconseguir una comprensió màxima de les sagrades escriptures, és 

a dir: tant la teatralització del text com les acotacions o explicacions 

de les àries i els corals, tanquen sempre una idea pedagògica. 

És per açò que en aquesta versió es vol aconseguir la continuïtat 

del discurs mitjançant un narrador per llegir aquelles parts de 

l’Evangeli original que no s’interpretaran musicalment, i també una 

projecció amb les traduccions dels números que sí es cantaran, 

lògicament en l’idioma original: l’alemany. 
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A continuació pase breument a presentar-los als directors de les 

diferents formacions que avui ens acompanyen i que podran trobar 

de una manera més extensa al programa de ma que tenen als seus 

seients. 

 

Francisco Melero  director de l’orquestra filharmònica de Requena 

 

Francesc Gamón   director de l’escola Coral de Quart de Poblet 

 

Jordi Blanch  director Orfeó veus juntes de Quart de Poblet, i que 

hui serà el director musical del concert. 

 

Emilia Onrubia   coordinadora de veus solistes i professora de cant 

del conservatori profesional de música de Torrent. 

Els cantants solistes són membres del departament de veu del 

conservatori profesional de música de Torrent i del conservatori 

superior de València. Com a sopranos comptarem amb la col-

laboració de Pilar Jiménez i Carmina Sánchez. Com a contralts Pilar 

López i Amparo Zafra, com a tenors Salvador Sanchis i per últim 

com a baixos Iván Navarro i Sebatià Peris. 

Sense més i esperant que gaudisquen d’aquest meravellós concert i 

d’aquesta oportunitat única d’escoltar d’aquesta obra tan magnifica 

del mestre Bach a Banyeres de Mariola els deixem amb Jordi 

Blanch com a director musical. 


