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Rigoberto Cortina Gallego. A quantes persones de Godella els sonava, fins no fa gaire 
aquest nom? A pocs, molt pocs. No obstant això, fa ja més d’una dècada va començar a 
sonar aquest nom i socis del Taller d’Història Local de Godella van començar a buscar docu-
mentació d’aquest godellenc que gairebé ningú coneixia. La continuïtat en aquest quefer, i 
una mica l’atzar, fa que conflueixin diverses persones interessades en el músic. 

A poc a poc es van coneixent els orígens del compositor, familiars i socials. Ens contacta 
un jove músic i investigador que està aprofundint en l’obra de Rigoberto Cortina. Amb això, 
intercanviant documentacions, creuant dades es va completant la informació i es comença a 
estar en condicions d’aportar algunes coses a la societat. Una primera conferència a càrrec 
de Robert Ferrer Llueca, jove músic i investigador, ens posa en antecedents en l’obra mu-
sical de Rigoberto Cortina. 

Arxiu del THLG.

Mentrestant en el transcórrer normal del Taller d’His-
tòria Local ens trobem amb la publicació d’un nou llibre, 
el Qüerns 6, en què, juntament amb altres treballs, hi 
ha un article de Josep Vicent López Gil en què fa una 
biografia del músic i ens el situa en el seu entorn fami-
liar a Godella i més tard a la ciutat de València. I un altre 
article, aquest de Robert Ferrer, que ens ofereix tot el 
treball d’inventariat i catalogació de l’obra de Cortina. 

El Taller d’Història Local va aprofitar l’acte de la pre-
sentació del Qüerns per celebrar un concert en què s’in-
terpretés la música del godellenc. Obres com “La Súpli-
ca”, “Simfonia de Diana Caçadora” i la cantata “Ave 
Maris Stella” van sonar al Teatre Capitoli. I avui ens 
trobem davant d’un altre esdeveniment que gira entorn 
de Rigoberto Cortina i el seu investigador de capçalera, 
Robert Ferrer. En ell es presenta un CD editat per la Di-
putació de València, dins del seu programa “Retrobem 

la Nostra Música”, en què es registra la gravació de la “Simfonia de Diana Caçadora”, in-
terpretada per l’Orquestra del Casino Musical de Godella i dirigida pel mateix Robert Ferrer; 
l’edició de la carpeta de partitures d’aquesta simfonia i el llibre Rigoberto Cortina Gallego 
(1843-1920). Vida i obra a la llum de les fonts documentals del qual és autor el mateix 
Robert Ferrer. 

Bé, doncs afortunadament el nom de Rigoberto Cortina ja ens sona molt més i encara 
que les vies d’investigació no estan acabades, ja som capaços de situar la vida i obra d’un 
personatge de Godella. I alguna cosa ha tingut a veure el Taller d’Història Local, que, amb la 
seva tasca desinteressada, intenta obrir nous camins d’investigació i divulgació de la gent i 
la història de Godella. 

Què hem sigut, que han estat, que han fet, com s’ha fet, en definitiva furgar en la nostra 
història local, en la nostra memòria individual o col·lectiva és el que ens mou al Taller d’His-
tòria Local. Hi ha molts camins oberts, i molts més que es poden obrir. Com més siguem, més 
podem fer i millor coneixerem el que hem sigut, per saber millor qui som.

José Vicente Llorens Serrano
Vicepresident Taller d’Història Local de Godella
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El llegat musical de 
Rigoberto Cortina Gallego 
a la llum de 
les fonts documentals

Per Robert Ferrer Llueca

L’estudi de la vida i l’obra de Rigoberto Cortina Gallego (1843-1920), il·lustre músic gode-
llenc de la transició del segle XIX al XX, ha sigut generalment poc abordat per la investigació 
musicològica valenciana. Va ser entorn a l’any 2011 quan es va iniciar un important procés 
de recuperació del llegat musical d’aquest autor, gràcies al descobriment de l’existència 
d’una ingent obra compositiva que restava pràcticament en l’oblit, localitzada i degudament 
catalogada amb posterioritat a partir de les fonts musicals conservades en distints arxius 
espanyols. El primer acostament científic a Rigoberto Cortina es va produir en el transcurs 
dels meus estudis en el “Màster Universitari en Interpretació i Investigació Musical” de la 
Universitat Internacional Valenciana: un primigeni i exigu treball acadèmic sobre recupera-
ció de fonts musicals inèdites, exigit com a dossier d’una de les assignatures del programa 
d’estudis, junt amb la sàvia guia d’investigadores i docents destacades, com ara Greta 
Olson, Rosa Isusi Fagoaga o María-Teresa Ferrer Ballester, em van conduir, sense dubte, 
al descobriment de tot un camp d’investigació pràcticament per explorar. L’interés per una 
època històrica realment poc estudiada, pel divers ambient musical a la València de la tran-
sició del segle XIX al XX i, en definitiva, pel mateix autor i la seua obra compositiva, van ser 
factors decisius per a seguir avançant en una investigació rigorosa en aquesta línia. Va ser, 
doncs, l’àmbit acadèmic el que es va fer ressò en primer lloc dels passos inicials de la meua 
investigació entorn a aquest autor, de manera que el resultat d’aquest primer acostament al 
músic va ser el plantejament d’un treball fi de màster centrat exclusivament en la recopila-
ció de les dades sobre la vida i l’activitat musical de Rigoberto Cortina que vaig trobar en el 
transcurs de la investigació.

Gràcies a diverses persones amb les quals em vaig trobar després pel camí, relaciona-
des sempre amb Godella, vaig arribar a entrar en contacte amb el Taller d´Història Local de 
Godella. He de mencionar especialment Bartolomé Llorens, qui em va fer saber de l’exis-
tència d’aquesta entitat i em va guiar en la primera etapa de la investigació, centrada en la 
recerca d’informació; també, i per diverses raons, a Vicente Sancho, Julio Montagut i Josep 
Vicent López, persones a les quals sempre estaré agraït per oferir-me la seua amistat, obrir-
me les sendes per les quals transitar en el meu estudi sobre Rigoberto Cortina i, en fi, per 
animar-me contínuament en el solitari i sovint desesperançador món de la investigació. El 
meu contacte amb el Taller d´Història Local de Godella ha sigut, des d’aleshores, incessant 
i, d’alguna manera, m’ha portat sempre de la mà per poder entrar en contacte i establir dis-
tintes col·laboracions amb altres entidats de la localitat com ara l’orquestra del Casino Mu-
sical de Godella o els cors Lambert Alonso, Sant Bertomeu i el del mateix Casino Musical, 
entre d’altres. I potser allò més important: s’ha encarregat de fer un seguiment absolut dels 
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meus avanços en el tema a través de la publicació d’articles i ressenyes en les seues revis-
tes Qüerns-Quaderns de Godella i Cantals i de fomentar, a més, amb gran il·lusió i respecte, 
diversos esdeveniments per a ressaltar la importància d’aquest fill il·lustre de Godella.

Així mateix, la recuperació i difusió del llegat musical de Rigoberto Cortina no hauria sigut 
possible mai sense la confiança i el suport mostrats en tot moment pels distints organismes 
associats a la Diputació de València. D’una part, la meua transcripció i revisió de la Simfo-
nia Diana Caçadora, única partitura simfònica de l’autor, recuperada a partir dels manus-
crits conservats actualment a l’arxiu de la Corporació Musical Primitiva d’Alcoi, que va ser 
publicada –i també gravada en CD amb l’orquestra del Casino Musical de Godella– en la 
sèrie “Retrobem la Nostra Música” en l’any 2014. D’altra, la Institució Alfons El Magnànim 
va acollir enguany amb fervor la publicació, en la seua col·lecció “Compendium Musicae” 
el meu llibre biogràfic i sobre fonts documentals associades a l’autor que du per títol Rigo-
berto Cortina Gallego (1843-1920): vida y obra a la luz de las fuentes documentales. 
El meu desig inicial va ser que tots aquests materials es presentaren a Godella en el mo-
ment de la seua aparició i, una vegada més, el Taller d´Història Local de Godella ha fet tot 
el possible per organitzar un acte de presentació per a celebrar aquesta important ocasió. 
Espere, doncs, que aquestes incursions en la vida i l’obra de Rigoberto Cortina puguen 
ser conegudes, valorades i preservades de la manera més adequada. No obstant això, cal 
advertir que encara queda molt per fer quant a l’edició i difusió de l’obra compositiva del 
músic godellenc: seguirem, per tant, insistint a destacar la importància i interés de les seues 
composicions religioses i el seu teatre líric a fi d’intentar traure noves llums entorn a l’autor, 
donar a conéixer més profundament les seues composicions musicals i situar la seua figura 
al lloc que realment mereix en la història de la música valenciana.

Portada del tom I (1890-1891) de la 
publicació Biblioteca Sacro-Musical. 
En ella va publicar Rigoberto Cortina 
algunes de les seues composicions reli-
gioses més cèlebres. Arxiu del Conser-
vatori Superior de Música de València.
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Un músic de Godella: Rigoberto Cortina

              César Miguel Vercher Palanca
              Taller Hisròria Local de Godella

Els companys del Taller d’Història de Godella han confiat en mi per a conduir la presentació de 
tres obres relacionades amb Rigoberto Cortina: l’edició de la partitura de una de les seues compo-
sicions, la “Simfonia Diana Caçadora”, la gravació en CD d’aquesta peça, junt a dues altres, també 
d’autors valencians, i un llibre titulat “Rigoberto Cortina Gallego (1843-1920). Vida y obra a la luz 
de las fuentes documentales” del director d’orquestra, a més d’investigador musical, Robert Ferrer.

He de confessar que a penes fa uns mesos -poc més d’un any- que sé de l’existència d’aquest 
compositor: quan estàvem preparant l’homenatge al meu besavi Lamberto Alonso, coetani d’ell, un 
tant més jove aquest últim, i que segurament interpretà, i pot ser que tal vegada estrenara, alguna 
de les seues composicions.

A l’últim QÜERNS, la publicació que el Taller edita cada dos 
anys, més o menys, i en un article que avançava el llibre –jun-
tament amb la relació d’obres trobades de Rigoberto Cortina, 
s’explica com, en una de les primeres juntes directives de la 
nostra entitat, va aparèixer el nom d’aquest músic, al qual D. 
José Ruiz de Lihory, Baró d’Alcalalí, havia dedicat una plana i 
mitja en la seua obra “La música en Valencia. Diccionario Bio-
gráfico y Crítico”, premiada als Jocs Florals de 1901 i editada 
dos anys més tard. Després, u de tants músics professionals 
nascut al nostre poble va voler saber alguna cosa més i pre-
guntà als membres del Taller. Allò va fer que es despertara la 
curiositat i es començara a investigar i s’obtingueren alguns 
resultats, però molt poc a poc. Fins que aparegué en escena 
Robert Ferrer qui estava realitzant per la seua part la mateixa 
investigació.

Es diu que la unió fa la força; en aquest cas ha segut de 
veres i a l’ajuntar esforços –més per part de Robert que del 
Taller, per la multiplicitat de funcions que tenim- es va aconse-
guir un gran volum d’informació, tant de la vida personal, com 
–i és allò més important- de la seua obra, fins arribar a una ca-
talogació de tot el que s’ha trobat. No sabem si hi ha més, però 

un gran pas s’ha fet per a, com es diu a hores d’ara, “posar en valor” aquest compositor de qui no 
més es sol interpretar habitualment –anualment, el dia 6 d’agost, dia del Crist- “La Carxofa” a Silla.

L’Excelentíssima Diputació Provincial de València, dintre la seua campanya “Retrobem la Nostra 
Música”, ha propiciat l’edició de la partitura de la “Simfonia Diana Caçadora” que ja vàrem tindre el 
plaer d’escoltar en la presentació de l’esmentat QÜERNS, el número 6, així com la seua gravació  
per l’Orquestra del Casino Musical de Godella. Avui es presenten en societat al poble nadiu del seu 
autor, juntament amb el llibre escrit per qui més ha treballat per descobrir l’obra d’aquest compo-
sitor, Robert Ferrer, prologat pel nostre president, Josep Vicent López Gil, i editat per la Institució 
Alfons el Magnànim, també dependent de la Diputació.

Esperem que aquest acte siga el primer de molts que reconeguen la figura de Rigoberto Cortina 
i que continue l’edició, i sobretot, la interpretació de la seua obra i que apareguen més estudis al 
voltant d’ell.

Sèrie Retrobem la Nostra Música de la 
Diputació de València, any 2014.
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Presentació de la sèrie “Cantals extraordinaris”

 Julio Montagut Marqués
 Coordinador de Publicacions i Comunicació
 Taller Hisròria Local de Godella

No fa molt de temps, el Taller d’Història Local de Godella es plantejava si la nostra revista Can-
tals tenia raó de ser o si havia de desaparéixer. Bé, en definitiva, en la nostra última reunió de la 
junta directiva, després de debatre raons en un sentit o en un altre, es va acordar seguir amb la 
nostra humil publicació, que cada quatre mesos, continuaria irrompent a les nostres cases per a 
informar-nos de les novetats que es produïsquen en el Taller i també d’aquelles altres de caràcter 
cultural referents a la història de la nostra població i els protagonistes de les quals són altres entitats 
o organitzacions de Godella i que, per estar defensant-ne la cultura, el patrimoni (en tots els seus 
aspectes), la història, la llengua, etc., no podem ni hem d’ignorar-les.

És clar que hi ha múltiples facetes culturals de la nostra vida quotidiana que no es poden plasmar 
en la nostra revista, menys encara amb la periodicitat que té, però procurarem que en comprenga 
moltes informacions que sigan d’interés fer saber.

D’altra part, el Taller d’Història, que fa ja més de vint anys, va 
entrar en la nostra societat, al principi tímidament i a poc a poc, 
mostra els resultats dels seus estudis, la qual cosa, a més de les 
aportacions, donacions, préstecs i llegats de nombrosos veïns o 
estudiosos (tant conciutadans com d’altres localitats més o men-
ys pròximes) i els intercanvis amb altres associacions, dóna com 
a fruit una enorme base de dades i informació cultural que com-
prén molts tipus de suport, que ens proporcionen una informació 
que, fa anys, era impensable.

Entre les possibilitats que van sorgir i, gràcies a la tasca feta 
per la nostra àrea social, en el senzill homenatge de Godella al 
tenor Lambert Alonso, amb l’obra de teatre que es va representar 
al Capitolio (febrer de 2014), i l’edició d’un Cantals extraordinari 
“a manera de programa”, hem resolt també, a partir de 2015, 
cada vegada que tinguem ocasió de realitzar algun esdeveni-
ment que siga més o menys representatiu, però sempre capaç 
d’aportar alguna cosa a la nostra història, editar un nou Cantals 
extraordinari que reculla les aportacions realitzades amb un mo-
tiu cultural; com ara en aquesta ocasió la presentació d’aquestes 
obres que tenim ací, sobre el nostre músic Rigoberto Cortina Gallego, un CD i una partitura, amb 
les seues “particellas” amb la “Simfonia Diana Caçadora”, i el llibre “Rigoberto Cortina Gallego 
(1843–1929). Vida y obra a la luz de las fuentes documentales”. També procurarem que en la 
pròxima “Nit dels palmitos blancs” n’hi haja un altre com també en aquells que considerem.

Esperem que aquesta nova iniciativa siga del grat de tots els seus destinataris i que puga con-
tribuir d’alguna forma a millorar la imatge, si cal, dels actes culturals de la nostra localitat, Godella i 
organitzats per el Taller d’Història Local.

Personalment, a mi m’haguera agradat, en l’actualitat, tindre algun “Cantals Especial” més rea-
litzat, concretament quatre més: el primer, dedicat a Ignacio Pinazo Camarlench, el següent a Sal-
vador Rodríguez Bronchú i, després, segons les possibilitats, haguera fet un o dos en record de la 
presentació del Qüerns 6 i/o de la “Nit dels Palmitos Blancs” del 2014. Lamentablement, fins ara 
no s’han fet però no abandonem la idea de realitzar els dos que falten, sobre els nostres artistes 
godellencs.

Cartell presentació del Qüerns 6. 
Arxiu THLG.
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La investigació oberta per un músic oblidat: 
Rigoberto Cortina

Bartolomé Llorens Peset
Grup de Patrimoni Musical

Taller Hisròria Local de Godella

El desconeixement de figures significades en èpoques passades als diferents àmbits de coneixe-
ment sol ser un fet comú, generalment amagats de la historia, per causa de l’existència d’un gran 
personatge coetani que va acaparar i centrar al seu moment l’atenció del gran públic i l’interès de 
la comunitat investigadora. D’aquesta manera, tots aquest tipus de personatges passaren a l’oblit 
i a l’absència en els diferents corrents historiogràfics sobrevinguts. En el cas de Rigoberto Cortina, 
trobem la figura de Salvador Giner, el denominat “Patriarca de la música valenciana”, qui centrà tot 
el protagonisme i l’atenció durant el període de finals del segle XIX i principis del XX. Aquesta situa-
ció d’oblit i desconeixement cap a la figura de Cortina bé poguera haver estat definitiva o haver-se 
dilatat encara més en el temps, però gràcies al fet de ser l’autor de “Gloria a Dios en las alturas” 
conegut com el “Cant de la Carxofa de Silla”, una de les peces més populars de la música religio-
sa valenciana d’aquest periode i que hui en dia continua interpretant-se, ha propiciat que la seua 
figura no caiguera en l’oblit i reclamara i justificara la posada en valor d’aquest compositor nascut 
a Godella.

El Taller d’Història Local de Godella ha 
mantingut oberta una línia d’investigació des 
dels seus inicis, partint de les escases dades 
biogràfiques i diversos manuscrits pertan-
yents a aquest autor, trobats a l’arxiu musical 
de la societat Casino Musical de Godella. La 
receca en aquest sentit del Grup de Patrimoni 
Musical ha comptat durant tots aquests anys 
amb la col·laboració de Josep Vicent Lopez, 
qui ha realitzat una valuosíssima i fonamental 
aportació documental a la investigació.

A finals de 2011 es va posar en contac-
te amb el nostre taller l’investigador musical 
Robert Ferrer, interessant-se per la figura del 

nostre compositor. Des de llavors el tema es va reprendre amb gran impuls gràcies al magnífic 
treball d’aquest jove investigador. El taller, agraït per l’interés cap a la figura de Cortina, va posar a 
la seua disposició el material i informació de què disposava en aquells moments. Rober Ferrer va 
publicar al núm. 6 de la nostra revista Qüerns l’article “Inventario general de la obra compositiva 
conservada de Rigoberto Cortina Gallego 1843-1920”. Posteriorment, i comptant amb el suport de 
la Diputació de València, va realitzar en 2014 la revisió i supervisió de l’edició d’una de les obres per 
a orquestra de Cortina: “Simfonia Diana Caçadora”,de la qual també va realitzar un enregistrament 
sonor al capdavant de l’Orquestra del Casino Musical de Godella, també amb el suport de la Dipu-
tació de Valencia. Fent un pas més endavant cap al coneixement i divulgació de Rigoberto Cortina, 
presenta el llibre “Rigoberto Cortina Gallego (1843-1820). Vida y obra a la luz de las fuentes docu-
mentales”, editat per la Institució Alfons el Magnànim dins de la col.lecció “Compendium Musicae”, 
prologat pel nostre president, Josep Vicent Lopez.

Aquesta important posada en valor realitzada últimament de la figura de Rigoberto Cortina es 
deu al magnific treball d’aquest jove investigador, al qual hem d’agrair la seua dedicació i el seu 
esforç, que han fet posible la recuperació d’un valuós patrimoni musical del nostre poble.

Partitura Ave Maris Stella, de Rigoberto Cortina. Arxiu del 
Reial Col·legi-Seminari de Corpus Christi de València
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El mite de Diana Caçadora
Comissió de Publicacions

Taller d’Història Local de Godella

La deessa verge de la caça, en la mitologia 
romana era Diana; filla del déu Júpiter i de Lato-
na (filla dels titans Ceos -el Tità de la intel·ligèn-
cia-, i Febe –la Titànide de la corona d’or-. Va 
nàixer poc abans que el seu germà bessó Febus 
per a, d’aquesta manera, poder ajudar en el part 
a sa mare. Per això, va concebre tal aversió al 
matrimoni que va demanar al seu pare, Júpiter, 
que li atorgara la gràcia de guardar perpètua vir-
ginitat, la qual cosa li va ser concedida. 

Diana va ser, originàriament, deessa de la 
caça i dels boscos i estava relacionada amb els 
animals i les terres verges. Posteriorment, va ser 
identificada com la deessa Luna i va ser recone-
guda per la seua castedat i virginitat, a l’igual de 
la seua germana Minerva (deessa de la saviesa 
i les arts). 

Va ser nomenada, pel mateix Júpiter, reina 
dels boscos, i armada amb arc i fletxes, es de-
dicava a la caça, però era una deessa greu, se-
vera, cruel i vengativa que actuava sense pietat 
contra tot aquell que es guanyava el seu ressen-

timent i arribava a destruir ramats, collites, sem-
brar malalties al seu voltant i, fins i tot, a matar 
els seus descendents. 

Entre els mites referits a ella, es conta que un 
pastor anomenat Acteó la va veure banyant-se 
nua junt amb les seues nimfes i ella, enfurisma-
da, el va transformar en un cérvol i va fer que els 
seus propis gossos de caça el devoraren, sense 
adonar-se mai que estaven atacant el seu amo. 

En la mitologia grega, la deessa Diana Caça-
dora és la deesa Àrtemis, filla del déu Zeus i de 
Leto, germana bessona d’Apol·lo. A l’igual de la 
mitologia romana, té els mateixos atributs que en 
aquella, és a dir, la caça, els animals, les terres 
verges, els enllumenaments, l’arc i les fletxe; així 
com el cérvol i el xiprés, que li estaven consa-
grats. També va ser identificada amb Selene, 
deessa grega de la lluna. En la guerra de Troia, 
Àrtemis es representa com a partidària d’aques-
ta ciutat, ja que el seu germà Apol·lo n’era el pa-
tró i on ella mateixa també era adorada.

Àrtemis o Diana Caçadora. Museu de Rodas (Grècia). Cerámica del segle I a.C.
(https://www.google.es/#q=artemisa+museo+de+grecia).
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ARTEMISA*
*El veritable nom de Diana caçadora...

Oh! Artemisa, filla de Zeus!
Germana bessona del déu més ben plantat,
que més ha perdurat, i avui més es valora...

Us sona apol·lini?
Què havies de fer per fer-te notar?
Valenta ja fores des del naixement,

salvant a ta mare i també al teu germà,
vas ser llevadora des de la naixença...

Ton pare et va fer verge, com tu demanares,
amb una cort de vint nimfes,

precursora de les nostres festes...
Deessa de la Lluna,

creadora de les Ósses al cel,
verge fins avui... Eternament verge!

Dos cràters de Venus, i un a la Lluna,
duen el teu nom...

Vas convertir possibles amants
en presses de caça,

i tot per ser fidel amb el teu destí,
això et va fer gaudir als boscos i als prats,

amb l’arc i les fletxes d’argent,
i els gossos i el cérvol (caçadors i pressa),

així et representen els gurus de l’Art,
pintors, escultors, poetes i músics...

Després els romans van dir-te Diana!

La gran paradoxa sovint repetida:
Que el teu nom avui siga sinònim de víctima,
de trets i de fletxes als nous Jocs Olímpics,

en honor del teu pare i de tots els déus,
i no de la gran caçadora, que encara avui ets,
i seràs per sempre, pels segles dels segles,

doncs tu ets eterna i sempre ho seràs!
Aquesta Simfonia, que ara escoltarem:

Així ens ho demostra!!!
***

Godella (l’Horta),14 de març del 2015

Dues fotografies de Diana Caçadora o Àrtemis, del Museu de Rodas (Grècia). Cerámiques del segle I a.C. 
(https://www.google.es/#q=artemisa+museo+de+grecia).

Francesc Arnau i Chinchilla
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Gravació de la 
“Simfonia Diana Caçadora”

Jesús Blasco Juan
Membre de l’Orquestra del Casino Musical de Godella.

El diumenge 22 de juny de 2014, a les 09:00 del mati, el Casino Musical de Godella es va convertir 
en un estudi amb tècnics de so, micròfons i una certa tensió per la responsabilitat de deixar el nom 
del Casino Musical en el lloc que li pertoca a l’hora d’interpretar la simfonia “Diana Caçadora” del 
músic de Godella. Rigoberto Cortina Gallego.

Primer que res, es varen col·locar cadires, faristols, cables, micròfons i una vegada tot a punt, l’or-
questra ocupà el seu lloc. Hi va haver proves de so i un xicotet assaig per a repassar els passatges 
més delicats, les entrades mes incòmodes i les repeticions indicades a la partitura. Pilar Mor, direc-
tora de l’orquestra del Casino Musical acabà de col·locar els músics i passà a corregir i afinar de 
manera precisa tots els instruments per seccions.

El mestre Robert Ferrer, responsable del treball 
d’investigació sobre l’obra de l’autor i la posterior 
revisió i edició de la partitura, ens donà les claus 
per tal d’interpretar la simfonia de la forma més 
aproximada a com ho hauria volgut Rigoberto Cor-
tina.

Robert Ferrer es col·loca en el seu lloc de director, 
alça les mans i espera l’ordre del tècnic per tal de 
començar. 3,2,1... comencem a gravar.

La veritat, els primers compassos ens traslladaren 
a una cacera pel mig del camp darrere d’alguna 
pressa menuda.

Després d’interpretar l’obra sencera de principi a fi, 
l’ambient es relaxà i ens preparàrem per a fer-ne 
més preses. Aproximadament a les 11:00, vàrem 
fer un descans per tal de recuperar forces, menjar 
alguna coseta  i canviar impressions amb els com-
panys, tècnics i directors, tot en un ambient molt 
amigable i tranquil.

A continuació, tornàrem a pujar per fer més de 20 preses de diversos fragments i poder després 
triar-ne les millors per al CD final.

Finalment, cap a les 13:30 tant Robert Ferrer com Pilar Mor i els tècnics decidiren que en totes les 
preses enregistrades durant la sessió hi havia suficient material perquè el CD tingués un bon nivell 
musical.

Els que formàrem part d’aquest esdeveniment. i després d’escoltar el CD distribuït per la Diputació 
de Valencia. ens sentim orgullosos de formar part d’una societat com el Casino Musical de Godella 
i d’un poble com Godella, ple de músics i artistes.

Portada del CD. Sèrie Retrobem la Nostra Música
de la Diputació de València, any 2014.
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Homenatge 
de Godella
al músic 

Rigoberto 
Cortina 
Gallego

Tot i que ja han transcorregut uns quants anys des que el Taller d’Història Local de 
Godella (d’ara endavant THLG), va començar a preocupar-se per la figura del músic 
godellenc Rigoberto Cortina Gallego, encara hi resta molt de camí per fer.

Si en reprenem un poc la història, pel novembre de l’any 2000, la revista Algudor 
(del Centre d’Estudis Locales de Silla), el número 1 de la qual eixia en aquelles dates, 
va publicar l’article d’Andrés Valero Castells titulat “La carxofa de Silla” (pp. 211–235), 
qué es la denominació popular amb què es coneix el “Motete Gloria a Dios en las al-
turas” a solo i cor de Rigoberto Cortina, i que es representa en aquella població el dia 
6 d’agost, cada any, a la Plaça del Poble.

Amb anterioritat a aquest article, ens trobem que, en 1929, la revista Anales de Cul-
tura Valenciana, va publicar en el seu número 4, pp. 189–192, un article de l’arquitecte 
José María Manuel Cortina Pérez, nebot de Rigoberto Cortina, titulat “La Carchòfa de 
Silla”. Entre ambdòs articles, com bé indica Andrés Valero, en el seu estudi citat, a 
penes hi ha res digne de mencionar, llevat dels pocs articles que han aparegut en els 
programes de festes de Silla, referències periodístiques o en el Butlletí d’Informació 
Municipal, tal com ja indica el mateix autor.

La pobra i escassa bibliografia existent sobre el nostre il·lustre músic i estimat con-
ciutadà està recollida i citada en la pàgina 235 del número 1 de la mencionada revista 
Algudor (Silla) pel mateix Valero i amb algú altre intent d’article o de pàgines escrites, 
sense un objectiu definit, a càrrec de Joan Carles Zaragozá (advocat i estudiós de 
Silla).

Julio Montagut Marqués
Coordinador de Publicacions i Comunicació

Taller Hisròria Local de Godella
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Per part del THLG, fa anys (entre 15 i 20), el nostre soci Vicente Castillo Bargues 
(aleshores component de la Junta Directiva del Taller), ens va posar en safata l’oportu-
nitat d’investigar (a través de l’obra del Baró d’Alcalalí, “La música en Valencia. Diccio-
nario biográfico y crítico”) Rigoberto Cortina, músic godellenc de la segona meitat del 
s. XIX i primeries del s. XX. Josep Vicent López (historiador i en l’actualitat president 
del THLG), i Bartolomé Llorens (músic i investigador, també soci del THLG), han con-
tribuït durant molt de temps que es conega un poc més la figura d’aquest músic a la 
nostra població, Godella.

Però, afortunadament, la investigació històrica no és qüestió d’una persona o d’un 
grup; l’ànsia de coneixement humà és il·limitada. I, a principis de l’any 2013, un jove 
nvestigador i director d’orquestra (Robert Ferrer) va contactar amb el THLG, perquè 
estava estudiant la figura del “nostre músic”, Rigoberto Cortina.

Com a resultat de la col·laboració del THLG amb aquest gran estudiós que és Ro-
bert, així com del esperit investigador que anima totes aquestes persones (Robert, 
Josep Vicent, Bartolomé i molts altres), es van poder publicar al juny de 2014, a la 
nostra revista Qüerns, núm.º 6, els articles conjunts “Rigoberto Cortina Gallego. Breu 
biografia” de Josep Vicent López Gil i “Inventario general de la obra compositiva con-
servada de Rigoberto Cortina Gallego (1843 – 1920)” de Robert Ferrer Llueca, consti-
tuint la nostra aportació a la biografia del nostre compositor i il·lustre músic godellenc.

Però la història no acaba ací. Robert Ferrer ha realitzat nombroses conferències, 
al llarg de la Comunitat Valenciana, aportant-hi moltes dades i donant a conéixer la 
música valenciana i el nostre paisà i distingit compositor, Rigoberto Cortina. Com a 
resultat d’aquest esforç investigador i gràcies també a la Diputació de València (secció 
de Cultura), s’han publicat més documents que engrossiran l’obra de Cortina.

Les obres realitzades són un CD, la contraportada del qual es troba en la figura 
adjunta, amb l’obra ressenyada; l’edició de la partitura “Sinfonía Diana Cazadora” amb 
les seues “particellas”; i un nou llibre, “Rigoberto Cortina Gallego (1843–1929). Vida 
y obra a la luz de las fuentes documentales”, de Robert Ferrer Llueca i que, a hores 
d’ara, tenim la sort de conéixer, ja que el seu gran promotor ens els va a presentar.

En la sèrie “Retrobem la 
nostra música”, editada 
per la Diputació de Va-
lencia, figura la “Sinfonía 
Diana Cazadora” de Ri-
goberto Cortina Gallego, 
músic godellenc, gravat 
per l’Orquestra del Casino 
Musical de Godella, amb 
la concertino Pilar Mor i 
dirigida per Robert Ferrer.
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Algunes imatges d’arxiu

Comissió de Publicacions
Taller d’Història Local de Godella

El 17 de juny de 2014, el Taller d’Història Local de Godella presentava al teatre Capitolio d’aques-
ta localitat, el número 6 de la seua revista bianual QÜERNS – QUADERNS DE GODELLA, amb el 
resultat de nombrosos estudis realitzats sobre el nostre poble. Atés que hi iniciàvem la recuperació 
del formidable compositor godellenc que va ser Rigoberto Cortina, el Taller d’Història va voler acom-
pañar-la, gràcies a la col·laboració desinteressada dels artistes i agrupacions que s’indiquen, en els 
respectius “peus de foto”, i amb l’assessorament i direcció de Robert Ferrer, musicòleg, investiga-
dor i director-músic, amb una breu mostra de l’obra de Rigoberto Cortina, que tan bé detallen les 
fotografies següents. No sabem quanto podrem tardar, però sí que estem en condicions d’afirmar 
que la nostra intenció és oferir, en un termini no molt llunyà, un concert realitzat exclusivament amb 
obres de Rigoberto Cortina Gallego (Godella, 1843-Valencia, 1920).

La soprano Susana Montesinos i el pianista Josep Manel Campos van fer una magnífica interpretació de “La súplica, 
polka para canto y piano” de Rigoberto Cortina. A continuació, tots dos van saludar el públic, mentres aquest corres-
ponia al seu mestratge amb un fervorós aplaudiment. 
Foto: Elisa Pont.
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Interpretació de l’obra de Rigoberto Cortina “Ave Maris Stella”, amb el tenor Julio M. Pifarré, l’Orquestra del Casino 
Musical de Godella. Al fons, l’agrupació coral formada pel Cor Lambert Alonso, el Cor Sant Bertomeu, el Cor del Ca-
sino Musical de Godella i la Coral Polifònica de Benicalaf de Les Valls. Concertino Pilar Mor i director Robert Ferrer. 
Foto: Elisa Pont.

Finalitzada la interpretació de la “Simfonia Diana Caçadora”, per a orquestra,.interpretada per l’Orquestra del Casino 
Musical de Godella (Pilar Mor, concertino-directora) i dirigida per Robert Ferrer, tots ells, dempeus, saluden el nom-
brós públic assistent. 
Foto: Elisa Pont.



Treballem dia a dia, amb il·lusió i esforç...

Taller d’Història Local, 

més de 20 anys al servei de Godella

per la cultura 

el patrimoni 

la tradició
la història

Acosta’t!


