
R A Q U E L  S Á N C H E Z
1994

Va estudiar al Conservatori Professional de Llíria l'especialitat de violoncel i es va
graduar, posteriorment, al Conservatori Superior de Castelló Salvador Seguí en
l'especialitat de composició amb professors com Claudia Montero, Ferrer Ferrán i Voro
García. 

És membre de la banda i orquestra de la Unió Musical de Llíria. Graduada del màster de
Film Scoring en Berklee Valencia. Ha rebut cursos i classes magistrals de compositors
com Tristán Murail, Georg Fiedrich Has, Gregory Frietze, Kee Yong Chong, Laverne de la
Peña i Ramón Santos. 
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À N G E L A  G Ó M E Z  V I D A L
1991

Àngela Gómez Vidal és titulada professional de música en l'especialitat de piano,
graduada en Música en l'especialitat de clarinet en el Conservatori Superior de Música
Salvador Seguí de Castelló de la Plana i graduada en Música en l'especialitat de
Composició en el CSM Joaquín Rodrigo de València. Ha obtingut el premi extraordinari
de fi de titulació en aquesta última especialitat. 

Ha fet classes de perfeccionament del clarinet amb Eduardo Raimundo Beltrán, Joan
Enric Lluna, Enrique Pérez, Santiago Pérez i Sergio Bossi, entre d'altres. En l'àmbit de la
composició, ha estudiat amb Andrés Valero, Anna Cazurra, Francisco Zacarés i Voro
Garcia. També ha fet classes i cursos amb José Manuel López López, Melinda Wagner,
Stefano Gervasoni, Jorge Villavicencio Grossmann i Francisco Coll. 

La seua música s'ha interpretat en diferents auditoris, entre els quals destaquen el
Palau de les Arts de València i el Palau de la Música de València, i en festivals com la
13a Mostra Sonora de Sueca, les últimes quatre edicions del Festival Internacional
ENSEMS, el Valencia International Performance Academy & Festival 2017, la 3a edició
del SuecaSax, la 57a edició de la Setmana de Música Religiosa de Cuenca, el I Taller de
Creació Sonora de la Jove Orquestra de València i el festival Resis 2019 de la Corunya i
el NAK Festival de Navarra. Entre els grups i intèrprets que han tocat la seua música, hi
destaquen el trio Brouwer, el quartet de saxòfons Klexos Contemporary Musica, Antara
Grup, la JOGV, Vertixe Sonora, el trio Feedback i Ausàs Garrigós. 
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S A R A  G A L I A N A
1989

Compositora premiada amb més de 10 anys d'experiència en producció musical. Ha
treballat de copista com a part de l'empresa JoAnn Kane Music Services en pel·lícules
com Star Wars IX, Frozen 2, Trolls 2 i Onward, entre moltes d'altres; i en sèries de
televisió com The Mandalorian, Padre de Familia ('Family Guy'), Els simpson, Empire,
etc. Així com en projectes en viu, entre els quals destaca la 92a edició dels premis
Oscar 2020.
 
Ha treballat component per a una de les empreses multinacionals més importants en el
sector del joc i l'oci a Espanya i l'Amèrica Llatina. Va obtindre el premi a la millor banda
sonora original en ISA Bronze Awards: November 2020, Los Angeles, per The Quiet
Odyssey, dirigida per JingYao Wang. 

Actualment, treballa en projectes personals com a freelance i en dues llibreries de
música de llicència a Nova York i Sèrbia. A més d'això, és orquestradora d'Oscar
Araujo, considerat un dels compositors de videojocs més importants d'Espanya. 
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A M P A R O  E D O  B I O L
1988

Amparo Edo Biol és compositora i trompista autònoma amb experiència en música de
concert i escenari, així com en música per a mitjans. 

És coneguda per la seua tasca creativa en produccions musicals que conjuguen
escriptura i melodies simfòniques contemporànies-clàssiques, ritmes i harmonies
d'estils populars com el jazz, el pop, el flamenc i la música electrònica. 

Actualment, equilibra el desenvolupament de la seua carrera artística independent amb
el seu servei acadèmic com a directora assistent de redacció i producció
contemporània en Berklee College of Music. 
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I S A B E L  L A T O R R E
1984

Compón música de concert per a mitjans audiovisuals i arts escèniques dins d'un
llenguatge contemporani que no exclou la tradició. 

També desenvolupa la faceta interpretativa amb el seu projecte personal Eixa i amb
concerts on barreja la improvisació a l'acordió amb l'electrònica. 
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Va cursar els seus estudis musicals en el Conservatori Superior de Castelló, on va obtindre el títol
superior en les especialitats de Flauta travessera (2008) i Composició (2009). Posteriorment, va
fer el màster oficial en Musicoteràpia en la Universitat Catòlica de València (2011) i el màster de
Composició per a Mitjans Audiovisuals (2015-2016) en el Centre Superior Katarina Gurska. 

La seua inquietut per la composició l'ha portat a assistir a diferents cursos, seminaris i tallers
durant la seua formació amb compositors com José Manuel López López, Agustín Charles, Tomás
Marco, Cristóbal Halffter, Jose María Sánchez Verdú, etc. Ha estat becada per la Junta d'Andalucia
per a assistir al curs de composició Càtedra Manuel de Falla (2007), amb el compositor Mauricio
Sotelo com a tutor d'aquest curs. 

Ha sigut seleccionada per al panell de lectura de l'encontre de composició INJUVE 2007 i INJUVE
2008, en els quals va tindre com a professors a Hilda Paredes, Philippe Hurel, Poul Rudders,
Marcela Rodríguez, Yann Maresz, Lucca Francesconi i Jesús Rueda. Arran d'aquests encontres, va
assistir a classes particulars amb la compositora Hilda Paredes durant dos anys. 

Ha obtingut el segon premi Carmelo Alonso Bernaola en la 23a edició dels Premis Joves
Compositors Fundació Autor CNDM 2012, amb l'obra Ida y vuelta. Ha sigut nominada a la X edició
dels premis Jerry Goldsmith a la categoria de Millor Cançó pel seu treball The girl who lives in me,
que pertany a la banda sonora del curtmetratge Mi peor enemiga, de Mario Ayala. Ha obtingut el
segons premi en el I Concurs Internacional de Composició per a banda Maria Teresa Prieta. Ha
guanyat el premi a Millor Música Original en l'Asians on fil Festival 2019 per la banda sonora del
curtmetratge Cul-de-sac. 

Les seues obres s'han estrenat en festivals com ENSEMS 2009, COM SONA L’ESO XI, CIRCLEART
I, Femme in art, ENSEMS 2015, etc. Part de la seua creació se centra en els mitjans audiovisuals i
ha compost per a tota mena de formats: teatre, curts, videojocs, documentals, etc. Treballa com a
arranjadora i orquestradora per a l'orquestra SAMVO, amb la qual adapta fa adaptacions de tota
mena (Beatles, Disney, rock, pop) per a orquestra que interpreten artistes de la talla de Paco
Arrojo, Pepa Aniorte, Gisela, Lorena Gómez, Gerónimo Rauch, Daniel Diges, Cristina Ramos, etc.
Ha treballat com a editora i assistent d'orquestració per a la compositora Claudia Montero,
guanyadora de quatre Grammy Llatins. 

M A R Í A  J O S É  B E L E N G U E R
1983
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P A U L A  T R A V E R  N A V A R R O
1984

Nascuda a Borriana, obté la llicenciatura en Humanitats de la Universitat Jaume I
(premi extraordinari de Final de Carrera), i els títols superiors de Composició i de Piano
en el Conservatori Superior de Música Salvador Seguí de Castelló, on estudia
composició i música per a escena amb Claudia Montero. És doctora cum laude en la
Universitat Politècnica de València amb la tesi sobre el compositor José María Ruix de
Azagra. 

Fa cursos d'especialització amb Leonardo Balada, José María Sánchez-Verdú, entre
d'altres. En 2010, la Diputació de Castelló li dedica un concert monogràfic de les seues
obres: Hades Lacrimosae (quintent de vent amb piano), A la luna (soprano i piano) i
Tombatossals (violoncel i piano). Entre altres estrenes, destaca la seua obra per a
banda Samarkanda, estrenada i dirigida en 2012 en el Palau de la Música de València,
sota la direcció de Lidón Valer amb motiu del centenari de la Unió Musical Alqueriense. 

Les seues obres són també retransmeses per la ràdio anglesa en el programa Sound
Art 201.5 FM, Hildegard to Hildegard d'Ariane Dealunois. A més d'altres llibres sobre art
i diverses partitures, publica El ruido como recurso expresivo en la música
contemporánea (Ed. Piles, 2011).

Ha sigut professora en el Conservatori Superior de Música Savador Seguí de Castelló i
en el centre d’estudis musicals Unió Musical Santa Cecília d'Onda, entre altres
conservatoris. Actualment, treballa en la composició de bandes sonores per a
documentals artístics de realització pròpia, com el patrocinat per la Diputació
Provincial de Castelló El retablo de la concatedral de Castellón, de Traver Calzada,
inclòs en el llibre editat en 2019. 
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Iinicia els seus estudis musicals en l'Escola Municipal de Música de Pedreguer amb
José Marzal Costa. Posteriorment, es trasllada al Conservatori Superior de Música
Óscar Esplá d'Alacant per a continuar els seus estudis de flauta amb José Domínguez
Peñarrocha i és allí on, en 1995, obté el títol superior d'aquesta especialitat. 

Seguint les seues inquietuts, estudia harmonia amb Enrique Canet i Gregorio Jiménez;
contrapunt i fuga amb Montserrat Bellés, i composició amb Ramón Ramos. Obté els
títols de Professora de Solfeig i Teoria de la Música i el de Professora d'Harmonia,
Contrapunt i Composició. Així mateix, té el Certificat d'Aptitud Pedagògica per la
Universitat de València. 

Perfecciona els estudis de direcció, anàlisi musical i composició amb José Albero
Francés, Manuel Hernández Silva, Jaime Belda Cantavella, Juan Esteban, Enrique García
Asensio, José Rafael Pasqual Vilaplana, Jan D'Haene, José Luis Castillo, Bert
Appermont, Andrés Valero, Ivan Nommick i amb el doctor Enrico Fubini.

Ha sigut professora de llenguatge musical, flauta, iniciació a la música, conjunt, música
de cambra i harmonia en diferents escoles de música de la Marina Alta, així com en
diferents conservatoris professionals de la conselleria (Dénia, Elda, Requena,
Carcaixent...). També ha sigut cap d'estudis i directora de les escoles de música de
Xaló, Pedreguer i Els Poblets. 

Ha impartit cursos de flauta, de música de cambra i tallers d'estiu en diferents escoles i
conservatoris de la comarca. A més, ha participat en el III Congrés d'Educació i
Investigació Musical de Barcelona. 

M E R C H E  F E M E N Í A  S I M Ó
1972

I
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Sempre implicada en l'ensenyament musical, ha perfeccionat la seua trajectòria amb
cursos de musicoteràpia, informàtica musical, la música en braille, TDAH (Trastorn per
Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat), competència i intel·ligència emocional, mediació
escolar, addiccions en l'adolescència, psicologia i música, mindfulness en contextos
educatius, com millorar la interpretació, etc. 

És autora de Flautopía (método para el estudio elemental de la flauta), del Método
creativo para trombón I, d'El llibre de solfa. Iniciació a la música i al moviment; a més,
és coautora dels projectes de música en primària «Solfa.música.es» i «Cuadernos de
música» (editorial Marfil) i del projecte «Apreciación musical» 101, 102 i 103 (editorial
LISE San Pedro Sula, d'Hondures). És autora del blog d'educació musical
www.misolesmusica.com.

També ha compost, entre altres peces de cambra i orquestra, el quartet Omis (Sonata
Ediciones), el pasdoble Femme força, estrenat per la Banda Simfònica de Dones de la
FSMCV en 2016, i el pasdoble Resorgir, compost per a la campanya «RqRqR: no
pararemos hasta conseguir la igualdad», projectre contra la violència de gènere,
impulsat pel Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la
FSMCV.

Ha sigut jurat en el 42é Concurs Nacional de Bandes Musicals de Paipa (Colòmbia), en
el XII Certamen Galleg de Bandes de Música i en l'XI Concurs Galleg de Composició a
Santiago de Compostel·la. 

Ha dirigit la Banda de la Universitat d'Almeria, la Unió Musical de Huércal d'Almeria, la
Banda de l'Associació Musical Xalonense de Xaló, la Banda del Centre Artístic Musical
de Pedreguer, la Unió Musical Els Poblets, la colla de dolçaines i tabals Els Traginers de
Pedreguer, la Banda Buvenil Bankia-Las Provincias i la Banda Simfònica de Dones de la
FSMCV. 

M E R C H E  F E M E N Í A  S I M Ó
1972

II
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Estar al capdavant de la Banda Simfònica de Dones l'animà a complir un altre dels seus
somnis: fer un treball d'investigació sobre la dona compositora de música per a banda.
Amb aquesta cerca va traure a la llum música de compositores valencianes nascudes
entre 1880 i 1916, que la Banda Simfònica de Dones de la FSMCV interpretà en els
seus concerts al llarg del 2018. Gràcies a aquesta gran tasca, va ser ponent en el I
Congrés Internacional de Música a la Llum de València, on va donar vida a aquestes
dones compositores oblidades en la història. 

Ha impartit diferents conferències, dins i fora de la Comunitat Valenciana, sobre la
dona en el món de la música i la direcció de bandes. 

Ha sigut la segona dona que ha dirigit les catorze bandes participants en la Crida
Fallera 2019 de València i una de les primeres directores que ha desfilat pel camp de
Mestalla al capdavant d'una banda de música. 

Ha sigut la directora artística de les tres edicions (2019, 2020 i 2021) del concurs
Joves Talents a Escena de Bankia-Las Provincias. 

Gràcies a aquesta trajectòria musical i al reconeixement de tota una vida lluitant per la
seua passió i la valoració de la dona en el món de la música, va ser nomenada
pregonera de les festes patronals del seu poble natal, Pedreguer, el 2019. 

Actualment, a més de ser mare de família nombrosa, és directora del Conservatori
Municipal de Música de Pedreguer i professora de flauta, iniciació musical i conjunt
d'aquest conservatori. Dirigeix, també, la banda de l'Escola Municipal de Música de
Pedreguer, de la qual és fundadora, i la Banda Associació Centre Musical Beniopa de
Gandia.

M E R C H E  F E M E N Í A  S I M Ó
1972

III
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Va fer els estudis de composició amb Javier Darias en l'Escola de Composició i Creació
Artística (ECCA), i va assistir a cursos monogràfics amb Joan Guinjoan, Cristóbal
Halffter, Tomás Marco, Albert Sardá, Tristán Murail i Luis de Pablo. 

Finalista dels premis Ciutat d'Alcoi 1990 i del premi SGAE 1991, fou programada en el
World Music Days 1999 amb quatre obres seues i és membre fundadora del Col·lectiu
de Compositors de l'ECCA. La seua producció simfònica i cambrística, disponible
sencera en YouTube, compta amb obres que en la seua major part han estat gravades i
publicades amb el segell EMEC (Madrid), en nou discs col·lectius i en el seu CD
monogràfic Carmen Verdú, obra camerística amb una àmplia mostra del seu treball. 

S'han interpretat les seues obres en el festival ENSEMS de València, el Festival
Internacional de Música Contemporània d'Alacant, Musica Spaniola de Iasi, Saptamana
Internationala a Muzicii Noi de Bucarest, Zilele Internationale ale Muzicii Contemporane
de Bacau, Festival International The Days of New Music de Kishinev, Festival
International Archaeus de Bucarest, I Setmana de Música de Dones Compositores en
Madrid, World Music Days, Festival International Two Days and Two Nights de Odessa,
Contemporary Spanish Music in Europe, Fémina Clásica, XXVI Festival Internacional de
L'Havana, XVI Festival del COMA i el festival Ellas Crean, entre d'altres. 

Va ser autora del primer concert especialment escrit per a sords (12 i 13 de gener de
2000), a través de sensors del  Sistema Verbotonal, el Concierto de los Sentidos,
interpretat per l'Orquestra Simfònica de Galícia.  

Ha format part de jurats de composició (SGAE, premi de Joves Intèrprets, comissió de
simfònics...); també ha participat en taules redones de diversos festivals i ha impartit
conferències sobre anàlisi i composició musical en congresos. Totes les seues
partitures han sigut publicades per l'editorial EMEC (MAdrid) i la Universitat d'Alcalà
publicà la seua obra Citra per encàrreg del CDMC per a la revista Quodlibet. 

C A R M E N  V E R D Ú  E S P A R Z A
1962
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Compositora, guitarrista i musicòloga. Va estudiar composició amb Walter Jentsch a
Berlín. Té composicions per a instruments solistes, com guitarra, saxofon alt, oboé,
flauta, clarinet, piano, etc. 

Té obres per a música de cambra de les agrupacions següents: orgue i guitarra;
saxofon alt i guitarra; clarinet i guitarra; clarinet en Sib i percussió; quintet de corda i
guitarra; contrabaix i guitarra; piano i guitarra; saxofon alt i arpa; clarinet, piano i
guitarra; trio de vent (flauta, oboé i clarinet) i guitarra; cor mixt amb baríton, bandúrria,
mandolina, llaüt, guitarra, flauta, oboé,  clarinet en Sib, timbal i tampoc; orquestra de
cambra i guitarra i per a orquestra simfònica amb cor i orgue. 

També va compondre l'òpera Amanda (2007), una òpera romàntica per a xiquets i
adults, l'argument i el llibret de la qual estan escrits per la mateixa autora en espanyol i
alemany. 

M A R I Á N G E L E S  S Á N C H E Z  B E N I M E L I
1943-2014
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Compositora, cantant, pianista i pedagoga espanyola. Com a compositora té editades
obres simfòniques, òperes, sonates, cicles de cançons, obres per a piano i música de
cambra. 

També té editats un abundant nombre de llibres: Escuela del Bajo Cifrado,
Acompañamiento Improvisado, La Transposición, Las Artes en Paralelo, etc.

Igualment, com a musicòloga li han publicat diversos treballs i obres d'anàlisi del
període barroc valencià, amb la transcripció i realització dels baixos xifrats.

Á N G E L E S  L Ó P E Z  A R T I G A
1939
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Pianista, concertista, crítica musical, compositora i autora de diversos llibres. Va
debutar a l'edat de catorze anys en la seua ciutat natal, i va prosseguir la seua carrera
fins a 1992, on interpreta el seu últim concert als Estats Units. 

Des de 1945, any en què va firmar la seua primera composició musical, més de cent
títols avalen la seua producció, la qual abraça estils molt variats: nadales, nanes, lied,
música sacra, música coral... però, sens dubte, on destaca amb amplitud d'estil és en
les seues composicions pianístiques. 

C O N S U E L O  C O L O M E R
1930
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Compositora, pianista, musicòloga i soprano. Va iniciar els seus estudis musicals en la
seua ciutat natal (Pego). Una vegada acabada la guerra, i de la mà de D. Manuel Palau,
va cursar les carreres de Piano i de Composició en el Conservatori de València, on va
culminar la seua faceta formativa amb el primer premi final de carrera en la modalitat
de piano. En 1995, viatjà a Caracas (Veneçuela), on va viure 18 anys. Allí va estudiar
cant i exercí la docència com a professora de solfeig i de piano en diferents centres
educatius de la capital. 

Va formar part del Coro de Madrigalistas de Caracas i d'altres agrupacions corals, i va
oferir, a més, nombrosos recitals com a pianista i soprano solista. En tornar a Espanya,
continuà la docència i la interpretació al piano. 

En la dècada dels 80 es va convertir en la primera directora de l'actual Conservatori
Municipal de Xàbia, així com professora de solfeig i de piano. A part del seu treball
didàctic i musical, exercí amb funcions de suplent com a jutgessa de districte, i en
l'àmbit de la divulgació cultural, presentà el programa Policromies sonores en Ràdio
Pego. 

Com a compositora té un catàleg de mig centenar d'obres, la gran majoria estrenades
tant a Espanya com a Veneçuela, amb peces per a cor, veu i piano, piano i música
simfònica, obres per a orquestra i per a banda. És d'especial esment la composició i
direcció del seu Himne a Pego, estrenat l'any 1949. Entres els seus guardons
destaquen el primer premi en el Concurs de Composicions Musicals Inèdites (1951) per
la seua obra per a piano Tocata i l'accèssit pel seu 'lied' Marina; així com la distinció
insigne de la música valenciana que li va fer la MI Acadèmia de la Música Valenciana el
novembre de 2017. 

En la seua tasca com a musicòloga, recopilà i estudià el folklore musical valencià.
Alguns dels seus treballs foren publicats en Cuadernos de Música Valenciana, una
publicació iniciada per D. Manuel Palau i coordinada per l'Institut Valencià de
Musicologia Alfons el Magnànim. 

D O L O R E S  S E N D R A
1927-2019
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Compositora i folklorista espanyola. Des dels anys 50 du a terme un extens treball de
camp per a recopilar la música tradicional valenciana, fer-la valdre i donar-la a conéixer
en nombroses publicacions. 

El seu interés des de la infància no fou únicament per la música acadèmia, sinó també
per la música popular. Des de ben menuda va sentir atracció per la música que
escoltava al carrer, principalment per la música de festa que protagonitzaven la
dolçaina i el tabalet en les festes de la ciutat, com per exemple el Corpus, i per les
cançons de carrer, com les que cantava l'escombrer, el castanyer i el fuster, o aquelles
que cantaven els xiquets, com per exemple L'estoreta velleta o les cançons
d'«aguinaldo».

Així mateix, les estades en el mas de la seua família a Alcoi li feren conéixer la música
popular de caràcter rural. 

M A R Í A  T E R E S A  O L L E R
1920-2018
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Compositora i pintora valenciana. Fou una de les figures més representatives de la
música i la cultura de la Comunitat Valenciana. Entre altres premis, va rebre la medalla
de la Universitat de València l'any 2001. 

Destacà també pel seu compromís ferm amb la llengua i cultura valencianes. Entre la
seua producció simfònica destaquen els ballets El segoviano esquivo (1953) i El
sortilegio de la luna, de 1954. 

També és autora de les òperes La filla del rei Barbut (1943), estrenada a Castelló de la
Plana i basada en Tombatossals de Josep Pasqual Tirado, i Vinatea, que recrea un
episodi de la Crònica de Pere el Cerimoniós, amb text de Xavier Casp. 

M A T I L D E  S A L V A D O R
1918-2017
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Nascuda a Alcoi el 28 d'agost de 1880. Al cap de huit mesos, la seua família es va
traslladar a Villena, on va morir el 10 de maig de 1952. 

Lola Vitoria provenia d'una família molt acomodada i catòlica. Va començar a estudiar
música a Villena i després a València amb José María Úbeda. Encara que no va comptar
amb una formació musical superior, va arribar a ser una excepcional compositora. Tant
és així que, amb només 16 anys, escriví La marcha de la coronación de Alfonso XIII,
obra premiada i editada per Tena. 

En 1909 estrenà la sarsuela Maria Rosa al Teatre Nou d'Alacant. L'obra va rebre una
crítica molt positiva. Tanmateix, la febre tifoide li arrabassà les seues dues filles durant
l'estiu de 1915 i la compositora entrà en un estat de depresió, i va trobar refugi en la
música i l'espiritisme com a necessitat de contactar amb elles. 

Durant molts anys, va compondre sense descans obres com la sarsuela Mi Granada
(estrenada amb gran èxit en 1918 en el Teatre Còmic de Madrid), Así es el amor o
Juerga flamenca; música per a banda com l'Himno al Maestro Chapí, El suspiro del
moro, Danza de los venenos, De vuelta al deprisa, El cerimonioso, Fantasia capricho i
Intermedio; cançons per veu i piano amb Sin esperanza, Canción oriental, Al pie del
balcón, Lamento; i trenta-tres obres per a piano i obres religioses entre les quals
destaquen ¡Adiós madre mía!, Andante doloroso i Loor en Santa Cecilia. 

En la seua faceta d'escriptora també va ser molt prolífica. Fins a dotze obres de teatre
foren creades per Lola i sempre fores rebudes com l'aplaudiment del públic i la crítica. 

L O L A  V I T O R I A  T A R R U E L L A
1880-1952

svmusicology.com



Fou professora durant més de cinquanta anys del Conservatori de València. La major
part de la seua producció es desenvolupà en l'època franquista, per la qual cosa el seu
catàleg compta amb multitut de marxes militars d'exaltació, música patriòtica, himnes
religiosos, cançons espanyoles i pasdobles. També trobem molta música per a banda,
per a veu i piano, cançons infantils i un Ave Maria per a veu i orgue. 

El més conegut del seu repertori és el primer himne que va tindre el València CF: Hurra
el Valencia, hip, hip, hurra. Lolita el va estrenar i dirigir la vesprada del diumenge 21 de
setembre de 1924 al Mestalla, acompanyada per la Unió Musical i el Cor del Micalet. 

A més, va fundar, amb José Roca, el Cor Infantil Juan Bautista Comes. 
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