
“ La condició de 
ser dona i haver 
nascut a Castelló 
han marcat la 
meua vida i la 
meua obra. No es 
comprén la meua 
producció musical 
i pictórica sense 
estos llaços.”

MATILDE SALVADOR, COMPOSITORA DE “FINOS QUILATES”

“ De personalitat intensa, rotunda, reivindicativa, plural i apasionada
amant de la seua terra, Matilde Salvador ha sigut figura esencial
en el sosteniment i renaixement de la cultura valenciana al llarg
dels difícils anys de la dictadura i la transició.   Castellonenca 
fervorosa, pintora, viatjera feliç però, sobretot, compositora de fins 
quirats d’ una música sutil i referent cultural per als valencians, 
a més de ser una dona amb una personalitat compromesa amb el
seu poble, amb la seua llengua i amb el paper que han de tindre 
 les dones en la societat “.                        

                                                                              (Justo Romero)
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Matilde Salvador i Segarra (Castelló 
23-3-1918/València 5-10-2007)  Dins d’un 
ambiente familiar de llarga tradició artística i 
musical, als 6 anys inicià els estudis musicals amb 
sa tía Joaquina Segarra, notable pianista, i amb son 
pare, bon violiniste. Al 1933 va estrenar la seua 
primera composició, “Cóm és la lluna”, per a cor i 
sis veus mixtes. Als 18, donà el primer concert amb 
la seua germana Josefina Salvador, violinista.

Es va especialitzar en composició de música vocal i, al 1943, es va casar amb el 
seu professor d’ harmonia del conservatori, Vicente Asencio, formant ells dos 
una de les parelles artístiques més relevants.

Vicente Asencio Ruano

En plena Guerra Civil li dona a 
conéixer  el seu treball a Manuel de 
Falla, a qui considerava model a 
seguir, cosa que podem comprovar 
en les seues composicions. El 
mateix que Falla, Matilde 
aconsegueix que el folklore 
s’entrellace amb l’impresionisme, 
prenent així carácter i personalitat 
pròpies. Són també models per a 
ella Joaquin Rodrigo i Oscar Esplà.

Fascinada per la poesia i els grans autor de la literatura catalana i valenciana, 
va basar la seua passió melòdica sobre textos de poetes i escriptors, com ara 
Bernat Artola, Xavier Casp, Joan Fuster, Salvador Espriu o Miquel Costa i 
Llobera. 

El seu art sonor era el detall refinat i la filigrana. En la part orquestral, s’endevina 
amb claritat la complicitat del seu marit Vicente Asencio, que va col.laborar 
estretamente amb ella en la instrumentació tant de les cançons com en óperes i 
repertori simfònic, ballets ( El sortilegio de la luna, El ruiseñor y la rosa…) Però 
és en l’univers íntim i replegat de la cançó on trobem el millor art de Matilde.

Per encàrrec del ballarí Antonio va composar el ballet “El segoviano esquivo” i 
el portà als principals teatres d’Europa i Amèrica. Moltes de les seues obres, 
també religioses, van ser interpretades  per tot arreu del món per artistes de la 
talla de Victoria de los Ángeles, José Iturbi, Montserrat Caballé o la Orquestra 
de València.
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“Santa Cecilia”, recreada por Matilde 
con un estilo propio.

Matilde Salvador Segarra



Una de les principals obres , fou l’òpera “La filla 
del rei Barbut”,, composada al 1943 i llibret escrit 
per Manuel Segarra, i que està basat  en el 
Tombatossalts de Josep Pasqual i Tirado. La 
història trata d’ un gegant bo anomenat 
Tombatossalts i que gràcies a l’ajuda del seus 
amics va fondar la ciutat de Castelló. És una òpera 
que va ser pensada per a ser representada amb 
titelles. L’argument és de caràcter infantil i, per tant, 
la música segueix eixa frescor, tendressa i 
picardia.Monument al Tombatossalts

Però, clar, els temps eren els que eren i “La filla del 
Rei Barbut” fou censurada per les autoritats de 
l’època per  ¡¡¡estar escrita en valencià i l’autora ser 
una dona i, damunt, jove.!!! Per la mediació de 
Leopoldo Querol, pianista de Castelló, i “molt del 
règim”, per fi s’autoritza si es fa en castellà. Però es 
va fer en valencià amb una sinopsi en castellà al 
principi, la qual cosa indica l’audàcia i el compromís 
de Matilde amb la llengua que va mantindre  intacte 
durant tota la seua vida.

De música religiosa cal destacar també La Missa 
del Lledó (1967), el Retaule Nadalenc del Betlem 
de la Pigà (1980) i la seua última obra  “La 
famosa representación de la Asunción de 
Nuestra Señora a los Cielos”, (1999) obra que l’ 
Orfeó Valencià va tindre l’ honor de cantar en la 
Concatedral de Santa María, de Castelló.
                           

Criteris de censura

I seguint amb la seua producció operística, cal 
assenyalar l’ èxit de “Vinatea”, la segona de les 
seues òperes  i que va estrenar en 1974 al 
Teatre del Liceu de Barcelona, convertint-se 
així en la primera dona  que logrà estrenar en 
aquest teatre. Recrea un episodi de la Crònica 
de Pere el Cerimoniós, amb llibret de Xavier 
Casp. Eixa fita va suposar l’esdeveniment més 
important de la seua vida profesional

Matilde Salvador amb Xavier Casp

 Llibret de 
Vinatea
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Matilde ens va deixar en herència prop de 
300 obres, algunes d’ells inspirades en L’ 
Alguer. La busca dels seus orígens i el 
dels seus avantpassats va suposar un fort 
vincle emocional amb L’ Alguer, capital de 
la Sardenya i única ciutat de l’illa on 
encara es manté viu el català. Multitud d’ 
obres, com ara “Nadala a L’ Alguer” o 
“Cant a la terra nativa”, van ser fruit de 
l’ amor per la terra de la qual sempre ha 
sentit que formava part, i en elles resideix 
la sensibilitat cap al poble de L’ Alguer.      
       

Cor Matilde Salvador, de L’ Alguer

Important va ser també en l’ obra de 
Matilde Salvador la figura del seu amic i 
poeta alguerés Rafael Caría, a qui li va 
musicar alguns dels seus poemes.

Existeix a L’ Alguer ( al noroest de 
Sardenya) un cor amb el nom de 
Matilde Salvador. L’Akademia Cantus 
et fidis la va elegir per tal de donar-li el 
nom al Cor en virtut de l’ascendència 
que va tindre en aquesta localitat en la 
qual l’ idioma català conviu amb el sard 
i l’italià.

A més de la música i les arts, Salvador va ser una gran defensora  de la 
identitat valenciana i dels valor cívics, compromesa amb la cultura i la llengua. 
Per tot això la seua trajectòria va ser recompensada en vida amb molts de 
reconeixements, com ara:
- Premi de Dones Progresistes de València (1995)
- Valencià de l’ Any per la Fundació Huguet de Castelló (1996)
- Distinció al Mèrit Cultural per la Generalitat Valenciana (1997)
- Medalla d’ Or de la Universitat Jaume I de Castelló (1998)
- Nomenament de Filla Predilecta de Castelló (2004)
- Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya (2005)
- Fadrí d’ Or de Castelló
- Medalla de les Festes de Castelló (Matilde va crear la Marxa, com a Himne 
de la ciutat de Castelló.

Cal destacar l’ estima del poble valencià cap a Matilde Salvador, qui ha volgut 
homenatjar-la posant el seu nom a Instituts, carres, places, avingudes, 
Centres Municipals, Centres Culturals, Sales d’ edificis (com la de la Nau al 
Centre Cultural de la Universitat de València), Cors (L’Alguer)...

Matilde Salvador i Rafael Caría
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- “ Totes les ribes de la Mediterrània són 
més o menys iguals, n’ hi han moltes 
coses en comú: la llengua, la cultura... i 
pense també que la gent és producte de la 
terra, de l’ aire que respira, dels seus 
viatges i de la llengua que parla amb els 
seus amics”.

- “La meua iaia em va ensenyar a llegir i 
escriure, va despertar en mi una gran afició 
per la lectura”

- “Les meues primeres composicions  van ser sobre poemes. Allò que més m’ 
agrada és musicar textos. Pense que la veu humana no es pot comparar a cap 
altre instrument. M’ agrada la poesía. I el teatre. He fet moltísimes cançons. De 
vegades crec que són situacions dramàtiques”.

- “ M‘agrada fer teatre. En realitat, sempre faig teatre. Sòc teatral. Inclús quan 
escric una cançó. Visc una palpitació en funció de la expressió dramàtica”.

- “Ella no tenia cap il.lusió especial per convertir-se en un exemple per a ningú, 
però tenia un caràcter tan fort, tan independent i tan valent que el resultat sí es pot 
convertir en un espill on poden mirar-se compositores i músiques”.  (Rosa 
Solbes, periodista i escriptora)

- “En tiempos en los que la mujer no tenía presencia ni reconocimiento social, 
Matilde Salvador se impuso a través de la cultura” (Amparo Marco, Alcaldessa 
de Castelló)

- “Personalmente, sus canciones las encuentro en extremo originales, 
admirablemente hechas y de un sentimiento profundo y comunicativo”  (Florent 
Schmitt).

- ”Matilde no se andaba con dobleces ni palabras huecas. Era directa y sincera. 
De ahí su fama de mujer dura e intransigente. Pero nada más lejos de la realidad. 
Detrás de esa apariencia se ocultaba una personalidad extremadamente sensible 
y sabia, que podía ser hasta entrañable si ella consideraba que su interlocutor era 
lo suficiente interesante o creíble” (Justo Romero)

-” Incansable trabajadora, se ganó el respeto y reconocimiento de la clase 
intelectual de su región”  (Alicia Corduras, compositora y directora de orquesta)
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