MARÍA TERESA OLLER, RECONEGUDA PEL CONSELL VALENCIÀ DE
CULTURA

València, 30 de novembre de 2016. Consell Valencià de Cultura. La Medalla d’Honor
del Consell que ha rebut hui Maria Teresa Oller (València, 1920) ha suscitat la
unanimitat d’importants institucions valencianes, que s’han volgut adherir explícitament
a l’homenatge i estar presents en l’acte. La Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant
Carles estava representada pel seu president, Manuel Muñoz Ibáñez, la Real Academia
de Cultura Valenciana pel seu vicedegà, Daniel Sala, i l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, per Artur Ahuir.
M. Teresa Oller, compositora i musicòloga, ha dedicat tota una vida a la recopilació
sistemàtica de la música popular i a la investigació del nostre folklore. Fruit d’això són,
entre altres treballs, els diversos Cançoners que va començar a editar Salvador Seguí,
que arrepleguen una gran quantitat de música de tot el territori valencià i que en
definitiva són el gran corpus musical dels valencians; ella hi va participar de manera
importantíssima. Però no només les seues investigacions s’han dedicat a la música
d’arrel més popular, sinó que també s’han dirigit al rescat d’arxius musicals
d’importància incalculable de la catedral de València i del Col·legi del Corpus Christi
dels segles XVI, XVII i XVIII.
L’acte de concessió de la Medalla, al Palau de Forcalló, l’ha presidit Santiago Grisolía,
on el secretari de la institució, Jesús Huguet, ha llegit l’acta del Consell Valencià de
Cultura en què s’acordava el reconeixement.
Manuel Muñoz Ibáñez ha glossat els mèrits de M. Teresa Oller sobretot com a
recopiladora i transcriptora de més de 3.000 cançons populars de tot arreu de la
geografia valenciana, com una part més del seu caràcter polifacètic, i l’ha definida com
a persona clau de la música valenciana.
Daniel Sala, que li ha prologat dos llibres, ha recordat una part més personal d’Oller, la
de secretària del Mestre Palau, i ha intentat fer entendre el caràcter quasi heroic
d’aquells primers investigadors i recopiladors de camp.

Artur Ahuir ha dedicat la seua intervenció a repassar el món professional de la
musicòloga, i ha resumit amb quatre paraules la seua vida: música, modernitat,
valencianitat i estudi.
Per acabar, en nom de Maria Teresa Oller ha parlat Enric Esteve, president de Lo Rat
Penat, per agrair la Medalla d’Honor de la institució.
Entre els assistents estaven el president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,
Ramon Ferrer, una bona part dels seus membres, així com de l’Acadèmia de Música
Valenciana i els membres del Consell Valencià de Cultura.

