Salvador Marco
El Premi Honoríﬁc de Musicologia és un guardó instituït l’any 2010 per
l’Associació Valenciana de Musicologia que reconeix la trajectòria
musicològica d’una persona o entitat que per la seua obra cientíﬁca
haja contribuït de manera notable a donar a conèixer el patrimoni
musical valencià.
El Guardó es concedeix cada tres anys. Tenen dret a proposar i votar
un canditat la totalitat dels membres de l’associació que acudeixen a
l’assemblea on l’ordre del dia preveu dur a terme la votació.
La celebració consisteix en un acte de reconeixement i l’entrega
d’una escultura dissenyada per l’escultor Salvador Marco en exclusiva
per a AVAMUS. El lliurament del premi té lloc dins del marc de les
Jornades Avamus de Musicologia.

Premi Honoríﬁc de Musicologia 2011
D. José Climent Barber
Sacerdot. Va rebre el presbiterat el dia 29 de juny de 1950. El mateix
any va opositar amb èxit per al lloc d’organista a la Catedral de

València, càrrec que portava adjunt l’orgue de la Reial Basílica de
Ntra. Sra. dels Desamparts. En 1981 va ser nomenat Canonge amb el
càrrec de Prefecte de Música Sacra. És Fill Predilecte de la ciutat
d’Oliva.
Director fundador del Conservatori Municipal “José Iturbi” de València
on va impartir cursos d’Història i Estètica de la Música i Història de
l’Art. Ha estat Director de la Coral Infantil “Juan Bta. Comes” així com
de l’Escolania de Ntra. Sra dels Desamparats. Fou Director de la
Secció de Musicologia de la Institució Alfons el Magnànim. Ha
col·laborat amb la Diputació Provincial dirigint el “Retrobem la nostra
música” a més de dirigir la part musical de “La Llum de les Imatges”.
En l’any 2001 va crear la Coral Catedralícia.
Entre els seus treballs destaquen els Fons Musicals de la Regió
Valenciana, L’Opera Omnia vocal i els cinc últims volums de l’obra
orgànica de Joan Cabanilles, així com el Libre de Tocates de Vicente
Rodríguez Monllor. És Acadèmic Número de la Real Acadèmia de
Cultura Valenciana i Corresponent de la Real Academia de San Carlos
de València i de Sant Jordi de Barcelona.
Premis, distincions i atres mèrits: ha lograt diversos Premis
Extraordinaris en els Jocs Florals de Lo Rat Penat, societat que el va

nomenar Prohom. En 2010, l’Ajuntament de València el nomenà Fill
Adoptiu de la ciutat.

Ramon Canut (president d’AVAMUS 2005-2015), D. José Climent i l’escultor Salvador Marco

Premi Honoríﬁc de Musicologia 2014
Fonoteca de Materials

Premi Honoríﬁc de Musicologia 2017
D. Fermín Pardo Pardo
És un dels folkloristes valencians més prolíﬁcs que toca, canta, balla i
escriu, dedicat principalment a la investigació i la docència. En els
seus estudis aporta una visió integradora i multidisciplinar on la
música es fon amb altres usos socials de la tradició oral com la
literatura, la dansa, la indumentària, les festes, l’arquitectura, la
gastronomia, el simbolisme i la religió.

Va fundar el grup «Alimara» de la Societat Coral el Micalet de
València, on també va ser assessor i cantador del «Col·lectiu d’Estudis
Folclòrics Aldarull», va crear el «Grupo de Estudios Folklóricos
JARAIZ», el «Grup de Restauració de València» i va col·laborar amb
«Arraïls», entre d’altres. Ha recuperat nombrosos balls i danses,
d’entre les quals cal destacar les del Corpus de València com a una
de les seues principals aportacions.
A partir de 1974 formà part de l’equip de recopiladors coordinat per
Salvador Seguí que culminà amb la publicació dels cançoners
d’Alacant, València i Castelló, en els quals va realitzar una quantitat
ingent d’aportacions. Compta amb nombrosos enregistraments
discogràﬁcs, publicacions, congressos, entrevistes, i ha participat en
diversos mitjans de comunicació, tant en ràdio com en televisió.
Des de 1994 és Cronista Oﬁcial de Requena. En 2008, va donar a
l’arxiu municipal de Requena 325 enregistraments amb quasi 12.000
peces de música tradicional i cultura popular, fons que ja es troba
completament digitalitzat. Des de 2011 és ﬁll predilecte d’aquesta
localitat. En l’actualitat continua amb la recuperació de música
tradicional i com a intèrpret en la «Asociación Cantares Viejos de
Requena». Gran coneixedor de les nostres comarques, el seu llegat es
pot considerar un dels més importants per a l’estudi de les músiques

de tradició oral valenciana.

Fermín Pardo Pardo

