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Victor Vallés està en possessió de diversos títols   en les  especialitats de
 Trompeta, Piano, Direcció de Banda  i Composició, obtenint en  aquesta 
última el Premi Extraordinari Fi de Carrera en el CSM de València, realitzant 
un treball de investigació (Matrícula d'Honor)  sobre dos  quintets de  metall 
de Sanz-Burguete: Gaudí *um i Bettina versus  Goethe ( publicat en la revista 
especialitzada en  música contemporània  Espacio Sonoro).  En  el  2010 
finalitza el Màster de Música en l’especialitat de “Música Contempofinalitza el Màster de Música en l’especialitat de “Música Contemporània” 
en la UPV amb un treball de investigació sobre Carmelo Bernaola.
Estudia direcció amb  José Rafael  P.  Vilaplana,  J. Espinosa,  Jan Cober,  Alex 
Schillings, Thomas Doos,  E. Corporon,  Juan Luis  Martínez  Navarro  i  Josep 
Ramon  Gil-Tàrrega.  Obres seves  han sigut programades en Festivals  a 
Argentina, França i Espanya, destacant el “Synthèse 2008 de Bourges”, 
“Temporada  Avuí  Música”  que  organitza  l’Associació  Catalana  de 
Compositors, “Punto de EncuentCompositors, “Punto de Encuentro” que organitza l’Associació Espanyola  de 
Música Electroacústica, i els Festivals “Spanish Brass Alzira” i “BrasSurround” 
que organitzen els Spanish Brass Luur Metals. 

Algunes d’aquestes obres estan registrades tant en Cd, com editades en: Al Puerto, Brotons & Mercadal, 
B&M Llevant,  Omnes Band,  MusicVall,  Piles i l'editorial  Spanish Brass; i han  sigut premiades en 
Concursos de Composició per a  Dolçaines en Muro,  Concursos de Composició per a Banda en  Alcoy, 
Muro, Villena, Benidorm, i Composició per a Grups de Cambra com l’organitzat pels Spanish Brass, el 
de Montserrat, i el Solfes de la Mediterrània organitzat pel Llevant Ensemble.
Com a docent, ha impartit classes de harmonia i anàlisi en el Conservatori Com a docent, ha impartit classes de harmonia i anàlisi en el Conservatori “Mestre Vert”  de Carcaixent, 
així com llenguatge  musical,  piano,  conjunt instrumental... en  diverses  escoles  de música  de la 
Comunitat  Valenciana.  Actualment  compagina  la  seua activitat  docent,  la  seua  contínua  tasca
compositiva, la direcció de la U.M. de Tàrbena i la Valladina de Vallada amb la realització  del  doctorat 
sobre l’obra de Carmelo A. Bernaola en el Departament de Comunicació Audiovisual,  Documentació i 
Història de l’Art (DCADHA) de la UPV.
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FONTINENS (Marxa Pasdoble) 1909

LA CANCIÓN DEL HAREM (Marxa Àrab) 1907
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Conegut  familiarment  com Camilo  el Roig,  aquest  músic  alcoià  va 
néixer el 13 de febrer de 1852. De ben menut comença els seus estudis 
musicals  amb Rafael  Miralles  i  Francisco Cantó,  cursant més  tard 
harmonia amb Juan Cantó Francés, catedràtic de la matèria a Madrid i 
compositor de Mahomet, considerada la primera peça escrita per a la 
festa de moros i cristians. 
Autor d’una extensa pAutor d’una extensa producció musical, obtingué importants premis 
amb obres com el Himno a la Santa Faz, la polonesa de concert Alicante i el 
poema simfònic Lo Crit del Palleter guardonat aquest per Lo Rat Penat als 
Jocs Florals de 1908. Polques, masurques, pasdobles i marxes... moltes 
inspirades en fets històrics com El Capitán, pasdoble que dedica a  Francisco inspirades en fets històrics com El Capitán, pasdoble que dedica a  Francisco 
Reig Cantó o Krouger. Destaca  la música festera relacionada amb la burgesia 
alcoiana com  Benixerraix « una de les primeres composicions amb voluntat 
de servir com a suport de l'entrada de moros» . També  escriurà per  a 
les músiques de Cocentaina o Bocairent entre d'altres; és el cas de Fontinens, 
la marxa que dedicarà a La Lira del Clariano. 
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Però serà La Canción del Harem la peça que més fama li donarà al mestre i  la  que li  obrirà les portes 
de les impremtes i de les bandes més prestigioses. Estrenada al 1907, en l'entrà de moros de les festes 
de Sant Jordi a Alcoi, per la «Santa Cecilia» o «Primitiva» d'Albaida,  aleshores  dirigida  per  José 
Mª Bellver.

En la seva faceta de diEn la seva faceta de director, Camilo Pérez Laporta va ser titular de la Banda Novísima  d’Alcoi  i 
la Municipal de Villena. En 1913 és nomenat director de la Corporació Musical Primitiva d'Alcoi, 
càrrec que ocuparà fins la seua mort, el cinc de febrer de 1917. 

Casat amb  Daniela Monllor,   va tindre una filla: Araceli i dos fills: Camilo  i  Evaristo,  distingits 
músics, compositors de referència de la música alcoiana.
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Algunes d’aquestes obres estan registrades tant en Cd, com editades en: Al Puerto, Brotons & Mercadal, 
B&M Llevant,  Omnes Band,  MusicVall,  Piles i l'editorial  Spanish Brass; i han  sigut premiades en 
Concursos de Composició per a  Dolçaines en Muro,  Concursos de Composició per a Banda en  Alcoy, 
Muro, Villena, Benidorm, i Composició per a Grups de Cambra com l’organitzat pels Spanish Brass, el 
de Montserrat, i el Solfes de la Mediterrània organitzat pel Llevant Ensemble.
Com a docent, ha impartit classes de harmonia i anàlisi en el Conservatori 
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de Montserrat, i el Solfes de la Mediterrània organitzat pel Llevant Ensemble.
Com a docent, ha impartit classes de harmonia i anàlisi en el Conservatori Com a docent, ha impartit classes de harmonia i anàlisi en el Conservatori “Mestre Vert”  de Carcaixent, 
així com llenguatge  musical,  piano,  conjunt instrumental... en  diverses  escoles  de música  de la 
Comunitat  Valenciana.  Actualment  compagina  la  seua activitat  docent,  la  seua  contínua  tasca
compositiva, la direcció de la U.M. de Tàrbena i la Valladina de Vallada amb la realització  del  doctorat 
sobre l’obra de Carmelo A. Bernaola en el Departament de Comunicació Audiovisual,  Documentació i 
Història de l’Art (DCADHA) de la UPV.
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