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Un any més ens dirigim a tots vosaltres per mitjà d’aquest llibret i en ocasió de la festa en honor a la Patrona 
dels músics, Santa Cecília. Una celebració que, any rere any, el músic espera ja que són unes festes totalment 
dedicades a la música, audicions, concerts i cel·lebracions varies. També és una època en la qual, tal com canta 
l’Himne a la nostra Patrona, tots tenim desitjos d’art i unió. Art per la part musical i uniò perquè en eixes dates tots 
el músics ens unim per a celebrar la nostra festa, per a gaudir de la música i de l’amistat i contagiem a tot aquell 
que no és músic però que estima la música.

Una festa de la que tots participen; des de la Musa, els músics, pares i mares, alumnes i simpatitzants, passant 
per socis i Junta Directiva; i tots ells aportant el seu granet d’arena, fan d’aquesta festa la més representativa de 
la cultura musical del poble.

Durant aquest any, les nostres agrupacions musicals: banda Simfònica, dirigida per Beatriz Fernández, i, l`Orquestra, 
dirigida per Ximo Arias, han realitzat un gran treball i gran nombre de concerts.

Com no, agraïm el treball constant de les agrupacions més joves: la Banda Juvenil dirigida per David Nácher, i, la 
Coral Juvenil “Antonio Claverol”, dirigida per Vicente Almarche, que, amb el seu treball diari, fan créixer el nivell 
musical i l’harmonia de l’Artesana. 

Agraïm també el treball de Miguel Almarche al capdavant de l’Escola de Música, que és la base musical de la 
Societat, amb la seua tasca i constància junt a la professionalitat del claustre de mestres, fent de l’escola un centre 
de referència en l’ensenyament musical al poble de Catarroja.

Donar les gràcies als socis i simpatitzants, per acompanyar-nos en les activitats musicals; per als músics sempre 
és important vores recolzats per aquesta massa social.

Aprofitem també l’ocasió per a donar la enhorabona a la nostra Musa, Marta Bort, així, com no, als nous músics que 
enguany s’incorporaran a la Banda Simfònica i a l’Orquestra i els animem a que no perden mai la il·lusió i continuen 
participant en tots els assajos i concerts.

I, finalment, agraïr de tot cor als músics la seua inestimable col·laboració ja que sense ells no tindria sentit esta 
Societat.

Sense res més, desitjar-vos a tots que disfruteu de les activitats programades amb tant d’esforç, i que siguen unes 
festes plenes d’alegria, germanor i bons sentiments.

LA JUNTA DIRECTIVA

SALUTACIÓ 
DE LA 
JUNTA 
DIRECTIVA



Estimados amigos de la Sociedad Musical L’Artesana

Como cada año, mis palabras a todos los miembros de vuestra sociedad son de reconocimiento y agrade-
cimiento a vuestra labor diaria, que nos permite a los catarrojenses disfrutar de la música y de la alegría 
con la que celebráis la fiesta de vuestra patrona Santa Cecilia.

De modo especial quiero felicitar a vuestro Presidente Rafael Soler y a vuestra musa Marta Bort, así como 
a todos los educandos que este año os incorporáis a la banda. 

La música es un tesoro capaz de transmitir y provocar emociones y sentimientos. Solo unos privilegiados 
guardan este tesoro y sois vosotros, los músicos. Enhorabuena por este privilegio y gracias por compartirlo 
con nosotros. 

¡Felices Fiestas en honor a Santa Cecilia!

Un abrazo de vuestra alcaldesa
Soledad Ramon Sánchez

SALUTACIÓ 
DE L’ALCALDESA

Benvolguts amics de la Societat Musical L’Artesana 

Com a Regidor de Cultura i Educació és un orgull dirigir-me a vosaltres en la celebració de Santa Cecília. 

La música és part essencial de la cultura del nostre poble i vosaltres, que tants anys porteu educand i 
formant xiquets, jóvens i adults en l’art de la Música, sou part de la història i de la cultura de Catarroja. 

Vull felicitar-vos a tots els que formeu la Societat Musical l’Artesana i en especial als músics per este do 
que teniu i del qual feu partícips a tots els veïns del nostre municipi amb els vostres concerts i cercaviles. 

Desitge que disfruteu plenament d’estos dies festius junt amb els vostres familiars i amics y com sempre, 
em pose a la vostra disposició. 

David Nacher Ramón
 Regidor de Cultura i Educació

SALUTACIÓ 
DEL REGIDOR
DE CULTURA I EDUCACIÓ



Any rere any, celebrem les festes de Santa Cecília, 
i, com no, l'Escola de Música de l'Artesana vol 
agrair l'oportunitat que ens brinden per saludar-
vos. 

Aquest any reprenem el curs amb una nova inversió per part de la Junta Directiva, que, colze a colze, 
fem d'aquesta escola una escola de renom i capdavantera en l'ensenyament musical de la població de 
Catarroja i dels pobles del voltant. 
 
El projecte d'ensenyament començat uns anys enrere continua aquest any i millora aspectes com nous 
mètodes d'ensenyament, innovacions tecnològiques i molts més avantatges, que apliquen cadascú dels 
nostres professors dins de la programació de cada assignatura. Com no, compte amb un professorat 
amb experiència i nivell altament qualificat per a l'ensenyament musical, als que vull agrair per la meua 
part poder compartir el dia a dia al vostre costat. 
 
Oferim una qualitat educativa dirigida a aconseguir que l'educació artística/musical provoque un 
creixement intel·lectual, afectiu i social entre tot l'alumnat que a dia de demà passarà a formar part de 
les agrupacions musical de la Societat. 

Recordeu que amb el treball i sacrifici per part de tots, pares/mares, alumnes i professors, serà la base 
per a dur endavant la nostra vida musical. Sense dubte que tots treballem dia a dia perquè els resultats 
siguen excel·lents. 

A gaudir de les festes i recordeu que, amb la música, la vida té més sentit!  

Miguel Almarche Pons 
Director de l'E.M. L'Artesana 

PROFESSORAT 

 

El mes de novembre ja ha arribat, per a tota la Societat és una data significativa, i com a tal, ho celebrem 
agraint a Santa Cecilia la fe que diposita amb tots vosaltres per seguir mantenint l’esperit de la música 
dia a dia. Casdascú de vosaltres ocupa una part molt important al capdavant d’aquesta festivitat i sou 
imprescindibles per a que any rere any es duga endavant. Tots vosaltres: músics, nous músics, socis, se-
guidors incondicionals, mestres, professors, directiva, President, i aquest any en especial, amb la figura de 
la nostra Musa Marta Bort. Tots representeu la Societat Musical L’Artesana de Catarroja, tant en la vostra 
població com fora d’ella. Sé que sentiu i escolteu el so de L’Artesana, s’identifiqueu amb ella i vos enor-
gulliu de pertànyer a aquesta identitat musical. Vos felicite per aquest sentiment, tots heu d’exterioritzar la 
passió interna que teniu per la vostra música, la música que es reprodueix a L’Artesana.

Tota festivitat requereix uns preparatius, i la nostra en particular també. L’esforç i la dedicació diaria és de 
màxima necessitat per garantir una celebració com tots vosaltres mereixeu. És clar que per dedicar temps 
a l’espai de l’art músical hem de sacrificar altres, però no oblidem que l’art del qual ens satisfà és digne 
de la nostra generositat temporal, emocional i social. Ens deguem al nostre colectiu, al nostre grup musi-
cal, a la nostra societat musical i a cadascú del nostres companys musicals. La música és el punt d’unió 
de molts sons organitzats, de mateixa manera que L’Artesana ha de ser el centre de reunió de músics 
conscients de la seua aportació musical i extramusical, ja que el nostre mitjà (música), justifica la nostra 
causa (grup musical/banda musical).

De segur que passarem tots junts uns dies d’esforç gratificant, amb uns resultats excel·lents i unes re-
compensens més que meritories.

Una abraçada molt sincera a tots vosaltres, orgullosa, més que mai, de representar-vos com a Directora 
de la Banda Simfònica L’Artesana de Catarroja.

Beatriz Fernández Aucejo 
Directora de la Banda Simfònica de Catarroja

SALUTACIÓ DE LA
DIRECTORA DE LA BANDA 
SIMFÒNICA DE CATARROJA



Ya ha pasado otro año y de nuevo, como Director de la Banda Juvenil, me veo frente al papel para dirigir 
unas palabras a todos los que formamos la Sociedad Musical L’Artesana. 

Y de nuevo me veo en la necesidad de agradecer a todos mis compañeros la gran labor que desempeñan, 
cada uno en su puesto, poniendo su granito de arena para que año tras año, y ya son muchos, nuestra 
sociedad perdure. 

Porque esto es fruto del trabajo diario de todos, Presidente, Junta Directiva, Directora de la Banda, Director 
de la Orquesta, Profesores, Comisión de Mujeres de Santa Cecilia, Musa, Padres y Alumnos. Todos unidos 
por una sola cosa, el amor a la Música.

A mis alumnos de la Banda Juvenil os animo a seguir trabajando como la hacéis, con constancia y esfuerzo, 
para seguir cosechando éxitos como el que conseguimos el año pasado en el Certamen de Alcacer. 

No es fácil y lo sé. Y también vosotros lo sabéis, porque ser músico significa horas y horas de trabajo, pero 
vale la pena y también eso lo sabemos vosotros y yo.

Enhorabuena a todos y disfrutemos un año más de la festividad de nuestra Patrona Santa Cecilia en 
compañía de nuestros vecinos. 

David Nacher Ramón
Director de la Banda Juvenil

Estimats músics i membres de l’Artesana:

Un any més ens trobem a la setmana més important dels músics, una setmana on més que mai hem de 
recordar el perquè vàrem triar ser músics i el que la música representa per a nosaltres.

En aquestos dies vivim de primera mà la màgia de ser músic, compartim moments de felicitat i alegria 
amb els nostres i ensenyem als més menuts els valors de la música.

Espere que en aquestes festes de Santa Cecilia gaudiu al màxim i pugueu compartir moments de felicitat 
amb les famílies i amics.

Una abraçada carinyosa a tots els músics i membres de La Societat Musical l’Artesana, gaudiu i feu 
música.

Ximo Arias
Director de l’Orquestra Simfònica l’Artesana

SALUTACIÓ DEL
DIRECTOR DE L’ORQUESTRA 
SIMFÒNICA L’ARTESANA

SALUTACIÓ 
DEL DIRECTOR  
DE LA BANDA JUVENIL



Un any més, i ja en són 33, la Coral Juvenil “Antonio Claverol” dóna la benvinguda a les festes de la nostra 
Patrona Santa Cecilia.

Com una agrupació més de la Societat volem donar les gràcies a la Junta Directiva i a l’Escola de Música 
que són els principals valedors de la nostra agrupació, com també als pares i mares dels components, 
simpatitzants de la Societat i Músics.

M’agradaria recalcar l’important treball de tots i cadascun dels professors/es i directors/a, que, amb la seua 
professionalitat i treball, fan que els músics i alumnes de les diferents agrupacions creixen musicalment i 
se’ls ensenye el gran valor de la humanitat; crec que no hi ha res millor per a una persona que tenir dins 
de la seua vida qualsevol tema relacionat amb la Música.

Encara que hui la medicina és la ciència actual per excel·lència, som moltes les persones les que utilitzem 
la música com a tractament psicosocial, educatiu, de relacions entre persones, de desenvolupament 
personal i dels sentits… tot un món a l’abast de qualsevol: LA MÚSICA.

Deixeu anar als vostres sentits i viviu la Música; ella vos ajudarà en els millors i pitjors moments de la 
vostra vida. Dibuixeu les seues notes, balleu les seues danses, canteu les seues lletres i escolteu les seues 
melodies; i les set notes de l’escala que vos ajuden a pujar aquesta escala a la felicitat.

Estimeu la MÚSICA, viviu-la, però sobretot, respecteu-la i cuideu-la.

Bones festes!!

Visente Almarche Pons 
Director de la Coral Juvenil “Antonio Claverol”

SALUTACIÓ DEL
DIRECTOR DE LA 
CORAL JUVENIL  
“ANTONIO CLAVEROL”

SALUTACIÓ  
DE LA MUSA

Benvolguts músics, socis i amics d’aquesta família musical 
que és l’Artesana.

Aquest any és molt especial per a mi, ja que he tingut la sort 
de representar la figura de la musa de la meua Societat i de 
la meua banda, de la que sóc membre des de fa molts anys 
i de la qual, passe el que passe estic i estaré sempre molt 
orgullosa. Així doncs, tinc el plaer de convidar-vos a totes les 
activitats i actes diversos que hem preparat per a festejar el 
dia de la Nostra patrona, Santa Cecília.

En aquestes dates, més que mai, hem de estar units, per poder 
gaudir d’aquestos dies, que son, sens dubte, inoblidables any 
rere any. 

Vos desitja unes molt bones festes a tots,

Marta Bort Marí

Dª. MARÍA DEL PILAR ARNAU
25º ANIVERSARI CAMBRERA 
1989 - 2014

La Societat Musical L’Artesana felicita a Dª. María del Pilar  
Arnau en el 25º aniversari del seu nombrament com a 
Cambrera de Santa Cecilia.



L’ARTESANA I EL EMPASTRE
Juan Artola

LA ARTESANA, la banda del Platero o també la banda del Pollastre (Juan Marí Albert, Botja).

Relació de músics

D’esquerra a dreta per dalt:

Joan el Fariner, de Massanassa; Pepet de Massanassa; Abel Gradolí; Vicent Pastor; Olegario Polo; El Mallorquí; 
Josep Marí Albert; A. Gradolí; Josep Almarche; A. Hervás (Perales); 

2ª fila: Agustí Jorge; El tio Capsana; F. Marí Albert; Miquel Penella; El tio Pollastre (Director), Gaspar Gradolí; 
Josep Penella; ; Joan Marí Albert; F. Puchalt.

3ª fila: El Rajoler; El tio Vicentet de Massanassa; Filiberto Penella; El Fino; Raga; “Abuelo” Naya; El Casat; 
Pasqual Quiles; Valero Rodrigo; Vicent Peris.

Baix: Filiberto Rodrigo; El Torrentí; Miquel el Bombero; Pere Hernández; Joan Naya; Josep Hernández.

Director: Josep Izquierdo Perales (El tio Pollastre). 

(de la biblioteca Pública Municipal de Catarroja)

Vista la relació de músics anteriors que conformaven la banda L’Artesana a la data que s’indica, i cotejant-la amb 
el llistat dels que formaven part de El Empastre, hem apreciat algunes coincidències que venen a corroborar el que 
l’Agrupació còmica la formaren músics de les diverses bandes de la localitat. 

Foto de José Marí Asins

PROGRAMA DE FESTES SANTA CECÍLIA NOVEMBRE 2014
Divendres 14
20:00 h a 22:00 h Eliminatòries de TRUC i  
PARXÍS; i després de l’assaig també.

Dissabte 15
14:00 h Concurs de CHEFS 
17:30 h Disfresses infantils 

22:00 h Disfresses, sopar i discomòbil

Diumenge 16
18:00 h Clase de ZUMBA 
(inscripció 4E en secretaría)

Divendres 21
20:00 h a 22:00 h Eliminatòries de TRUC i  
PARXÍS; i després de l’assaig també

Dissabte 22
12:00 h Concurs de PAELLES 
(inscripció 10E en secretaría)

16:00 h Finals de TRUC i PARXÍS  
22:00 h Sopar i discomòbil

Diumenge 23
Matí esportiu 

 

Dimecres 26
22:00 h Audicions al Saló d’Actes de L’Artesana

Divendres 28
00:30 h Concurs de CURTS

Dissabte 29
19:30 h CONCERT en el TAC

22:30 h Sopar oferit pels Nous Músics;  
després discomòbil

Diumenge 30
9:30 h Desdejuni

10:00 h Arreplegada dels Nous Músics

12:30 h Misa a l’esglesia de Sant Miquel

14:30 h Vi d’Honor.



Els músics de La Artesana que formaran part de El Empastre són; 

Antonio Gradolí, fliscorno; José Almarche, trompeta; Agustín Jorge, saxo; Antonio Hervás, saxo; Vicente Peris 
Ridaura, caixa; Filiberto Rodrigo Alarcón, trompa (el mestre Felip); Francisco Marí Albert, trombó; Gaspar 
Gradolí, clarinet; Juan Marí Albert, requinto; Valeriano Rodrigo Alarcón, bombo. 

De tots ells, es constituiran com a fundadors de la banda al 1915:

Antonio Gradolí, fliscorno; José Almarche, trompeta; Agustín Jorge, saxo; Filiberto Rodrigo Alarcón, trompa (el 
mestre Felip); Francisco Marí Albert, trombó: Juan Marí Albert, requinto; Valeriano Rodrigo Alarcón, bombo. 

Tan Vicente Peris Ridaura (1919) com Gaspar Gradolí Baixauli i Antonio Hervás, músics de La Artesana, 
s’incorporaran progresivament, junt a altres músics de la banda, que no apareixen a la foto, i de les altres bandes 
del poble que, lamentablement, s’havien desfet per raons socio-polítiques. 

Al 1920 no existixen bandes de música al poble. Sols El Empastre com a penya i xaranga creix en número i 
popularitat. Esta nova situació farà possible el resurgiment d’una nova banda, i amb ella una entitat que figurarà en 
els registres oficials com “La Filarmònica”. (Del llibre Aquí, “El Empastre”…de Peregrín Llorens i Raga).

EL REGLAMENT DE LA SOCIEDAD MUSICAL “LA FILARMÓMICA”

(Doc de Juan Guillem Zacarés)

Era presentat en Govern Civil de València el dia 14 de maig de 1921. Anava signat per:

Gaspar Gradolí Baixauli com a President

José Almarche Alapont com a Secretari

I els vocals:

Constantino Gimeno Borcha i Antonio Hervás Alfonso

El local social de la nova Societat quedava ubicat en el baix de l’edifici del carrer Alfonso XIII nº 5 de la localitat, 
actual Carrer Nou.

En la part de darrere del Reglament apareix, escrit a má i en columna, la següent llista dels socis de la societat La 
Filarmónica de Catarroja i que a la vegada eren o seran membres de El Empastre:

D’honor:  Vicente Fuster Ballester, (apoderat de El Empastre nomenat el 1926)

  Filiberto Rodrigo Alarcón, fundador i Director de El Empastre, 1915.

De número:

Alberto Muñoz Daroqui, 1931, director de la Banda El Empastre.

Valeriano Rodrigo Alarcón, fundador Empastre 1915

José Fortea Mas, membre de El Empastre, 1921, plats

Vicente Peris Chulvi, membre de El Empastre 1921, caxa-redoblant

Antonio Muñoz San Adán, fundador Empastre, 1915, timbal

Antonio Claverol Puchalt, membre de El Empastre 1920, saxo alt

Antonio Raga Rosaleñ, fundador de El Empastre 1915, tuba.

Francisco Marí Albert, fundador de El Empastre 1915

Francisco Puchalt Ricart, fundador de El Empastre 1915, trombó

Filiberto Rodrigo Hernández, membre de El Empastre 1927, trompa.

Juan Gimeno Borcha, membre de El Empastre 1920, fliscorno

Antonio Gradolí Baixauli, fundador de El Empastre 1915

Constantino Gimeno Borcha, (vocal de la Junta) fundador de El Empastre 1915

Pascual Quiles Martínez, membre de El Empastre 1927, trompeta

José Almarche Alapont (Secretari de la Junta), fundador de El Empastre 1915

Antonio Hervás Alfonso (vocal de la Junta), membre de El Empastre 1920, saxo.

Agustín Jorge Requena, fundador El Empastre 1915

Juan Marí Albert, fundador de El Empastre 1915

Antonio Jorge Penella, membre de El Empastre 1920, clarinet

Agustín Jorge Pascual, membre de El Empastre 1927, clarinet

Juan Villa Badia, membre de El Empastre 1927, clarinet

Gaspar Gradolí Baixauli (President), membre de El Empastre 1919, clarinet.

Vista la relació de socis es pot afirmar contundentment que El Empastre, com a banda còmica, estava plenament 
integrat en la Societat Musical La Filarmónica i que esta estava conformada quasi en la seua totalitat pels músics 
que havien format part de La Artesana. 

El 26 de desembre de 1931, per problemes econòmics, es va prendre la decisió de disoldre la Societat Musical 
“La Filarmónica”. Mesos abans, el dia 30 d’octubre de l’any indicat, una comissió de El Empastre integrada per 
Antonio Jorge, Juan Villa, Miguel Chirivella i José Almarche, presentava en Govern Civil de València El Reglament 
de l’Agrupació Musical “El Empastre”, de Catarroja, d’acord amb la vigent Llei d’Associacions. D’esta manera se 
legalitzava la situació juridico-social de la banda, que la constituïa com una entitat amb personalitat pròpia i de 
plena autonomia. De vell nou El Empastre seguix i La Filarmónica, antiga Artesana, haurà d’esperar uns anys per a 
refer-se i iniciar la seua actvitat bandística de la mà de N’Antonio Claverol. 

“quan es desfà, tots el músics que queden o són de El Empastre o s’ajunten en una altra banda... duien la bandera 
de l’Artesana, però era una reunió de músics amb la bandera del Pollastre, anys 1932-1933.

(De l’entrevista que van fer Pasqual Alapont i Ramón Guillén a Juan Marí Albert,  
l’any 1985 per al Butlletí del poble. Biblioteca Municipal de Catarroja.)



Un espectacle, mescla, fusió de l'experiència professional
del  Dj.  Víctor  Pérez,  en  directe,  amb  els  sons  rítmics
interpretats  per  Amores  Grup  de  Percussió.
Un espectacle únic i innovador de música, so, llum, làser,
imatge, show, posada en escena i performance per veure i
escoltar.  Un  projecte  que  fusiona  l'avantguarda  de  la
música de percussió amb la música electrònica, creant un
espectacle nou, on es sumen llenguatges sonors i visuals
produint una sinergia actual.
Un equip de més de 25 persones, fan possible que aquest
espectacle siga una explosió de sensacions.
ESTRENA: TEATRE PRINCIPAL DE VALÈNCIA, Divendres
30 de Maig. 

Aquesta òpera en que el seu llibretista i dramaturg és Paco
Zarzoso i el Compositor és J.S. Chapi, és una tragicomèdia
musical  que  pretén  trencar  amb  el  concepte  tradicional  de
l'òpera i unint percussió amb veus fa un espectacle únic. Està
cantada  per  tres  intèrprets:  un  cantaor,  Miquel  Gil  i  dues
sopranos, María García i Luca Espinosa, que representen un
pare de 60 anys i les seues filles. EL MAL VINO, fa referència
a un mal o tragèdia que es basa en vàries persones o una
comunitat  i  EL  MAL  VINO  com  mala  borratxera.

ESTRENA:Teatre Rialto de València, Dijous 6 de Novembre. 

www.amoresgrupdepercussio.com

Amores Grup de Percussió complix
el  seu  25  Aniversari  d'existència  i
trajectòria  professional  integrada  pels
mateixos  que  crearen  el  grup:  Pau
Balleser, J.S. Chapi i Àngel García, amb
motiu d'aquest  aniversari  s'han marcat
com  a  eix  principal  la  producció  de
noves creacions per recuperar la seua
marca  d'identitat  al  mateix  temps  que
seguir consolidant-se com pioners de la
percussió  contemporània  en  Espanya.

Grup fundat  en  1989,  AMORES,  Grup
de Percussió, pren el seu nom de l'obra

homònima de John Cage, compositor que ha exercit una forta influència en el grup i a qui va
fer homenatge en el Festival de Tardor de Madrid en 1991, comptant amb la seua presència.
En la seua dilatada trajectòria ha desenvolupat un paper decisiu en l'evolució de la música
per  a  percussió  en  Espanya,  estrenant  gran  part  de  l'obra  escrita  per  a  percussió  i
composicions  dedicades  al  grup.  Sempre  han
estat  lligats  a  la  llavor  d'investigació,  docent  i
educativa  creant  audicions  de  percussió  per
escolars  durant  els  darrers  17  anys.  Els  més
importants solistes internacionals han actuat amb
el grup.

AMORES Grup de Percussió ha actuat en gran
nombre  de  ciutats  espanyoles  i  arreu  de  tot  el
món,  dins  dels  Festivals  de Percussió  i  Música
Contemporània  més  importants,  obtenint
nombrosos elogis de la crítica especialitzada. Han
realitzat  diversos  espectacles  que  fusionen  la
percussió  contemporània  i  les  arts  escèniques:
FÈNIX(2000),  TINAJAS  (2002),  DRUMCUTS
(2005), COSMOGONÍA (2007) i CALLEJON SIN
SALIDA (2008), amb els que han estat de gira per
tot el territori nacional. Han sigut guardonats amb
el Premi de les Arts Escèniques de la Generalitat
Valenciana a la música 2001, per Fènix (encàrrec
de la companyia de dansa de Vicente Sáez), amb el Premi de les Arts Escèniques 2003 a la
millor  composició  musical,  per Tinajas,  música original  de Jesús Salvador Chapi i  amb el
Premi de les Arts Escèniques de la Generalitat Valenciana per la Millor Música Original per a
Espectacle  Escènic  per Ubú (producció  Teatres  de  la  Generalitat). 
En  2009  amb  motiu  del  seu  20 aniversari,  varen  estrenar  el  concert per  a percussió  i
orquestra  “AMOREXXS”,  del  compositor Andrés Valero,  interpretada  junt  l'Orquestra  de
València en el Palau de Música de València. 

Aquest 2014 celebren el seu 25 aniversari amb noves creacions
com “ELEKTRA DRUMS” i “EL MAL VINO”. 

25 anys Escoltant i Estimant AMORES Grup de Percussió

    https://www.youtube.com/watch?v=8nemQ31xwOg



Marta  García  s'emporta  tres
primers premis.

La jove  percussionista  de  l'Artesana,
Marta  García,  ha  rebut  tres  primers
premis  d'interpretació  musical  en  els
darrers  mesos:  Premi  Professional,
Premi  Autonòmic  i  Premi  “Vicent
Galbis”.

En primer lloc al  mes de juliol  i  una volta finalitzats els estudis  de Grau Professional  al
Conservatori Professional de Música de Torrent, amb el professor Àngel García, accedeix
amb  altes  qualificacions  als  estudis  superiors  d'interpretació  i  pedagogia  musical  al
Conservatori  Superior  “Joaquín  Rodrigo”  de  València.  Una  volta  finalitzades  les  proves
d'accés  es  presentà  al  Premi  Professional  en  la  Fase  de  Centres  en  l'especialitat  de
percussió obtenint un primer premi. Després de guanyar la Fase de Centres, Marta optava a
la  participació  en  el  Premi  Autonòmic,  competint  amb  alumnes  de  tota  la  Comunitat
Valenciana dels departaments de Vent Metall i Percussió.

Els Premis Professionals en la Fase Autonòmica de la Comunitat
Valenciana  es  varen  realitzar  el  25  de  setembre  al  Conservatori
Professional  de Música “José Manuel  Izquierdo”  de Catarroja.  En
aquest  concurs  Marta va fer  gaudir  al  jurat  amb les obres  Arhus
Etude nº9 de Bent Lyllof (per a caixa), Concert per a timbals de Ney
Rosauro, Mirror Image de Chris Hanning (vibràfon) i Dualités de Aiko
Miyamoto  (multi-percussió).  Va  rebre  una  nota  de  8,75  en
interpretació i un 8 en anàlisi, aconseguint un resultat final de 8,375
punts;  col·locant-se  així  en  el  primer  lloc  del  seu  departament  i
obtenint el Premi Autonòmic.

A  continuació,  al  mes  d'octubre  es  celebrà  al  Conservatori
Professional  de  Música  de  Torrent  la  XIV  edició  del  Premi
d'Interpretació Musical “Vicent Galbis”. En aquesta edició i una volta valorada l'actuació dels
set participants, el jurat va anunciar els resultats valorant aspectes com la musicalitat. En
aquest cas el jurat considerà la interpretació de Marta com a molt aconseguida i igualada en
les dues obres, i  en el conjunt de la seua actuació va deixar sentir la seua expressivitat,
aspecte  essencial  que  ha  fet  d'ella  una  guanyadora  merescuda  d'aquest  Premi  “Vicent

Galbis”, valorat amb una dotació econòmica i amb
una  interpretació  com a  solista  en  l'Orquestra  del
Conservatori  Professional de Música de Torrent, el
pròxim 21 de novembre. 

Amb  aquests  resultats  continuem  gaudint  dels
guardons dels nostres músics de l'Artesana.

Enhorabona!

ELS NOUS MÚSICS

BLANCA SERRANO, Flauta

EVA SERRANO, Contrabaix

MIRIAM SALCEDO, Oboe

CARLA LLORENS, Flauta

LIDIA CODOÑER, Clarinet

NOEMI ZARZO, Clarinet 

DANI PENELLA, Percussio

MARTA ESTIVALIS, Flauta

CANDELA GIL, Violoncel
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