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Santa Cecília 2015
del 8 al 22 de Novembre

SALUTACIÓ
DE LA
JUNTA
DIRECTIVA
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, plenes d’audicions, concerts i celebracions 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 d’unió per què en eixes
dates tots els 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 Cambrera de Santa Cecila, la Musa, els músics, pares i mares,
alumnes i simpatitzants, 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 Enrique Sapiña García,
i,l`Orquestra, dirigida per Ximo Arias, han realitzat una gran tasca.
Com no, agraïm el treball constant de les agrupacions més joves: la Banda Jovenil 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.
Des de la Junta Directiva seguim apostant per l’Escola de Música, ja que és la base musical de la Societat i en
la que es formaran els futurs músics. Miguel Almarche, director de l’Escola, tot al costat de la professionalitat del
claustre de mestres, están fent que aquesta Escola siga centre de referència en l’ensenyament musical del poble
de Catarroja i els pobles veïns.
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 l´enhorabona la nostra Cambrera de Santa Cecilia, Juana Guillem Ferrer,
a la Musa, Elisa Ferrer Sancho, i,com no, als nous músics que enguany s´incorporaran a la Banda Simfònica i a
l`Orquestra i els animem a que no perden mail a il·lusió i continuen participant en tots els assajos i concerts.
I, per últim, agraïr als músics la seua inestimable col·laboració ja que sense ells no tindria sentit esta Societat.
Sense res més, desitjar-vos a tots que gaudiu 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 L’ALCALDE
En primer lloc vull donar-vos les gràcies per donar-me l’oportunitat de dirigir-me a tots vosaltres; amics
i amigues de la Societat Musical l’Artesana de Catarroja. No voldria deixar escapar esta oportunitat per
expressar l’orgull i la gran satisfacció que com alcalde de Catarroja tinc, any darrere any, en veure com la
vostra societat creix i, amb ella, la cultura musical del nostre benvolgut poble.
La banda simfònica, la banda juvenil, l’orquestra simfònica, l’escola de música i la coral “Antonio Claverol”
estan fent possible que la societat passe per un dels millors moments de la seua història. Sens dubte,
darrere dels èxits hi ha moltíssima gent, però especialment vull reconèixer la tasca dels directors, de la
junta directiva i de la cambrera, així com la feina desinteressada que duu a terme la comissió de dones de
Santa Cecília al llarg de tot l’any.
Per a finalitzar, voldria felicitar a la musa, així com a tots els pares, mares i educands que passen a formar
part d’esta gran família que és la Societat Musical L’Artesana. Enhorabona a totes i tots. Que passeu molt
bones festes!
L’alcalde
Jesús Monzó Cubillos

SALUTACIÓ DEL DIRECTOR DE LA
BANDA SIMFÒNICA L’ARTESANA
DE CATARROJA
Hola a tothom,amics i amigues de la Societat Musical
L’artesana de Catarroja.
En primer lloc vull agraïr a la junta directiva i,al capdavant
d’ella,al seu president En Rafael Soler i Ferrer la confiança
dipositada amb mi per a aquest càrrec tan important com és
el de director de la banda simfònica. I també,vull destacar i
agraïr el gran tracte,el respecte i l’acceptació què els músics
m’haveu donat des del primer dia que vaig arribar a Catarroja.
Tan prop de la nostra festa en honor a Santa Cecilia,patrona
de la música,comença a notar-se eixe ambient d’alegria i
unió que sempre s’accentua en aquestes dates tan especials
per als músics i les societats musicals; per tant,son dies
de viure la música i la festa de la música tots junts amb
harmonia,entusiasme i il·lusió.
La gran tradició bandística que hi ha a tota la regió valenciana més els sentiments i qualitats que la Música
desprèn fan què la banda de música siga un dels centres culturals o el centre cultural més important als
nostres pobles, i com no,també ho es la nostra banda. L’Artesana es un clar i gran exemple de nucli artístic
i amb una història admirable aportant durant tants anys cultura a Catarroja i es un gran orgull per a mi
ser el seu director.
Una societat musical tan important com L’Artesana es una institució cultural on s’educa a ser persones i
músics. Les societats musicals com la nostra son llocs on tenim la responsabilitat de promoure i ensenyar
valors universals com la igualtat,l’amistat,el respecte,la tolerància,la solidaritat... i entre tots hem de seguir
en aquesta línia que sempre ha fet gran a L’Artesana. Amb lo dit mes l’aportació que feu cadascún dels
músics amb assajos, actes i concerts,amb el suport dels socis,el treball de la Junta i el recolçament de
l’Ajuntament i altres institucions cada vegada tindrem una millor societat musical,si cap,i clar està una
millor banda de música. Vos anime a tothom els qui conformem L’Artesana a seguir aportant tot el que
pugueu amb il·lusió i treball.
Moltes gràcies per l’esforç que feu els músics setmana darrere setmana i per la vostra admirable actitud
desinteressada i que em motiva molt per a seguir donant el millor de mi. Sou un Gran grup humà, uns
grandíssims músics i es un plaer treballar i fer Música amb vosaltres .
Ara mateix hi han molts socis,músics,familiars de músics,pares d’alumnes i amics de la nostra gran
Societat Musical que no conec però,espere anant coneixent-vos a tothom aquestos dies de Novembre i
què passem uns fantàstics moments de bona Música i bona convivència amb tots els actes programats.
Per a finalitzar,vull desitjar-vos a tota la gran familia musical de L’Artesana unes molt bones festes en
honor a Santa Cecilia i us esperem en tots els actes musicals i extramusicals que la nostra Societat
Musical ha preparat.
A la vostra disposició,
Enrique Sapiña i Garcia.

SALUTACIÓ DEL
DIRECTOR DE L’ORQUESTRA
SIMFÒNICA L’ARTESANA
Estimats músics i membres de la Societat Musical l´Artesana de Catarroja:
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Ximo Arias
raïr a totes les persones que día a día aporten noves propostes, fan lo
Director de l’Orquestra Simfònica l’Artesana
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SALUTACIÓ
DEL DIRECTOR
DE LA BANDA JUVENIL
Benvolguts Músics, Companys, Alumnes de l’escola, Musa,
Cambrera, President i Junta Directiva de nostra Societat
Musical l’Artesana de Catarroja.
En primer lloc, m’agradaria aprofitar aquesta oportunitat que
em brinda, per agrair el gran treball pedagògic que ha fet la
nostra directora Beatriz Fernández Aucejo, al capdavant de la
Banda Simfònica aquests anys anteriors; han estat anys de
moltes activitats, concerts, certàmens; i sempre ha treballat
com el primer dia que va arribar, amb ganes i il·lusió.
Per motius laborals ens va haver de dir un “fins després”; i solament em queda donar-li l’enhorabona pels
grans èxits que està recollint en el panorama nacional, desitjant-li de tot cor que aconsegueixi molts més.
Donar-li la benvinguda al nostre nou Director Enrique i desitjar-li molts èxits.
Felicitar al nostre Director de l’Escola de Música Miguel Almarche, i animar-lo a continuar amb el gran
treball que realitza, inculcant al nostre professorat, de gran qualitat, la passió per l’ensenyament musical
i pedagògica de la nostra escola.
Al director de l’Orquestra, Ximo Arias, donar-li les gràcies pel gran treball que fa en la nostra agrupació.
Una persona molt treballadora, i els fruits es veuen reflectits en la sonoritat i en la qualitat.
Agrair el treball incondicional del nostre President Rafa Soler, i tota la seua Junta Directiva; gent treballadora
i incansable, que sinó fora per ells, la nostra societat no podria continuar mirant cap a endavant.
Desitjar-li a la nostra Cambrera i Musa, unes boniques i bones festes, i dir-los que no obliden mai que
aquesta Societat és la vostra casa.
Abans de finalitzar, no puc oblidar-me dels nostres grans músics de la banda jove, dels que s’incorporen
com a nous músics, i els que segueixen formant-se per superar-se dia a dia. Dir-los que valore molt el
seu treball i el gran sacrifici de cadascun d’ells. Són moments difícils, ja que tots tenim moltes obligacions
i compromisos, però hem de fer que la música forme part de la nostra vida, i solament així és quan
gaudirem d’aquest gran art i de la nostra gran Societat.
Ara a gaudir de les festes i de la música. Bones festes a tots i feliç Santa Cecilia.

David Nacher Ramón

SALUTACIÓ DEL
DIRECTOR DE LA
CORAL JUVENIL
“ANTONIO CLAVEROL”
Un altre any més em dirigisc a tots vostès en les Festes dedicades a la nostra patrona Santa Cecília.
La històrica Coral Juvenil “Antonio Claverol”, segueix lluitant per trobar un buit que es mereix dins de les
agrupacions de la nostra Societat. Encara que molts pensen que és una agrupació secundària, la Junta
Directiva actual i la Direcció de l’Escola han fet un gran esforç al projectar aquesta agrupació, al costat de
la dedicació de tots els que formem aquesta xicoteta gran família.
Durant tots els anys que dirigeisc a la Coral, hem lluitat per ser el que avui som, i tot, gràcies a l’esforç dels
components, el compromís dels pares i mares, amb la col·laboració dels músics que ens acompanyen en
les agrupacions, i com no, amb l’aplaudiment del nostre públic.
Amb 34 anys de vida, la Coral a evolucionat dia a dia; des dels seus començaments gloriosos, els seus
anys d’inactivitat, i hui, a ser l’Agrupació de l’Artesana amb més concerts realitzats aquests últims anys.
Seguirem lluitant, assajant, actuant i millorant; solament per escoltar aquest APLAUDIMENT, que és el que
ens emociona i ens fa grans per dins.
No vull oblidar-me de felicitar a tot el col·lectiu de la Societat, Musa, Cambrera, Junta Directiva, Directors,
Professors, Socis i simpatitzants; desitjar-los unes bones festes i que tots donem el nostre amor i afecte
per aquesta societat.
Sense més, alegrar-me un any més de poder oferir-los, al costat de la Coral Juvenil “Antonio Claverol”,
cadascuna de les nostres peces, cadascun dels nostres concerts, i de cada somriure que ix dels xiquets i
xiquetes que formen aquest “xicotet” gran grup.
Moltes abraçades,
Visente Almarche Pons
Director de la Coral Juvenil “Antonio Claverol”

SALUTACIÓ DEL DIRECTOR
DE L’ESCOLA DE MÚSICA
L’ARTESANA
Fa uns anys em vaig trobar el repte de portar endavant
l’Escola de Música l’Artesana, escola on vaig nàixer com a
músic i que m’ha aportat els granets d’arena any darrere
any, ja que tots al llarg del temps tenim noves metes, nous
projectes musicals, noves formes d’entendre la vida musical
però al cap i la fi, la primera nota, el primer compàs i la
primera lliçó es queda en la societat on vares nàixer com a
músic.
Estem satisfets notablement de l’esforç fet en l’escola,
arribant a un gran nombre d’alumnes i unes adequades instal·lacions.
Ens plena el somriure d’un alumne que progressa en els seus estudis, la felicitat dels pares en veure als
seus fills i filles tocar en les agrupacions i la satisfacció d’un professor quan veiem que la feina diària fa
que el nostre alumne serà en un futur un músic més del planter de l’Artesana de Catarroja.
Aprofite l’ocasió per a donar l’enhorabona a tots els músics que s’incorporen a les agrupacions i animar a
continuar o tornar a la vostra societat als més de trenta músics que anys anteriors pegaren el mateix pas.
Agrair la llavor incansable de la Junta Directiva, perquè tots sabem que no plou mai a gust de tots però
la feina que fan, que per desgràcia mai es veu recompensada, és necessària per a portar endavant una
societat com aquesta.
Als professors animar-los a seguir amb la tasca que realitzem diàriament, ja que a part d’ensenyar música,
som educadors amb totes les característiques que això du, eines essencials per formar un músic complet
i una millor persona.
Pot ser hi haja gent que no s’adone de res de l’Escola, pot ser si, el que és evident i a la vista està és que
tenim una gran Escola i continuarem treballant per ser millors dia a dia, hi ha coses a millorar i canviar,
segur, com en tots els llocs on s’ensenya, però del que estem segurs és que si ens deixen treballar a gust
i amb unes mínimes condicions de respecte i humilitat, l’Escola seguirà recollint els seus fruits.
Per finalitzar no m’oblidaré de ningú, junta, representants de la festa, directors, professors, músics, socis,
pares i mares, alumnes i simpatitzants de l’Artesana a gaudir de les festes, escoltem música i aportem el
nostre granet d’arena personal, que a part de fer-nos millors persones, farà estar en el lloc on es mereix
estar l’Artesana.
Unes cordials salutacions.
Miguel Almarche Pons
Director de l’Escola de Música l’Artesana

PROGRAMA DE FESTES SANTA CECÍLIA NOVEMBRE 2015
Dissabte 14
12 h. PAELLES

Divendres 20
17:30 h. XOCOLATÀ per als alumnes de
l’Escola,Músics i Sòcis.

16 h. Eliminatòries TRUC i PARXÍS
19:30 h. CONCERT de FLAUTES (Saló d’Actes
del Conservatòri de Catarroja).

0:30 h. Concurs de CURTS

22:00 h. Sopar d’Aixelleta (oferit per la Musa,
Cambrera i Societat); després DISCOMÒBIL.

Diumenge 15
9:30 h. Xocolatà
10:30 h. Arreplegada dels Nous Músics.
12:30 h. Misa a l’Església de Sant Miquel
14:30 h. Vi d’Honor al Local Social.

Dijous 19
22 h. AUDICIONS al bar.

Dissabte 21
14 h. Concurs de CHEFS
16 h. Eliminatòries TRUC i PARXÍS
21:30 h. Concurs de DISFRESSES
21 h. Sopar d’Aixelleta (oferit pels nous Músics);
després DISCOMÒBIL.

Diumenge 22
18 h. CONCERT EXTRAORDINÀRI de SANTA
CECILIA, a càrrec de l’Orquestra Simfònica i
Banda Simfònica, amb la col·laboració de la
Coral Juvenil.
(Concert Patrocinat per Caixa Rural de Torrent)
NORMES PER A LES DIFERENTS ACTIVITATS
PAELLES: hauran d’apuntar-se en les llistes
situades en les portes del Saló d’Actes,abans de
la data llimit indicada. Els ferros i calders són a
càrrec dels participants.
JOCS ESPORTIUS, PARXÍS I TRUC: hauran
d’apuntar-se en les llistes situades en les portes
del Saló d’Actes,abans de la data llimit indicada.
CHEFS: tots els participants hauran de dur un
menjar original.
CURTS: Els Curts que participen no han de
superar els 15-20 minuts. Dur els curts en
Pendrive i en DVD.

SALUTACIÓ
DE LA CAMBRERA
Senyor President, directius, músics i socis de L’Artesana
Per a mi és un gran honor que pensareu en nomenar-me
este any cambrera de Sta. Cecília de la nostra Societat. A més,
m’heu fet molt feliç perquè açò em permet trobar-me més
prop de la meua banda, en la que vaig començar i a la que li
dec la dedicació professional i personal de la meua vida.
No sabria explicar que és per a mi la música, la millor manera
que tinc d’expressar-ho és tocant el meu instrument i des de
fa ja uns anys, transmetent el que sé als meus alumnes.
Només vos diré breument que la música ha sigut i és molt
més que la meua realització professional, és una forma de
comunicar-me i de estar en el món de la que no m’he cansat mai. El iniciar-me en aquest camí de la
música li ho dec a la meua família, especialment a mon pare, també als meus mestres que sempre duc
en el meu cor i també, en un lloc molt destacat, a la Banda l’Artesana del meu poble, Catarroja. L’Artesana
és l’agrupació, la Societat, en que em vaig sentir músic per primera vegada, en la que vaig començar a
formar-me com a músic i com a persona. En l’Artesana vaig escoltar per primera vegada música culta,
vaig aprendre que cal escoltar als meus companys d’altres instruments, vaig començar a buscar la unitat
i l’harmonia de l’obra musical, em vaig sentir participant en la tasca comuna de fer música. I també em
vaig relacionar en persones de totes les edats i vaig aprendre a respectar el valor de tots. I per descomptat,
em vaig divertir moltíssim fent música i convivint amb els meus companys.
M’agradaria desitjar a esta gran família que és la Societat Musical l’Artesana de Catarroja que passen
unes boniques festes de Sta. Cecília. La Musa d’aquest any, Elisa Ferrer, a la que m’unix un carinyo
especial, i jo mateix intentarem posar el nostre granet d’arena per què es faça realitat este desig.
També vull desitjar als educandos que este any ingressen en la banda que mantinguen la il·lusió per molts
anys i que recorden este dia igual que jo el recordaré sempre: “El primer dia de músic”. I als pares i mares
dels educandos dir-los simplement que no dubten que l’esforç suplementari que estan fent per l’educació
dels seus fills val la pena.
Vull agrair a la Directiva i al seu President el gran treball que fan, tots sabem que després de dedicarse a les nostres ocupacions personals, traure forces per a la Societat és un treball suplementari que de
vegades es fa dur. Als socis m’agradaria suggerir-los que no deixen de donar suport a esta Societat que
no podria existir sense ells.
Li pregue a Santa Cecilia que ens cuide i ens acompanye en este art maravellós que és la Música.
Com diu Joan Manuel Serrat en una cançó: Música, bendita Música.
Juana Guillem

SALUTACIÓ
DE LA MUSA
Estimats músics i membres de la Societat Musical l’Artesana, com tots els anys, dediquem la festa en
honor a la patrona dels músics, Santa Cecilia.
Enguany tinc l’oportunitat de dirigir-me a vosaltres com a Musa de l’any 2015 i, aprofite per convidar-vos
a tots a gaudir de la nostra festa.
M’agradaria donar l’enhorabona a tots els músics que s’incorporen enguany a aquesta gran família en la
que he estat des de ben xicoteta i, a la qual enguany, tinc l’oportunitat de representar amb molt d’orgull.
Enhorabona a Juana Guillem i Piqueras, cambrera del 2015 i músic de l’Artesana amb tradició familiar en
aquest món. Tot un orgull per a la nostra societat.
També he de donar l’enhorabona a Marta Bort i Marí per haver representat durant el 2014 a la nostra
societat, un exemple a seguir i donar pas a totes les xiquetes i senyoretes a seguir amb aquesta tradició
de ser musa.
Agraïr a la junta directiva, al director de la nostra banda Enrique Sapiña, al director de la banda juvenil
David Nàcher i al director de l’orquestra Ximo Arias, el treball que fan dia a dia per tots nosaltres.
Familiars, amics i companys, tots units pel mateix: la música! Eixe art que ens envolta, ens cautiva, ens
emociona i que ens ompli de sentiments.
Vos desitge molt bones festes.

Elisa Ferrer Juan
Musa de l’Artesana 2015

ELS NOUS MÚSICS

CARMELA ROMEU, Violín

CLARA MEDRANO, Clarinete

ELENA ANDRÉS, Clarinete

FERRAN GUILLEM, Bombardino

INÉS SORIANO, Oboe

IVAN GUILLEM, Trompa

JESÚS RAGA, Trompeta

SELENA MANERO, Viola

YAIZA GÓMEZ, Viola

L’ARTESANA I JOSÉ MANUEL IZQUIERDO ROMEU,
FILL DEL POLLASTRE.
Juan Artola.

A l’Artesana li déien la banda del Pollastre, José Manuel Izquierdo Paredes, que era el pare de J.M Izquierdo
Romeu. I abans la del Platero, possiblement referint-se a l’ofici del seu primer director Salvador Cantos que,
al 1888 presenta la banda en el certamen de juliol de València amb trenta-una places obtenint el sisé premi.
L’Artesana no era cap Societat. Era una reunió de músics amb la bandera del Pollastre, però que funcionava tot
l’any. Les altres bandes que hi havien al poble: la del Cantinero, la de Ponce, la de Perales… eren per a festes,
eren entitats (Juan Marí Albert). El Pollastre, Josep Izquierdo Paredes era, a part de funerari , el seu director i
pràcticament el que feia i desfeia. Al 1900 es presenta en la fira de Juliol amb quaranta places juntament amb
La Protectora, trenta-cinc places, dirigida per Manuel Peris i La Primitiva, amb quaranta-tres places, dirigida
per Joaquin Ponce Hervás.
L’any següent apareix en el certament de juliol una nova banda catarrogina amb el nom de La Musical i al
1906 amb motiu de la caçera al llac de l’Albufera del rei Alfons XIII una altra banda apareix en escena per
donar els honors reials, La Música Nova.
Conta Juan Marí Albert, en l’entrevista que li feu Ramon Guillem, que:
“l’any 1920, la vespra de la Pasqua, hi hagué una reunió en cal tio Fava, Agustí Jorge, al carrer del Peix, fins
les dos de la matinada i no hi va haver arreglo. Arriba “El Encuentro”, la processó matinal de la Pasqua, i els
músics uniformats se’n van a ca l’Agustí “Fava”. Mentrestant El Pollastre és a l’Ajuntament, en la plaça de la
Llotgeta, i les campanes tocant. Els músics li diuen a l’alcalde Miguel Peris Diego que si va el Pollastre ells no
van…A la fi, el director amb la bandera a sa casa i els músics se’n van anar a tocar a Massanassa.
Tot açò no resta el valor musical del pare del mestre Izquierdo. La seua banda, l’Artesana, està present en les
fires de Juliol a València. Ell apareix en la “Guia Provincial de València y su provincia” (Bailly-Bailliere, Madrid
1910) anunciat com a professor de música, junt a Cabanes Ferrer i Esteban Pascual. Finalment, va saber
trasmetre al seu fill l’amor i els coneixements que donarien com a resultat el que al 1915 fóra violinista de
l’orquestra filharmònica de Madrid i posteriorment director de l’orquestra Simfònica de València, professor del
Conservatori de València…
Com a persona, cap pot parlar mal d’ell. Com a músic i director, el millor. Un bon mestre i compositor, dirà Juan
Marí Albert en l’entrevista, referint-se al mestre Izquierdo Romeu.
Segons la informació que ens facilita Antonio Rosaleny, músic (trompa) jubilat de la banda i en base a programes
que ell ha pogut estudiar, és al gener de 1928 quan oficialment es funda l’actual Artesana amb el nom de
Unió Musical. Cosa que corrobora Peregrí Llorens en el llibre “Vila de Catarroja”. Així apareix al 1933, en el
programa del certamen que es va celebrar a Utiel, dirigida per Antonio Claverol Puchalt i on La Unió Musical
de Catarroja va guanyar el primer premi de la segona secció. Al 1934 i per indicació de Izquierdo Romeu,
s’acorda pels integrants recuperar i posar el nom de l’Artesana a la banda Unió. Finalment, al certamen de
Llíria de 1935, amb trenta places i dirigida per Leopoldo Gómiz, apareixerà en el programa amb el nom que
havien acordat: L’Artesana.
Des de 1928 diversos ha segut els directors: Porcar, Cervera, Chirivella, Claverol…tots baix la supervisió del
mestre Izquierdo.

José M. Izquierdo Romeu i Antonio Claverol Puchalt han sigut mestre i deixeble respectivament que han
conformat l’actual Artesana. A la mort de Izquierdo Romeu (1951) agafa la titularitat en la direcció de la banda
el mestre Antonio Claverol Puchalt.
La societat musical encapçalada pel President Salvador Rodriguez Ferrer (Marra) als cinc anys (1956) de la
desaparició del mestre Izquierdo, ja sol·licitava de l’Ajuntament de Catarroja la erecció d’un bust conmemoratiu,
aprofitant la remodel·lació de la Plaça Nova. Curiosament, la corporació municipal que l’havia nombrat fill
predilecte i a més a més li havia dedicat el carrer del Port a la memòria de tant insigne músic, no portarà a
terme l’obra que la societat Artesana havia demanat fins l’any 1971, sent alcalde Joaquín Pedro. Hui es pot
gaudir d’ella en la plaça Nova, amb una imatge modelada en bronze pel també catarrogi Alfonso.
Informació consultada:
Villa de Catarroja de Peregrin Llorens
Anotaciones musicales de la villa de Catarroja de J. Ramón Chacon.
Catarroja, pasado y contexto. Manfredo Monforte Soler.
Archivo de Antonio Rosaleñ Peris.
Archivo Municipal de Catarroja

La Artesana (1943) a l’escalinata de l’esglèsia de San Miquel. Al centre el seu Director José M.
Izquierdo Romeu.
Foto facilitada per Salvador Raga Llapissera

Bust del mestre Izquierdo, restaurat, ubicat a
l’actual Plaça Nova.

En primer pla i per l’esquerra el músic Antonio
Díaz Porcar amb la trompeta posant junt a
Salvador Rodríguez Ferrer (Marra).
Catarroja 12 de juliol de 1953.
Fotògraf Quiles. Avd. José Antonio, 17. Catarroja.
En l’actualitat Cami Real.
Foto facilitada per Antonio Díaz Porcar.

L´ARTESANA, DE NOU AL MESTALLA!
El passat dia 25 de setembre, la Banda simfònica de l´Artesana va acudir com a invitada al
Mestalla. En dita jornada es jugava la núm. 6 de la LLIGA BBVA, jugant-se el partit entre el
València CF i el Granada.
El València CF va aconseguir una ajustada i treballada victòria davant el Granada amb un
resultat de 1-0.

Davall la batuta del seu director Enrique Sapiña García, la nostra banda va interpretar els
pasdobles. “Teresa i Marta”, “Quelo”, “Pepe Añón”, “Xàbia” i “Amunt València”
També volem agraïr a l’Alcalde de Catarroja D. Jesús Monzó Cubillos i a les edils Datxu Peris i
Mabel Rojas per acompanyar-nos en este esdeveniment.
El més important d’esta eixida de la banda és el bon ambient i diversió dels músics, com la
brillantor amb què van interpretar els pasdobles triats per a l’ocasió.
Gràcies València CF.

La música
comienza
donde el habla
es incapaz de
expresar, la
música está
hecha para lo
inexpresable.
Claude Debussy
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