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Salutació de la Junta Directiva
En aplegar el mes de novembre, les festes en honor a la patrona dels músics Santa Cecília criden a cadascuna
de les entitats musicals que hi ha per tot arreu, des de la nostra Artesana preparem com sempre aquest
esdeveniment any rere any amb la il·lusió del primer dia. Unes festes que socis, músics, directors, directius
i simpatitzants de la nostra societat han de sentir part d’ells mateixos.
Des de la junta directiva volem aprofitar estes línies per a felicitar a cadascun dels xiquets i xiquetes, que
junt amb les seues respectives famílies passen a formar part tant de la Banda Simfònica com de l’Orquestra
i animar-los al fet que mai deixen de creure en eixa paraula per la qual lluiten dia a dia i que passa a ser des
d’aquest any, més important si cal...... MÚSICA.
Agrair com sempre el treball diari dels nostres directors de cadascuna de les agrupacions com són, Enrique
Sapiña al capdavant de la Banda Simfònica, Ximo Arias a l’orquestra Simfònica i Orquestra infantil, Miguel
Almarche al davant de la Banda Juvenil i com a Director de la nostra Escola de Música i a Vicent Almarche
com a director de la Coral polifònica “Antonio Claverol”, així com a cadascun dels mestres que formen part
d’un dels pilars més importants de la nostra societat musical L Artesana, l’escola de música. També volem
agrair de forma especial el treball que ha desenvolupat David Nacher al front de la Banda Juvenil durant els
últims anys, simplement GRÀCIES.
Des de la junta directiva voldríem fer un agraïment especial tant a Juana Guillem com a Elisa Ferrer, ja que
estaran amb nosaltres un any més representant com a cambrera i musa respectivament a la nostra societat
als actes que se celebraran este any.
Per a concloure animar a tots els que formem part de la nostra ARTESANA a viure aquests dies com diu el
nostre himne a Santa Cecília del nostre volgut mestre Salvador Chulia... amb desitjos “d’ Art i d’Unió”.
Gaudim de les festes com ens mereixem...
Visca L’Artesana!!!!!!!

LA JUNTA DIRECTIVA
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Salutació de l’Alcalde
Vull donar-vos les gràcies per donar-me, una vegada més,
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 de la nostra benvolguda ciutat.
Catarroja, com sabeu, aposta de valent per la música de
banda, amb esdeveniments que estan consolidant-se dins
del panorama musical espanyol, com ara el certamen de
bandes Vila de Catarroja que enguany ha tingut una repercussió extraordinària amb una participació de 8 bandes
de quatre comunitats autònomes.
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. L’Ajuntament de Catarroja estarà donant-vos suport en tot moment
perquè la cultura i la música són un referent inqüestionable
de la nostra ciutat.
Enhorabona a totes i tots. Que passeu molt bones festes!
L’alcalde
Jesús Monzó Cubillos

Salutació
Concejal de Festes
Querid@s amig@s de la Artesana.
Un año más llegan las fiestas en honor a Santa Cecilia,
días en los que la música son parte imprescindible de
todos los actos. Actos en los que contareis con todos los
músicos que forman parte de vuestra banda así como los
nuevos que se incorporan.
Mención especial, a la labor educativa que realizáis,
formando a tantos y tantos jóvenes en el arte de la música.
Para despedirme solo quiero desearos a todos los
componentes de la Societat Musical l´Artesana que
disfrutéis de unos días fantásticos en honor a vuestra
Patrona Santa Cecilia.

Alejandro García Alapont

‘

Salutació del
Director de l’Orquestra
Simfònica l’Artesana
Estimats músics i membres de la Societat Musical
l´Artesana de Catarroja:
Un any més ens trobem a la setmana més important
per als músics, una setmana on més que mai hem
de recordar per què varem triar ser músics i el que
la música representa per a nosaltres. Des de els més
menuts fins als més majors, tots els que estem vinculats
a esta societats, tenim la música present a les nostres
vides, i per això esta es la setmana de la nostra festa.
La música té la capacitat de traure el millor de cada
persona, i quan un col·lectiu comparteix l’amor pel
que fa es poden aconseguir resultats inimaginables.
Cal tindre en compte que tots tenim la responsabilitat
d’anar en la mateixa direcció, i que si ho fem, si mimem
la música, farem del nostre treball la nostra passió. Amb
humiltat, treball, respecte i companyerisme arribarem on
ens proposem.
A poc a poc veiem com els que entrarem a la
societat sent xiquets ja no ho som tant, i ara
donem pas a altres, que amb la mateixa il·lusió i
ganes d’aprendre faràn que esta societat tinga el
futur assegurat.
Voldria agrair a totes les persones que dia a dia aporten
noves propostes, fan tot el possible per ajudar i estàn
ahí pel que siga necessari. Sense l’ajuda i el compromís
de tots no seriem el que som. Gràcies als pares dels
alumnes, a la nova directiva i als profesionals que sempre
tiren una maneta.
Un abraçada carinyosa a tots els músics i membres de
La Societat Musical l`Artesana , gaudiu de les festes i
feu música.
Ximo Arias
Director de l`Orquestra Simfònica l`Artesana.

Salutació del Director
de la Banda Simfònica
l’Artesana de Catarroja
Benvolguts músics, socis i amics de la Familia Artesanera.
És un orgull i un plaer per a mi, un any més, poder dirigirme a tots vosaltres en estes dates.
Estem a pocs dies de celebrar les festes en honor a
Santa Cecilia, patrona de la música i dels músics, i,
escribint aquestes línies, em note amb la mateixa alegría i
il.lusió que fa un any mentre feia el mateix. I, més encara,
al recordar tota la música que havem fet i gaudit al llarg
d’aquestos mesos. Han sigut molts assajos, passacarrers,
processons, actes de tot tipus i, grans concerts. Grans
concerts molt variats (simfònics, lírics, amb ballarines,
amb narrador…) i, de gran dificultat en els què, la nostra
banda simfònica sempre ha sabut interpretar d’una
manera brillant cada obra i cada estil, i, ens ha fet gaudir i sentir molt a tots els presents en cada
nota. Grácies músics!, gràcies per l’esforç, pel gran treball que feu setmana a setmana i per la
vostra implicació.
Un dels moments que més il.lusió em dona es quan per a Santa Cecilia, tots els anys,es realitzen
proves per a que joves músics de la nostra societat passen a formar part de la nostra banda
simfònica, per això, vull donar l’enhorabona als nous membres que enguany han passat la prova amb
molta qualitat i solvència, com son : Adrian(trompeta), Dana(flauta), Pablo(saxofó), Sandra(flauta),
Alexandre(Tuba), Maria(flauta), Sergio(clarinet) i Alberto(saxofó) . I també, vull aprofitar aquesta
ocasió per a felicitar als músics que entraren l’any passat a formar part de la banda simfónica, com
son: Inés(oboé), Ivan(trompa), Elena(clarinet), Ferran(bombardí) i Clara(clarinet) per la manera tan
sobresalient amb la que s’han adaptat, pel progrés tan gran que han fet, el gran compromís que
tenen amb la banda i, perqùe només en un any ja no son el futur, son una realitat.
Se que seguim en un moment difícil generalitzat a tot el país en quan a la cultura es tracta, i, que
es suma als problemes que a totes les societats musicals puguem tindre, però, és en els moments
complicats on una gran societat musical, com la nostra, té que demostrar la seua grandesa,i, unintnos com mai, anant a assajar com mai, aportant cadascú el que li correspón com mai, recolzantnos, esforçant-nos, somrient-nos i il.lusionant-nos cada dia i en cada cosa que fem … podrem amb
tot i seguirem construint una Gran Artesana com sempre s’ha fet durant 128 anys. I més, coneixent
el vostre gran potencial humà i musical, de segur que aconseguirem tot allò que ens proposem.
Per a aquest curs musical de la banda simfònica, tenim programats grans concerts i grans projectes
musicals que necessiten tota la vostra desinteressada i indispensable col.laboració,i, estic segur
que anem a gaudir molt tothom i a fer gaudir fent el que sabem que és…fent bona Música.
Moltes gràcies pel gran tracte que em dediqueu dia a dia i vos desitge, a tots els Artesaners , que
passeu unes molt bones festes en honor a Santa Cecilia!
Enrique Sapiña i Garcia.
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Salutació del Director
de la Coral Juvenil
“Antonio Claverol”
“L’important és arribar al cor del públic que t’escolta,
emocionar-lo, que plore quan haja de plorar, que es riga
quan tinga que riures. És el privilegi que té l’Artista”
(Plácido Domingo)
He començat amb aquesta dita del gran cantant espanyol
per explicar en paraules clares la finalitat de la Coral
Juvenil “Antonio Claverol”.
Aquest any la coral Juvenil compleix 35 anys, i ja són 8 anys
els que duc al capdavant d’ella com a Director, intentant
que cada concert, la lletra i melodia d’una cançó arribe al
públic i aquest s’emocione i expresse els seus sentiments.
Son temps difícils per a totes les agrupacions, ja que els
xiquets i xiquetes tenen moltes hores del dia ocupades
amb activitats extraescolars, encara que jo em sent satisfet
quan arriben els dies d’assaig, ja que la gent compleix i
dona goig veure el saló d’actes ple de xicotets cantants,
divertint-se, aprenent i sobretot gaudint mostrant sempre
un somriure.
Aquest curs seguirem mostrant el treball ben fet, amb
moltes actuacions programades, i vos convide al fet que
participeu amb nosaltres i ens acompanyeu; el vostre suport
i els aplaudiments són necessaris per a tirar endavant.
No vull acomiadar-me sense agrair a l’amic David
Nacher els seus anys al capdavant de la Banda
Juvenil, i felicitar a Miguel Almarche com a nou
director d’aquesta. Segur que seran anys de
molts èxits.
Des de l’oportunitat que se’m dóna d’escriure en aquest
llibre, vull donar les gràcies a totes les persones que
tracten a la coral Juvenil “Antonio Claverol” com una
agrupació IMPORTANT dins d’aquesta societat, en especial
a l’Escola de Música, que aposta fort per nosaltres.
Els meus companys en aquesta aventura, que ja són
xicotets grans cantants, i jo, volem convidar-vos a passar
unes festes de Santa Cecília amb la família de l’Artesana.
Una forta abraçada.
Visente Almarche Pons
Director de la Coral Juvenil “Antonio Claverol”

Salutació del Director de
la Banda Juvenil i l’Escola
de Música l’Artesana
És un plaer poder dirigir-me per primera vegada a
tots vosaltres com a director de la Banda Juvenil de
l’Artesana, un càrrec que agafe amb molta responsabilitat
i il·lusió, que estic segur que portarà uns grans èxits.
Treballar amb els músics els aspectes interiors de la
música que es poden traure d’una simple melodia, fa que
cada nota, cada assaig, cada concert i cada aplaudiment,
siguen mostra del treball ben fet.
Molts directors hem tingut en la Banda Juvenil, però vull
destacar la darrera llavor de més de deu anys del mestre
i amic David Nacher, que amb constància i treball hem
gaudit d’èxits entre els quals cal destacar aquell 2n Premi
al Certamen de Bandes Juvenils d’Alcasser, merescut
premi després de competir davant d’unes grans bandes.
Gràcies per tot David!
En l’Escola continuem recollint tot el treball que des de la
direcció i el claustre de professors, recolzat en tot moment
per la junta directiva, fa que vejam l’evolució dels nostres
alumnes. Estem molt orgullosos d’aportar eixa “xispeta” amb
la que gaudeixen fent música.
Donar l’enhorabona a tots els nous músics que passeu a
formar part de les agrupacions de l’Artesana, gaudiu i que
siga per tota la vida.
Gràcies professors pel treball inesgotable i constant que feu
i gràcies als pares i mares que confien amb nosaltres per
l’ensenyança musical dels seus fills i filles.
Per finalitzar sols dir-vos que gaudiu de les festes i de la vida,
i com molt bé diu el meu mestre Ferrer Ferran, “la música
és màgia, és eixe sentiment necessari perquè les persones
estiguem feliços”.
A ser feliços sense deixar d’escoltar música!
Una abraçada.
Miguel Almarche Pons
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PROGRAMA DE FESTES
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Dissabte 12
14:15 h. Concurs de NOUS CHEFS.
Cada participant durà un plat elaborat per ells mateixos. Es
valorarà originalitat, gust i presentació.
16:00 h. Eliminatòries de TRUC i PARXÍS
Comença el campionat 2016. Per poder inscriure’s, les llistes
estaran penjades al saló d’actes.
17:30 h. DISFRESSES INFANTILS.
Berenar i jocs per als mes menuts de l’escola de música (Saló
d’actes)

21:30 h. Concurs de DISFRESSES

22:00 h. Sopar d’entrepà i Discomòbil a càrrec de Dj Jordi

Dissabte 19
12:00 h. Concurs de PAELLES 2016
*Per poder participar caldrà apuntar-se en secretaria i abonar un
senyal de 10 euros que es tornarà en el moment de la recollida
dels ingredients.
*Els participants sols hauran de portar els ferros i el calder,
ja que la societat aportarà els ingredients necessaris per a
l’elaboració de la paella.
16:00 h. Eliminatòries de TRUC i PARXÍS

22:00 h. Sopar de pataqueta i discomòbil per als més valents

SANTA CECÍLIA novembre 2016
Divendres 25
17:30 h. “XOCOLATÀ” per als alumnes de l’Escola,
Socis i Músics

Dissabte 26
18:00 h. Concert de Santa Cecília

ORQUESTRA SIMFÒNICA
Concert monogràfic de W.A.Mozart
CONCERT PER A PIANO I ORQUESTRA N°20 EN RE m.
		
1er moviment allegro
Solista: Lamberto Olmos García
MOTET EXULTATE JUBILATE, per a soprano i orquestra.
Allegro
		
Recitatiu
		
Tempo de menuet
		
Aleluya
Director: XIMO ARIAS BOTÍAS

BANDA SIMFÒNICA
J.A.I.M. (P.D.) J. R. Pascual-Vilaplana
EN UN LUGAR DE LA MANCHA Ferrer Ferran
*EL SOL REDÓ Ferrer Ferran
*CANTO A SANTA CECILIA Salvador Chulià Hernàndez
*Amb la col.laboració de la Coral Juvenil “Antonio Claverol”

Director: ENRIQUE SAPIÑA GARCIA
22:00 h. Sopar de germanor oferit pels NOUS MÚSICS
En acabar de sopar es farà la “Gala de presentació dels nous músics”

Diumenge 27
9:00 h. Desdejuni amb un bon got de xocolate
10:00 h. Arreplegada dels Nous Músics
12:30 h. Misa a l’església de Sant Miquel
14:30 h. Vi d´honor al Local Social
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Salutació de la Musa
Estimats músics i membres de la Societat
Musical l’Artesana:
Comença el mes de Novembre i arriben un any més les
nostres tradicionals festes en honor a Santa Cecília. Com
a musa convide a tots els socis, músics, familiars i amics
a gaudir dels actes programats.
Des de fa sis anys estic lluny de vosaltres però a diari somie
amb les meues arrels i allà on vaig hem sent orgullosa de
dir que forme part de la Societat Musical l’Artesana, on he
crescut a la nostra escola de música, m’he format com a
músic en les diferents agrupacions de la nostra societat
i he viscut moments únics que la música i la vida m’han
regalat, però sempre al vostre costat amics i companys.
L’Artesana som tots, els de dins i els de fora, els que venen
i els que sen van, però estic segura que tots s’emporten
amb ells una part de nosaltres.
M’agradaria donar l’enhorabona a la junta directiva, a la
comissió de músics, i al nostre director Enrique Sapiña,
per la il·lusió, el treball i el compromís amb el que treballen
dia a dia per tots nosaltres.
Finalitze aquestes paraules amb una nota de il·lusió
en el futur, felicitant a tots els músics que s’incorporen
enguany a la banda, perquè ells son el present i el futur
de l’Artesana.
A tots i a totes vos desitje unes bones festes

Elisa Ferrer Sancho
Musa de l’Artesana 2016

ELS NOUS MÚSICS

ADRIÁN GARCÍA, Trompeta

ALEXANDRE BARBERA, Tuba

ANNA BAIXAULI, Violí

DANA RAMIRO, Flauta

INMA RODRIGO, Violí

MARÍA ASINS, Flauta

OSCAR BRAVO, Violoncel

PABLO GAMON, Saxo

SAMUEL SOLER, Violí

CLARA CODOÑER, Violoncel

MARIO CLIMENT, Violoncel

SANDRA MARTÍNEZ, Flauta
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Mes que una experiència
professional a Bolívia

L’activitat de cooperació a l’Escola Municipal de Música San José
de Chiquitos a Bolívia ha tingut com objectiu donar suport docent
a l’alumnat i la participació en diferents actes per promocionar la
música de la regió a nivell nacional i internacional.
Tornant la vista enrere, fa un parell mesos que vaig finalitzar
l’assistència tècnica com a professor cooperant al municipi bolivià
de San José de Chiquitos, dins de la cinquena edició del programa
d’Experts Municipals Voluntaris 2016 que s’organitza a través
del Fons Valencià per la Solidaritat, amb una valoració general
molt positiva.
El meu nom és Héctor Morellà Bosch, músic de la Societat Musical
l’Artesana de Catarroja, i en aquesta edició vaig estar seleccionat
per a realitzar l’assistència tècnica de cooperació que, com a
professor de violoncel i contrabaix, vaig desenvolupar a l’Escola
Municipal de Música San José Patriarca del municipi-capital de la
província de la Chiquitania, a San José de Chiquitos, al llarg del
mes d’agost de 2016.
Aquesta regió, concretament San José de Chiquitos, és
denominada el bressol de la cruceñidad per albergar el primer
assentament humà a Santa Cruz de la Sierra, i ha estat declarada
Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. A més, té una
tradició cultural molt aferrada a la seua identitat que, des del segle
XVI, va ser un forta dins del procés de colonització i evangelització
per part dels sacerdots Jesuïtes a la població indígena. L’ús de la
música renaixentista i barroca en aquest procés va cimentar una
llavor important, la qual va donar els seus fruits en forma d’ampli
arxiu musical propi i un valor propi de la cultura chiquitana que
perdura i es desenvolupa des d’aleshores fins a l’actualitat.

‘

L’Escola Municipal de Música San José Patriarca rep un suport
institucional i social important dins del dia a dia josesano la qual
mostra, a través de les diferents agrupacions orquestrals de corda
(Inicials, Infantil i Juvenil), el treball que des de l’any 2000 ha
donat renom a aquesta escola a nivell internacional, tant pel seu
creixement a nivell musical com social dins del municipi.
Actualment, quasi un centenar d’alumnes d’entre 6 i 17 anys,
de les diferents especialitats de corda de violí, viola, violoncel i
contrabaix reben classe i assagen de dilluns a diumenge amb
l’equip docent format per antics i actuals integrants de l’Orquestra

Juvenil, agrupació referent de l’escola, que s’han
format en importants conservatoris superiors, tant de
Llatinoamèrica com d’Europa, realitzant la seua tasca
docent allà on van iniciar els seus passos musicals.
L’activitat voluntària realitzada a San José de
Chiquitos tenia com a objectiu principal donar
suport a l’equip docent de l’escola que, en els casos
de viola, violoncel i contrabaix, no té professors
especialitzats al llarg de tots els dies de la setmana
i que, d’aquesta forma, es tractava de brindar a
l’alumnat una formació continuada i contribuir a
l’aprenentatge de l’instrument i desenvolupament en
el treball diari a les diverses agrupacions orquestrals.
A més, la participació interpretativa en els diversos
assajos diaris i esdeveniments que l’Orquestra
Juvenil realitzat al llarg de la seua activitat, ja siga
com a actes promocionals dels projectes turístics
de la ciutat, participació en concerts i festivals
municipals de desenvolupament cultural i turístic
del municipi com el Kuriteé San José (Vine a San
José, en llenguatge besiro) o en la gira del festival
d’àmbit provincial Festival de Temporada de Música
Misional y Teatro. Chiquitos 2016. En l’últim concert
d’aquest darrer Festival de Temporada, a l’església
del municipi de San Rafael, l’Orquestra Juvenil de
San José de Chiquitos va estrenar SARABANDA, obra
per a orquestra de cordes del compositor, músic i
director a la Societat Musical l’Artesana, Ximo Arias
Botías.
Aquest festival té com objectiu difondre el patrimoni
de música missional barroca, entre altres, a través
de la participació de les diverses orquestres juvenils
dels municipis del Departament de Santa Cruz que
realitzen una gira entre els diferents municipis
de la Chiquitania i que compta amb concerts de
gran nivell musical en les principals localitzacions
culturals i turístiques de la regió que, en moltes
ocasions, estan considerades Patrimoni Cultural
de la Humanitat com puguen ser les esglésies de
San José de Chiquitos o San Rafael, entre altres.
Aquest treball s’ha complementat amb un treball
de col·laboració, anàlisi i propostes de millora en el
funcionament, organització i desenvolupament de la
tasca organitzativa i docent de l’escola de música i
les agrupacions.

Aquesta activitat que, des d’un inici, és molt
gratificant pel seu compromís solidari i d’ajuda
al desenvolupament social, es fa més important i
satisfactòria a nivell personal en el moment et trobes
al terreny i tens l’oportunitat de conèixer i compartir
les noves cultures i societats que t’envolten i que, a
més d’això, et trobes en la possibilitat de compartir
i relacionar-te amb persones que, per davant de tot,
et mostren diàriament el seu agraïment de forma
sincera per compartir la teua estància en companyia
d’ells, la qual cosa dóna un recolzament més que
suficient com per a gaudir cada dia de l’estància i
així donar més valor,tant a l’experiència professional,
però sobretot a l’experiència vital tan gratificant que
t’aportala participació en aquest tipus de projecte.
La realització d’aquest projecte de voluntariat,
desenvolupat pel Fons Valencià per la Solidaritat
a Espanya i que realitza les tasques de preparació
i pagament de despeses que envolten al viatge del
cooperant al lloc de treball, es troba a Bolívia amb la
participació principal del Govern Autònom Municipal
de San José de Chiquitos que, de la mateixa
manera, s’encarrega de les despeses d’allotjament i
manutenció i desplaçaments, gestionats a través de
l’ONG CEPAD Bolívia que dona suport, en tot moment,
al desenvolupament del treball de cooperació realitzat
en el terreny.
Héctor Morellà Bosch

VIII CAMPAMENT MUSICAL
de l’escola de música

‘

Aquest any hem celebrat la 8a Edició del Campament Musical de
L’Escola de Música de L’Artesana. Any darrere any, anem complint
les expectatives i els objectius pels quals fa vuit anys se’m va
ocórrer fer Projecte d’un Campament Musical; divertir-se, formar
persones, treballar la música i sobretot fer feliç i veure somriure
als xiquets i xiquetes.
Aquest any hem realitzat algunes activitats noves i diferents
tallers. Una de les activitats que més atenció ha acaparat ha
sigut “Ritmania” amb la professora Marta Garcia, ja que per als
alumnes ha sigut una bona manera d’innovar, amb materials
reciclats i de percussió, els diferents ritmes que es poden arribar
a fer. També hem tingut un taller de Veterinària amb el Veterinari
Àngel Dario Santana, director-coordinador de la Clínica Veterinària
Faycan de Catarroja; on els nostres alumnes hi han descobert la
part més humana dels animals de companyia i com cuidar-los. I
per últim vare tindre una visita molt especial de Pere Ruiz Gomar,
mestre de música d’educació primària i secundària, i antic músic
de l’Artesana i de la Banda de l’Empastre; que ens va contar la
seua vida dedicada a la música i totes les anècdotes de molts
anys dedicats a les bandes de música.
Afrontem amb moltíssimes ganes la pròxima edició del Campament,
i a partir de hui comencem a treballar en la programació i
coordinació de les noves activitats que es realitzaran. Estiguen
atents a totes les novetats en els següents mesos, ja que estem
preparant moltes sorpreses per a aquest 2017, que si tenim un
bon suport institucional, podrem tirar-ho avant.
Gràcies i una abraçada molt forta a tots els professors, alumnes,
familiars, Escola de Música, Junta Directiva i persones que fan
possible l’èxit d’aquesta activitat.

Visente Almarche Pons
Director-Coordinador del Campament Musical

L’Artesana se sent en la banda
Bankia - Las Provincias

Per segon any consecutiu, músics de la Societat Musical
L’Artesana hem sigut seleccionats per a formar part de la Banda
Juvenil Bankia - Las Provincias. En el projecte d’enguany hem
participat, Ferran Guillem (bombardí), Ivan Guillem (trompa), Mario
Climent (violoncel), Noemi Zarzo (clarinet) i Inés Soriano (oboé) .
Va ser una experiència inoblidable, ja que varem conviure una
setmana en l’alberg “La Florida” d’Alacant 153 xiquets d’entre
10 a 14 anys de diferents pobles i bandes de la Comunitat
Valenciana, on vam aprendre de l’experiència dels professors
especialistes en cada instrument, així com de la convivència
d’estar amb músics diferents de la nostrabanda.
Allí ens van formar i van preparar per a celebrar els diferents
concerts que ens esperaven, en la Plaça de l’Ajuntament
d’Alacant, el 27 d’agost, en el Palau de la Música de València, el
24 de setembre i en la Gala d’entrega dels premis “Valencianos
para el Siglo XXI” que atorga anualment Las Provincias, celebrada
el passat 20 d’octubre en el Palau de les Arts de València .
El programa que varem interpretar dirigits per la Directora Mercedes
Femenía Simó va ser variat i basat en compositorsvalencians:
-

Las Provincias (pasdoble) - A. y V.Terol.
Elionor (marxa cristiana) - Miguel A.Sarrió.
Osanna In Excelsis (marxa de processó) - O.Navarro.
J.A.I.M (pasdoble) - J.R.Pascual-Vilaplana.
Una aventura espacial – Miguel A.Ibiza.
Guillem (marxa mora) -E.Alborch.
Lluna Mediterrània - TeodoroAparicio.

Agraïm a l’organització de Las Provincias i Bankia que amb el
suport de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana han donat vida aquest projecte i esperem que
seguisca avant perquè molts músics com nosaltres puguen gaudir
d’aquestesvivències.

Inés Soriano Monzó

‘

Els FaGreus
L’ensemble ElsFaGreus sorgeix de la relació de violoncel·listes i
contrabaixistes provinents de diferents localitats de València: Albert Antolí,
Sara Benavent, Mario Climent, Clara Codoñer, Jesús Fago, Natalia García,
Candela Gil, Bernat Guerola, María Martínez, Héctor Morellà, María Nieto,
Carolina Olmos, Isaac Pascual, Pablo Pérez, Isaac Monrós, José Morellà, Javio
Sanchís, i Eva Serrano.
Es tracta d’un projecte format per músics de diferents edats i nivells.
L’objectiu principal és gaudir de la música i dels valors que d’ella es
desprenen; el treball col·laboratiu, el companyerisme, la creativitat, la
diversitat d’opinions, l’empatia, l’experiència personal i professional són
els ingredients fonamentals i necessaris en aquesta agrupació. A causa
del ritme vertiginós en què vivim avui en dia, tant a nivell laboral com
formatiu, l’ensemble realitza les seues trobades durant els períodes de
vacances, el que permet treballar i gaudir d’un programa divers pel que
fa a estils i dificultat tècnica. El concert de presentació de l’ensemble
de cordes greus va tenir lloc el passat 7 de juliol a la Societat Musical
l’Artesana de Catarroja. Els assistents van poder fer un recorregut musical
escoltant les bandes sonores de “Game of Thrones” (Ramin Djawadi), Els
Picapedra (Joseph Barbera, Hoyt Curtin & William Hanna), Summer Nights
(Jim Jacobs & Warren Casey), la coneguda cançó dels Beatles “Yesterday”,
la divertida peça The pink elephant (Tony Osborne), o el conte “Joan Sense
por” de Simón García, narrat per una de les benjamines del grup: Sara
Benavent; sense oblidar-nos de la col·laboració del nostre gran company
Bernat López a la bateria.
Durant la presentació del ensemble, no va poder faltar la interpretació
del “Cant del Ocells”, un cançó popular catalana de Nadal; però que s’ha
de saber que el gran violoncel·lista Pau Casals va realitzar la seua versió,
i al finalitzar els seus concerts, quan estava a l’exili, després de la guerra
civil, la interpretava com un símbol per a la pau, la llibertat i unió entre els
pobles. Durant els assajos previs al concert, nosaltres, Els FaGreus van
parlar que sense adonar-nos, estem normalitzant a els esdeveniments
que tenen lloc a diari al nostre planeta. Tots pensem, o volem pensar que
tots condemnem les aberracions que l’ésser humà està fent, com ara,
la corrupció, els atemptats terroristes, els desnonaments, el conflicte siri,
els refugiats, el bullying entre els joves, les actituds homòfobes...i que
malauradament són les noticies diàries.
Per aquest motiu, vam decidir interpretar aquesta peça, per recordar que
el món està malalt i que hem de fer una lluita a nivell individual i col·lectiu
per canviar el planeta i per tenir la convicció que aquestes trobades i
concerts que fem, ens ajuden a ser millors persones, o més que millors,
a ser persones que han de lluitar pels seus drets i no oblidar que també
tenim deures, molts deures, amb la cultura, amb la societat. Va dir Casals:
“un músic és també una persona, i més important que la seua música, és
la seua actitud davant la vida; no es poden separar ambdues coses”
Per això, convidem a totes aquelles persones amants de la música, a les
pròximes audicions i concerts benèfics, perquè pugen assaborir i gaudir
aquest art que ens ha regalat la humanitat.
Vos esperem!				
L’ensemble de cordes greus
Els FaGreus
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