FESTES EN HONOR A SANTA CECÍLIA
del 19 al 21 de novembre 2021
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SANTA CECÍLIA 2021

Salutació del
president
Tornar a començar. Eixa és la sensació que ens ha deixat a tots
la pandèmia que ens assolit a la nostra societat. Lluny estàvem
aquell 7 de març de 2020, a la parròquia de l’Assumpció de Nostra
Senyora de la nostra ciutat, celebrant el concert benèfic per a la rehabilitació del sostre de la esmentada església, del qual ens sobrevenia als poc dies. D’aquell concert guardaríem sempre un record
especial, no sols per la seua finalitat filantròpica, sinó perquè seria
l’últim concert a l’ús que veuríem en molt de temps.
I com si d’un mal somni es tractara, la nostra vida es va veure
paralitzada. Tot allò que érem i fèiem es va veure superat per tots
els esdeveniments que s’anaven produint a causa de la COVID-19.
I, com no, la nostra Agrupació Musical també va veure com el seu
dia a dia es detenia en sec, com si la vida cultural, educacional i
social que es desenvolupa a dintre i al nostre voltant es congelara.
La banda simfònica, l’escola d’educands, totes les activitats programades..., tot, absolutament tot, es va paralitzar. I sols podíem
esperar que millorara la situació.
Este podria se el resum de l’últim any i mig: un intent constant i
reiteratiu de moure l’Agrupació, amb parades forçades per les anades i vingudes d’este virus. Durant la pandèmia es posaren en marxa tots els mitjans necessaris i oportuns per a continuar amb les
classes de l’escola de forma telemàtica. Un esforç que bé valia la
pena, ja que l’escola és la peça fonamental del nostre engranatge
musical. Entenguérem des del primer moment que era necessari
mantindre l’aprenentatge dels educands i així ho férem.
Pel que respecta a la banda simfònica, foren diverses vegades les
que aconseguirem, malgrat la situació, reprendre els assajos, sempre amb les mesures de protecció requerides per a mantindre la
seguretat dels músics. Amb este motiu, es buscaren altres ubicacions per als assajos, en espais a l’aire lliure o diàfans: el Conser-

vatori, el Mercat Municipal o el Poliesportiu han sigut la seu de la
nostra benvolguda banda este any. S’ha d’agrair la disponibilitat
i la bona predisposició del nostre director Gaspar Nadal i de tots
els músics per a tornar a assajar tot i la situació en la qual ens
trobàvem.
Ja apropant-nos als últims mesos, hem pogut tornar a realitzar
concerts a l’aire lliure, com l’últim celebrat a la Plaça Major de
Carlet. Actes que ens deixen eixa sensació de tornar a començar
que exposava al principi. Serà necessari treballar de forma incansable per a poder recuperar-nos del colp que ens ha sigut, per a la
nostra societat en general i per a la nostra Agrupació en particular,
esta pandèmia que hem patit. I per aconseguir remuntar el vol, allí
estarà l’Artística de Carlet, aportant la música, la melodia i el ritme
necessari per a tornar a la societat carletina a ser el que érem.
I finalment, després de quasi dos anys, ens trobem davant de Santa Cecília, la patrona dels músics. Per fi pareix que podem veure
el final a esta situació i podem tornar a retrobar-nos i celebrar la
nostra festa. Som conscients que, per precaució, tots els actes programats deuran realitzar-se amb totes les mesures de seguretat
pertinents i necessàries. Però com va escriure Isabel Allende: “memòria selectiva per a recordar les coses bones, prudència lògica
per a no arruïnar el present i optimisme desafiant per a encarar el
futur”. Eixe optimisme és el que espere veure en els ulls de tots els
músics, directors, educands, mestres, socis i amics de l’Agrupació
Musical l’Artística de Carlet, per a afrontar un futur que segur estarà ple de nous reptes i èxits que aconseguir.

Borja Marí Barés
President de l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet
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Salutació del
director
“Enmig de la dificultat resideix l’oportunitat.”
Albert Einstein (1879-1955)

Han passat dos anys des del primer escrit en el qual se’m
va brindar l’oportunitat de dirigir-me a tots vostés com a
director de l’Agrupació Musical l’Artística de Carlet. Des
d’aquell primer escrit de presentació com a màxim responsable d’aquesta formació, en setembre del 2019, ningú esperava el que estava per vindre. Mai no haguérem pensat
que passaríem la fatalitat de viure una pandèmia mundial,
una fita històrica que tothom recordarem per la quantitat
d’amics, amigues i familiars que s’han quedat pel camí, una
malaltia que de segur els nostres descendents veuran relatada en els llibres d’història. Aquesta maleïda pandèmia ens
va privar i ens priva, tot i que en menor mesura, de viure
com hi estàvem acostumats, ens va privar d’abraçar-nos,
d’expressar-nos tal com a nosaltres ens agrada. També ha
portat coses positives, ens ha ensenyat que hem de reinventar-nos, i així hem aprés, entre altres coses, a fer ús de les
noves tecnologies treballant de la manera que de segur treballarem en els anys vinents, però tal vegada d’una manera
més aviat precipitada per la situació en la qual estàvem im-
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mersos. Però als entrebancs cal plantar-los cara i cal referse’n. Tal com va dir Einstein: «enmig de la dificultat resideix
l’oportunitat». I així és, ara nosaltres, les i els músics, tenim
l’oportunitat de tornar a retrobar-nos amb més ganes, amb
més força, per tal d’omplir de música i de color els carrers
i les sales de concerts com sols nosaltres sabem fer-ho i
dedicar aquests esdeveniments a eixes persones que ja no
estan entre nosaltres.
Són quasi tres anys els que porte al capdavant de la família
de l’Artística de Carlet, però jo diria que tan sols en son dos,
ja que per tot l’esmentat abans he passat al voltant d’un
any en blanc, sense poder estar en contacte amb vosaltres,
però això no m’ha llevat la il·lusió amb la qual vaig arribar
a Carlet, és més, us puc assegurar que aquesta augmenta
a mesura que van arribant els projectes. Em sent un privilegiat de poder dedicar-me al que m’agrada i a més a més
fer-ho de la mà d’aquest fantàstic grup humà.
Des que ens posàrem a treballar a finals de maig d’aquest
any, ja són 3 els concerts que hem fet: concert d’estiu, concert excel·lent (amb final apoteòsic d’aigua i rellamps), i el
41 festival de bandes Ciutat de Carlet. En cadascun d’ells la
meua il·lusió va creixent, per això necessite també la il·lusió
de totes i tots vosaltres, que m’acompanyeu en aquest meravellós viatge, que treballem braç a braç, músics, directiva
i director, assaig a assaig, concert a concert per tal de tornar a brillar com sempre ho ha fet aquesta GRAN BANDA.
M’agradaria poder anar junt amb vosaltres a algun certamen, però per aconseguir bons resultats és necessari el
compromís de totes i tots. Hem de continuar fent banda,
en les nostres mans està que la nostra agrupació musical
cresca i complisca més anys, fent bona música i aconseguint
molts èxits.

Ara ja tenim ben a prop el concert en honor a la nostra patrona Santa Cecília, a la qual rendirem homenatge els dies
19, 20 i 21 de novembre, i hem d’homenatjar-la com cal,
oferint-li el concert que es mereix. En aquests dies tindrem
l’alegria d’incorporar catorze músics a la nostra agrupació.
Des d’aquestes lletres us desitge que empreneu aquesta
nova etapa en les vostres vides amb molta il·lusió i dedicació i als músics veterans us demane que els acompanyeu
en aquesta aventura, ja que necessitaran el vostre caliu i
suport. Al nostre públic incondicional els demane que continuen assistint als nostres concerts, els seus aplaudiments
són la nostra recompensa, ens ajuden a seguir endavant i
a creure en el nostre projecte. A l’Ajuntament de Carlet i a
la Fundació demanar-los que continuen donant-nos suport i
continuen honrant-nos amb la seua presència. Junts farem
més GRAN l’A. M. Artística de Carlet.
Tan sols em resta desitjar a totes i tots unes bones festes de
Santa Cecília i que les gaudisquen junt amb nosaltres.
Visca Santa Cecília
Gaspar Nadal Maronda
Director de la banda de
l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet
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Salutació del

Director de la Banda
Juvenil i de l’escola de
L´Artística de Carlet
Primer que tot felicitar tots els músics de L´Artística de Carlet per les celebraci-ons que reprendrem després de dos
anys de pandèmia que acabem de passar. Dos anys en què
no hem pogut realitzar celebracions, concerts, cercaviles,
assa-jos etc…
En maig d’este curs passat decidírem recuperar els assajos
de la banda Jove i de la banda infantil. Tal era l’entusiasme
dels nostres músics mes jóvens que en a penes un mes i
mig de treball realitzàrem el nostre primer concert audició.
Concert on participàrem la banda juvenil, la banda infantil,
l’Aula de conjunt vocal i diversos grups de cambra. Va ser
un dia molt emotiu per a tots pel que impli-cava: la tornada
de les nostres agrupacions i grups de l’escola als escenaris.
Es-te curs ha començat ja amb un poc més de normalitat i
des de l’inici hem co-mençat a treballar.
El passat 8 d’octubre la banda jove participà junt amb el
grup de metalls i per-cussió en un concert d’intercanvis
musicals al Teatre Giner de la nostra ciutat, ara continuem
treballant preparant els nostres pròxims compromisos de
Santa Cecília i el concert de Nadal.
Per a la Banda Juvenil la pandèmia ha suposat dos anys
sense música, dos anys on els alumnes no han treballat en
conjunt amb tot el que això entranya però també dos anys
on l’escola ha hagut d’adaptar-se tecnològicament, higiè-

nicament i logísticament per poder continuar oferint una ensenyança de qualitat i no parar el funcionament del centre.
En les aules hem hagut de reduir la quantitat d’alumnes per
classe i curs per po-der mantindre les distàncies i mesures
de seguretat. Tecnològicament, hem in-vertit en pantalles
tàctils per a oferir una metodologia virtual perquè els alumnes que no han pogut assistir en algun moment a classe
pogueren seguir les classes des de les seues cases.
Tot açò ens ha fet evolucionar de totes las formes possibles,
tant tecnològica-ment com humanament. Els vincles entre
alumnat i professorat s’han estretit, però també entre el
professorat i els pares i les mares.
Després de tot allò que s’ha viscut vull agrair a tots els
alumnes i professors de la nostra escola l’esforç realitzat
durant estos dos cursos i, com no, a totes las famílies pel
seu esforç i confiança en nosaltres.
Només ens queda començar a recuperar la normalitat poc a
poc però sempre amb molta precaució i respecte.
Feliç Santa Cecília a tota la família de l’Artística de Carlet.
Xavier Sanchis Soto
Director de la Banda Juvenil de L’Artística de Carlet
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Nous músics
que s’incorporen a la banda
CARLA SUEY SAURINA, CLARINET

SARA OSMA AUGUSTO, CLARINET

CARLES GÓMEZ GARCIA, TROMPETA

CELIA GODOS LOPEZ, CLARINET

ANDREA DINU BOILA, OBOE

JOAN MARTÍNEZ NOGUÉS TROMBO

LAURA MUÑOZ MARTÍNEZ, CLARINET

ARIADNA GRAU DE DIOS, OBOE

CARLA ESPERT MAS, TROMPA

IDAIRA PIERA NAVARRO, CLARINET

CARLA PONS BENITO, FLAUTA

PABLO GÓMEZ NAVASQUILLO, PERCUSSIÓ

MARC BERTI FLORES, CLARINET

LAURA NAVARRO MORENO, VIOLONCEL
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SANTA CECÍLIA 2021

Concurs
de Dibuix
Santa Cecília
2021

ALBA DÍAZ

CANDELA LÓPEZ
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Santa Cecília 2021 PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE DE 2021
20.30 h. Cercavila i recollida de la Musa 2019. Eixida de la seu de la banda.
21.00 h. Al Teatre Giner
Entrega dels regals als guanyadors del Concurs de Dibuix de Santa Cecília.
Entrega de diplomes als músics que han entrat enguany en la Banda Juvenil.
Entrada en la Banda Simfònica dels nous músics.
Presentadores: Mireia Roig i Pilar Ferrer
CONCERT EN HONOR A SANTA CECÍLIA - PROGRAMA

BLOC 1

LA COPLA DE LAS DIVISAS (Copla, 1953)

Juan SOLANO PEDRERO (Càceres, 1919 – Màlaga, 1992)
Arr: Azael Tormo (Manuel, 1966)

CRUELLA DE VIL (1961)

Mel LEVEN (Chicago-Illinois, 1914 – Studio City-Califòrnia,
2007)
Arr: John Moss (1948-2010)

Pel·lícula animada de Blake Edwars, 1963.
Sèries animades, 1969-2010)

THE PINK PANTHER (BSO, 1963)

Henry MANCINI (Cleveland-Ohio, 1924 – Beverly HillsCalifòrnia, 1994)
Arr: John Glenesk Mortimer (Edimburg-Escòcia, 1951)

SI VAS A CALATAYUD (Pd. 1944)

Ramón ZARZOSO (València 1899-1988)

TINTIN, prisioners of the sun (Suite del Musical, 2001)

Dirk BROSSÉ (Gante-Bèlgica, 1960)
Arr: Johan de Meij (Voorbur - Païssos Baixos, 1953)

LA VAQUILLA (Pd, 1985)

Miguel ASINS ARBÓ (Barcelona, 1916 – València, 1996)

SELECTIONS FROM “UP” (Selecció B.S.O., 2009)

Michael GIACCHINO (Riverside-Califòrnia, 1967)
Arr: Michael BROWN (Mexia-Texas, 1920 – Nova York, 2014)

THE MASK OF ZORRO (Selecció, 1998)

James HORNER (Los Angeles, 1953)
Arr: John MOSS (1948-2010)

Pel·lícula de Berlanga, BIENVENIDO MISTER MARSHALL (1953)

Pel·lícula animada 101 dàlmates de la productora Walt Disney.
Sèrie animada, 1997. Pel·lícula CRUELLA, 2021

BLOC 2

Pel·lícula de Berlanga, CALABUCH (1956)

Pel·lícula de la productora Raymond Leblanc, 1969.
Sèrie, 1990. Musical, 2001)

BLOC 3

Pel·lícula de Berlanga, LA VAQUILLA (1985)

Pel·lícula de la productora Walt Disney, 2009)

Sèrie animada d’Ashi Productions, 1996.
Pel·lícula de Steven Spielberg, 1998.
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DISSABTE 20 DE NOVEMBRE DE 2021

10.00 a 13.00 h. Pàdel a les pistes del Poliesportiu municipal i futbet.
13.30 h. Dinar per a músics i familiars (cal apuntar-se prèviament a la seu de la societat musical).
16.45 h. Cercavila per a recollir els nous músics.
Eixida de la seu de la banda:
Sara Osma Augusto, Clarinet

Laura Muñoz Martínez, Clarinet

Idaira Piera Navarro, Clarinet

Carla Suey Saurina, Clarinet

Andrea Dinu Boila, Oboe

Ariadna Grau De Dios, Oboe

Carla Pons Benito, Flauta

Marc Berti Flores, Clarinet

Joan Martínez Nogués Trombo

Celia Godos Lopez, Clarinet

Carles Gómez Garcia, Trompeta

Pablo Gómez Navasquillo, Percussió

Laura Navarro Moreno, Violoncel

Carla Espert Mas, Trompa

DIUMENGE 21 DE NOVEMBRE DE 2021

10.00 h. Xocolatada al bar CINEMA.
11.30 h. Cercavila.
12.00 h. Missa en honor a santa Cecília a l’església de l’Assumpció de Ntra. Sra. amb
		 acompanyament de la Banda Juvenil. En acabar, cercavila pels carrers de la ciutat
		 fins a la seu de L’Artística.
14.30 h. Dinar de germanor als salons Siglo XXI.
Les persones que vulguen assistir al dinar es podran inscriure a
l’ Av. de la Caixa d’Estalvis, 5, tel. 96 009 30 66, en horari de 16.00 a 20.00 h, dilluns a dijous.
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