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Salutació del
PRESIDENT

En nom de la junta directiva, com cada any amb 
motiu de la celebració de Santa Cecília, vull donar les 
gràcies a tots els músics per l’esforç que han fet, per 
arribar al nivell que cada vegada podem escoltar quan 
pugen a l’escenari. Sense anar més lluny, recorde l’últi-
ma actuació, al Palau de Les Arts. Simplement, espec-
tacular.

Enguany L’ARTÍSTICA ha volgut viatjar i fer ambient 
de banda, que és la seua funció a més de la social, 
també molt important i que cada any intentem refor-
çar.

Amb la Banda Juvenil hem anat a Casillas de Ra-
nera, província de Conca, on tots el músics menuts 
pogueren disfrutar d’un cap de setmana musical ple 
d’activitats i que finalitzà amb un festival a Sinarcas on 
conjuntament amb la seua banda jove realitzàrem un 
concert d’agermanament. Pares, mares i, com no, jun-
ta directiva, poguérem gaudir de l’actuació, contagi-
ats del bon ambient del viatge.

Al juliol tota la banda ens n’anàrem a Águilas, Múr-
cia. Les expectatives del viatge eren intentar que al-
menys anàrem cinquanta músics i entre tots, socis i sim-
patitzants, arribar als setanta... a falta de dos setmanes 
ja teníem dos autobusos plens.

Quan s’organitza un viatge així la gestió és molt im-
portant i complexa. He d’agrair la tasca realitzada per 
Maria Hervàs i Mer Espert, que en tot moment portaren 
el control del viatge. Els amfitrions ens tractarem millor 
que a ells mateixos, fins i tot ens feren pujar en vaixell 
per a visitar tota la costa. Per part meua, i després de 
totes les felicitacions rebudes, puc dir que enguany in-
tentarem fer-ne un altre. El lloc ja està triat, ara falta po-
sar-nos a treballar.   

Durant el viatge, molta gent em preguntava qui era 
eixa persona major que venia amb nosaltres. Aquesta 
persona fou el primer portador de la bandera de L’Ar-
tística: Voro l’abanderat durant 20 anys! Puc dir que 
Salvador Mas té ben merescuda la insígnia d’or de la 
banda. He volgut anomenar-lo pel que sempre dic, si 
d’alguna cosa hem de sentir-nos orgullosos és de la nos-
tra història. En aquest cas la tenim present i no està mal 
fer memòria, gràcies tio Voro per acompanyar-nos en 
tots els actes que fem.

Un vegada més hem col·laborat amb la Coral i El 
Trencall oferint a Carlet un gran espectacle, perquè 
s’ha de dir que cada vegada que fem qualsevol cosa 
junts, el Teatre Giner s’ompli de gom a gom. Vull agrair 

a les dos associacions el seu interés per allò que fem fer-
ho ben fet. Com diem a Carlet, les coses s’han de fer bé 
i si no, no cal fer-les!

Per als socis de L’Artística, en el moment que aques-
ta junta agafà la tasca de gestionar la societat, un dels 
nostres objectius era i és augmentar el nombre de socis. 
Ho estem aconseguint, però no hem de caure en la co-
moditat, hem de treballar tots junts per a sentir-nos par-
tícips d’aquesta gran família. Enguany s’han incorporat 
a la junta dos socis i un músic, fet que ens ha donat una 
força tremenda per a seguir endavant, Maria Hervàs 
Bonafé, Juan Carlos Martínez Benetó i Jordi Espí Espert. 
Aquesta és la millor tasca que una societat com aques-
ta pot fer, perquè la gent que ara estem treballant per a 
ella pot sentir el suport de tots vosaltres. Moltes gràcies.

Als meus companys de junta, sé que no voleu agraï-
ments, però tot el temps que passeu fent tot el que faça 
falta per la banda, desinteressadament, es mereix un 
reconeixement. I com no pot ser d’altra manera, i apro-
fitant aquest escrit, he de dir que tinc un equip que ni el 
Barça ni el Madrid junts són millor. Moltes gràcies.

Fernando Hernández, director de L’Artística, perso-
na incombustible, apassionada en el seu treball, amb 
un altíssim nivell de perfeccionisme, com bé es reflec-
teix després en els concerts: eres un crack.

A la nostra Musa Mª José Llopis Martínez, el teu reg-
nat, igual que amb totes les muses que t’han precedit, 
no té un final, per a L’Artística continuaràs sent la seua 
musa, la musa de l’any 2015-2016. Has entrat en la his-
tòria d’aquesta societat, i de segur que el músic quan 
et veu pel carrer et dirà: eh musa a on vas tan guapa?! 
Sé que tu tindràs en el teu cor la nostra música, que és 
la teua banda.

Míriam Chovares Martínez, Musa 2016-2017, sigues 
ben vinguda a aquesta la teua banda. Com totes les 
muses que tenim, ben guapes, tu no podies ser menys, 
amb eixos ulls que et miren i et quedes petrificat. De 
segur que a més d’un músic el deixaràs bocabadat. 
Sé que la teua bellesa ens inspirarà enguany i de segur 
que et serà inoblidable. Gràcies per acceptar l’encàr-
rec de ser la nostra musa.   

Als nous músics, l’enhorabona i que aquest inici a la 
banda siga llarg i molt musical. A tots els MÚSICS i SOCIS, 
que passeu unes bones festes de Santa Cecília.

Francisco Giménez Escoms

Col·labora:
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Salutació del director 
BANDA SIMFÒNICA

L’Agrupació Musical L’Artística de Carlet desen-
volupa el seu projecte musical en un doble àmbit, 
per un costat amb festivals i certàmens dins de la 
Comunitat Valenciana o en l’àmbit estatal i, per un 
altre costat, amb els concerts, festivals i actes que 
es realitzen dins de la nostra població.

M’agradaria fer menció de la labor que L’Artísti-
ca porta a terme a la ciutat de Carlet.

Enguany amb la realització del concert “De 
l’Òpera a la Sarsuela” hem aconseguit unir el treball 
de tres agrupacions representatives de la cultura a 
Carlet, L’Artística, la Coral Polifònica i El Trencall.

Realitzant projectes d’esta envergadura inten-
tem potenciar la cultura musical en la nostra pobla-
ció i, al mateix temps, ser eix vertebrador de l’art a 
Carlet. Aglutinàrem el públic de les tres agrupaci-
ons i convertírem este acte en multitudinari.

D’altra banda, també vull destacar el gran pa-
per que realitza L’Artística en els actes de carrer, 
on tenim l’oportunitat de fer arribar la música a un 
públic més ampli encara que en els esdeveniments 
pròpiament musicals.

L’Artística realitza actes com cercaviles i proces-
sons amb una categoria i un nivell musical propis 
d’un concert, perquè som conscients que el nostre 

àmbit va fins i tot més enllà de l’artístic. El nostre ob-
jectiu és connectar amb el nombre més gran de 
públic possible, sempre posant en valor l’esforç que 
realitzen els nostres músics, donant-los el prestigi 
que es mereixen dins i fora de la nostra població.

Finalment, vull felicitar els músics que s’incorpo-
ren a la Banda Simfònica i demanar-los que assu-
misquen el compromís i la responsabilitat que impli-
ca ser membre de L’Artística de Carlet.

Felicite també la musa 2016 i la seua cort d’ho-
nor i desitge als músics, directius i simpatitzants de 
L’Artística unes bones festes de Santa Cecília.

Fernando Hernández García
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I l’any que
ve, què?

Al llarg de l’any, la 
Banda Juvenil aposta per 
fer una programació de 
concerts i activitats molt 
diversa. Aquesta diversitat 
fa que durant tot el curs 
escolar estiguem treba-
llant, buscant i adaptant 
repertori per als nous con-
certs, programant i rea-
litzant activitats fora de 
l’àmbit bandístic, i que en 
definitiva ens ajuda a estar 
preparats front a noves si-
tuacions i necessitats. 

 De tots i cadascun 
dels concerts que fem al llarg de l’any m’agradaria des-
tacar-ne un: el Concert de Nadal. 

 El Concert de Nadal ha anat evolucionant en el 
temps. Hi hagué uns anys que només el realitzava la Ban-
da Juvenil, però des de fa uns quants anys també hi par-
ticipa la Banda Simfònica. 

 Per la part que ens toca a la Banda Juvenil, sempre 
hem treballat amb molta il· lusió aquest concert, que té 
moltes variables que fan que siga el concert amb més 
assistència de públic de tot l’any, inclús més que al Con-
cert de Santa Cecília de la Banda Simfònica. I això té 
una explicació, com que en aquest concert participen 
tots els educands de la banda cantant les tradicionals 
nadales, s’arrosseguen moltes famílies que vénen a vore 
els seus fills/filles, néts, nebots, etc. També hi ha hagut 
anys en què hem convidat altres associacions a col· la-
borar amb nosaltres, com per exemple l’any passat quan 
va participar l’Escola de Rondalla de la Fundació Caixa 
Carlet tocant una nadala amb la nostra banda. 

 En aquest concert sempre hem intentat fer algu-
na cosa diferent, alguna cosa que alegrara i divertira el 
públic assistent. Per al record queden obres com «Coffe 
serenade», obra per a tassa de café i banda; «La màqui-
na d’escriure», on va eixir un solista tocant una màquina 
d’escriure al ritme que marcava la música; «Somriures i 
llàgrimes», en la qual van participar alguns mestres de 
l’escola de la banda tocant unes campanetes; o la de 

l’any passat, «El paper de vidre», en què els nostres dos 
grans solistes ens van sorprendre fent una gran interpre-
tació i on el públic assistent respongué amb una gran 
ovació quan va acabar l’obra. 

Des d’ací m’agradaria donar el meu més sincer 
agraïment a les dues persones que han permés que el 
públic poguera gaudir d’aquestes interpretacions. Ells 
són Jordi Espí i Ivan Pérez. Sense ells cap de tots aquests 
moments màgics hauria sigut possible. Sempre que la si-
tuació ha requerit de la seua presència he vist un mig 
somriure a les seues cares que deixava entreveure la pre-
gunta “en quin embolic ens vol clavar este ara?” Sempre 
han treballat amb molta il· lusió i moltes ganes de fer bé 
les coses. Sempre he vist un esperit de superació i ells dos 
són els que realment saben les hores de dedicació que 
han calgut perquè aquests espectacles eixiren com fi-
nalment tots hem pogut gaudir. 

 Sou genials, genials perquè sempre heu estat ahí, 
ajudant-me i aportant tota la vostra saviesa. Sou un pi-
lar fonamental que ha fet que en els últims anys aquest 
concert siga un referent de les nostres actuacions, i on la 
gent al final sempre comenta: 

- I l’any que ve, què? Què aneu a fer per a superar 
açò? De veritat, moltes gràcies per la vostra entrega i 
companyia. 

Per suposat, aneu preparant-vos que enguany tam-
bé hi haurà sorpresa. 

 I per últim, no voldria acabar sense anomenar el 
campament musical que ja vam encetar fa dos cursos. 
Aquest últim any ens va portar a Casillas de Ranera, a la 
província de Conca. Allí vam fer un concert conjunt amb 
la Banda Juvenil del poble de Sinarcas, on ens sentírem 
com si estiguérem a casa. M’agradaria tornar a donar 
les gràcies a tots els que fan possible aquest campa-
ment. Ells ja saben qui són, els meus companys Héctor i 
David, els companys de la banda que fan de monitors i 
la junta directiva que ens dóna tot el seu suport i aposta 
cada any per aquesta activitat. 

 En referència al lloc del pròxim campament, no 
podem revelar-lo encara, però vos podem avançar que 
no passarem tant de fred com l’any passat, sinó tot el 
contrari. Aneu fent apostes. 

 Cristian Yuste Valero
   

Salutació del director
BANDA JUVENIL
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Una vegada més estic ací, entre tots vosaltres, per 
a poder expressar els meus sentiments, amor i trajectò-
ria que tinc a L’Artística de Carlet.

En primer lloc vull agrair a la junta directiva, al 
claustre de professors i, com no, als músics, el fet d’ha-
ver confiat en mi per a formar part de nou d’aquest 
claustre com a directora de l’Escola de Música de 
L’Artística. És un orgull i una satisfacció i a la vegada 
una gran responsabilitat exercir aquest càrrec. Espere 
estar a l’altura que L’Artística es mereix i estar ahí per a 
tot i per a tots. Mil gràcies.

De casualitat vaig aparéixer per L’Artística on ja te-
nia algun conegut per ser companys de conservatori o 
mestre meu, per això ja vaig entrar amb bon peu i de 
seguida ens acolliren, als meus companys i a mi, com 
si ens conegueren de tota la vida.

Vaig començar a guanyar-me la confiança de tot-
hom i en poc de temps vaig entrar a formar part del 
professorat com a mestra de flauta i de solfeig.

Per circumstàncies de la vida vaig haver de deixar 
les classes per començar a formar una família i nous 
reptes al Conservatori d’Algemesí i al col· legi Germans 
Maristes del qual hui en dia forme part. Tot açò no fou 
impediment per a seguir formant part d’aquesta gran 
família, que m’ompli de satisfacció en cada actuació 
que en ella realitze. Hem passat molts bons moments, 
bons i regulars però... amb força, amor i dedicació 
hem sabut eixir i seguir endavant i sobretot amb l’aju-
da de molts bons músics i destacant la meua corda 
(no podia ser una corda de flautes millor que la que 
tinc, a la vista està). Sempre han estat ahí, en els bons 
moments i en els no tan bons. A tots ells, mil gràcies.

A tots els pares i simpatitzants, vull dir-vos que els xi-
quets de l’escola són els fonaments per a poder cons-
truir eixos pilars perquè puguem créixer com L’Artística 
es mereix, com a persones, amb principis i valors, que 
totes aquestes qualitats són indispensables i ben barre-

jades donaran com a 
fruit un bon músic.

Ací estic per al 
que em necessiteu i, 
com no, espere estar 
a l’altura, poder apor-
tar el millor que tinc, 
Amor a la música i a 
L’Artística. Espere no 
defraudar-vos.

Vos desitge que 
passeu unes molt bo-
nes festes en honor 
a la nostra patrona, 
santa Cecília.

PD: I no podia deixar de recalcar, com diu la meua 
companya-amiga Carmina:

Visca L’Artística
Raquel Ferragud i Más

        
 

Salutació de la directora 
ESCOLA DE MÚSICA 
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Salutació de la 
MUSA

Estimats director, músics i membres de l’Agrupa-
ció Musical L’Artística de Carlet.

Em sent molt il· lusionada i feliç de poder formar 
part d’aquesta gran banda junt amb tots vosaltres 
com a Musa 2016. Des de fa uns anys he tingut el 
plaer de participar i gaudir d’aquesta festa com a 
cort d’honor i he pogut comprovar la intensitat i la 
il· lusió amb la qual es viu.

Espere que aquesta nova aventura que co-
mença per a mi siga inoblidable acompanyada 
de tots vosaltres. Intentaré representar-vos i realit-
zar la meua labor el millor que puga.

Moltíssimes gràcies per haver depositat tota la 
confiança en mi per a portar endavant aquest càr-
rec, per haver-me acollit des del principi fent-me 
sentir una part molt important d’aquesta gran fa-
mília. Per a finalitzar, sols em queda dir que em sent 
molt orgullosa de ser la vostra musa i 

VISCA SANTA CECÍLIA!
Míriam Chovares Martínez
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Benvolguts músics de l’Agrupació Musical 
L’Artística de Carlet.

En primer lloc, s’aproxima la festa de Santa 
Cecília. Una festa especialment musical. La festa 
dels músics. Una festa tradicional que any darre-
re d’any celebrem i gaudim. Setmanes  repletes  
d’assajos, esforços i una gran quantitat d’hores 
de sacrifici per rendir-li tribut a la patrona de tots 
nosaltres. 

En segon lloc, i especialment per a la nostra 
família, enguany  és una data significativa. 
Míriam, la neboda primogènita, ha sigut 
nomenada Musa de la música. La vostra Musa! 
Per això des d’ací voldria compartir l’alegria 
familiar amb vosaltres. 

Si motiu d’alegria ha sigut el nomenament de 
Míriam, motiu d’alegria ha sigut rebre l’encàrrec 
de ser la seua mantenidora. Per a mi és una gran 
responsabilitat, però, a la vegada, una gran ale-
gria compartir aquests moments tan significatius 
en la seua vida.

Ja per últim sols em queda desitjar-vos unes 
bones festes i anunciar als quatre vents: 

VISCA LA MÚSICA, VISCA LA FESTA DELS 
MÚSICS I VISCA LA NOVA MUSA 2016!

Nuria Martínez Zahonero

Salutació de la 
MANTENIDORA
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Cort 
d’Honor 

2016

Nous músics

Vicenta Martínez Zahonero

Desirée Sáez Moreno

Carla Zaragozá Vendrell

Raquel Chovares Martínez

María José Casas Rodríguez

María José Llopis Martínez
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Nous músics

•Maria Clariana Botella, flauta
•Celia Borrás Calbo, clarinet
•Anna Roig Ferrer, flauta
•Maria Sansixto Quijal, flauta
•Marta Gisbert Martínez, violoncel
•Marta Garcia Hervàs, violoncel
•Maria Navasquillo Alós, clarinet
•Juan Peris Hervás, tuba
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CONCURS DE DIBUIX SANTA CECÍLIA 2016

Daniela
Sánchez Orta

Carolina
Higuera Carpena



 17

Inmaculada Roca Llobregat
LA TIA ADA

Quan es fa una ullada als anys passats i s’observen 
amb perspectiva, sol haver-hi vivències que adquirei-
xen importància, ja siga per la dedicació que supo-
sen, per la filosofia que transmeten o per tan bé com 
t’ho passaves. Quan se’m va donar l’oportunitat d’es-
criure unes paraules han vingut al meu record moltes 
situacions que en el seu moment eren extraordinàries 
per la importància de l’esdeveniment, però que ara 
les recorde com a extraordinàries per l’afecte, l’ale-
gria i la il·lusió amb què es feien. Al mateix temps, fa 
sentir orgull de veure com altruistament i sense cap 
preparació específica s’aconseguia un objectiu que 
en molts casos seria complicat per a una persona 
amb certa preparació. Tot això era provocat per un 
projecte de col·laboració que no només era el nostre, 
sinó el d’un grup de persones que desitjaven transme-
tre en primer lloc una actitud als joves que fóra dife-
rent a les opcions habituals d’entreteniment, la qual 
arriba molt més lluny que una forma de divertir-se, 
ja que entren en joc molts valors com l’altruisme, el 
benefici de l’organització, la responsabilitat, l’autoes-
tima, etc. i, en segon lloc, fomentar l’afany de supe-
ració individual amb respecte al col·lectiu. Era l’Agru-
pació Musical L’Artística de Carlet.

Recorde especialment els concerts de Santa Ce-
cília, on cada un tenia el seu paper. El meu pare fent 
el guió que utilitzaria ma mare per a presentar l’es-
deveniment, esprement-se el cap per veure com se 
li donava un bon fil conductor al diàleg que la meua 
mare amb la seua gràcia, imaginació i simpatia havia 
de transmetre als amics i coneguts, que, no per ser-
ho, serien menys exigents perquè tot eixira perfecte 
i que es donara una sensació tal com solem dir “de 
categoria”. Això es pot traslladar a cadascuna de 
les persones que més o menys tenien relació amb la 
banda. Hi havia una preocupació real perquè tot es-
tiguera organitzat de la millor manera i que els músics 
tinguérem les millors condicions perquè l’espectacle 
eixira el més perfecte possible.

Jo vaig créixer en aquest ambient, amb mon pare, 
Arturo, formant part de la junta directiva i ma mare, 
Inmaculada, col·laborant en tot el que feia falta. Una 
col·laboració que en molts casos és menys visual però 
que en definitiva és el que engrandeix a una persona, 

no buscar el reconeixement 
sinó tot el contrari, actuar en 
benefici de tots pel simple fet 
de col·laborar i fer el dia a 
dia de la banda més fàcil. Un 
projecte humà com aquest, 
una banda de música, està 
format per una suma d’energies i idees de persones 
com ella que fan que hi haja una il·lusió i una orga-
nització on els que estan més a la vista, que són els 
músics, es troben envoltats d’un ambient adequat i 
engrescador, en el qual les relacions personals es tro-
ben en harmonia amb la part més sacrificada, però 
no menys gratificant, que és la part artística i tècnica 
de l’aprenentatge d’aquesta professió.

Hi ha molts exemples de la forma en què estava 
involucrada Inmaculada, juntament amb Arturo, per-
què aquest projecte que havia fet seu funcionara el 
millor possible. Un exemple és quan es va formar una 
junta de dones i com no! ella formava part d’aquesta 
junta, en la qual s’encarregaven, entre altres menes-
ters, de facilitar el treball organitzatiu dels esdeveni-
ments.

En el tema personal, crec que tots els que la co-
neixen saben del seu ímpetu i decisió, el seu caràcter 
batallador i incansable que la fan insistir fins que les 
coses ixen  bé, la qual cosa la porta a no tenir barreres 
per a actuar en conseqüència amb les seues idees i 
transmetre als altres aquesta seguretat en el que fa i, 
una cosa no menys important, que és transmetre il·lu-
sió i alegria pel que està fent, i fer partícips els altres 
d’aquesta il·lusió.

Només queda donar-li les gràcies per haver fet 
que els músics de la meua generació tinguem un re-
cord immillorable d’aquesta època, i permetre que 
aquestes paraules s’estenguen a la resta de persones 
que en major o menor mesura van fer possible que 
aquesta època de les nostres vides fóra tan enriqui-
dora personalment i intel·lectualment, gràcies a la 
qual alguns ens hem deixat portar per la inèrcia i hem 
fet del que ens agrada una professió.

Arturo Nogués Roca
L’Artística de Carlet



 18  19

PROGRAMA D’ACTES 2016

DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE DE 2016

19.30 h. Cercavila i recollida de la Musa. Eixida de la seu de la banda.
21.30 h. Teatre Giner

Presentació de la Musa MÍRIAM CHOVARES MARTÍNEZ i CORT D’HONOR.
Entrega dels regals als guanyadors del Concurs de Dibuix de Santa Cecília.
Entrega dels diplomes als músics que han entrat enguany en la Banda Juvenil.
Entrada en la Banda Simfònica dels nous músics.

Mantenidora: Nuria Martínez Zahonero

Presentador: Alberto Hervás Hervás

CONCERT EN HONOR A SANTA CECÍLIA

PROGRAMA
Certamen levantino (pasdoble) ....................Pascual Marquina
Highlights from Annie ...................................Charles Strouse / Johan de Meij
Star Wars Saga ............................................John Williams / Johan de Meij
Himne Regional Valencià  ............................José Serrano

Director: Fernando Hernández García
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 DISSABTE 19 DE NOVEMBRE DE 2016

  10.00 a 13.00 h. Pàdel a les pistes del Poliesportiu municipal i futbet.
  14.00 h. Dinar per a músics i familiars (cal apuntar-se prèviament a la seu de la 

societat musical).
  17.30 h. Cercavila per a recollir els nous músics.

Eixida de la seu de la banda:

MARIA NAVASQUILLO ALÓS, CLARINET
JUAN PERIS HERVÁS, TUBA
MARIA CLARIANA BOTELLA, FLAUTA
ANNA ROIG FERRER, FLAUTA
CELIA BORRÁS CALBO, CLARINET
MARIA SANSIXTO QUIJAL, FLAUTA
MARTA GISBERT MARTÍNEZ, VIOLONCEL
MARTA GARCIA HERVÀS, VIOLONCEL

 En finalitzar es farà un vi d’honor a la Sala Giner.

 DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE DE 2016

  09.00 h. Xocolatada al bar CINEMA.
  10.30 h. Cercavila amb la Musa 2016, eixida des de la seu de l’agrupació.
  11.30 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.

  14.00 h. Dinar de germanor als salons Siglo XXI.
Les persones que vulguen assistir al dinar poden recollir els tiquets a 
la seu de L’Artística (av. de la Caixa d’Estalvis, 5, tel. 96 009 30 66), en 
horari de 17.30 a 19.30, dilluns a divendres). 
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CELABASA
32



L’ARTÍSTICA DE CARLET

AGRUPACIÓ MUSICAL
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Ajuntament de Carlet
REGIDORIA DE CULTURA

...Amb la Cultura


