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Salutació del
president
Un any més, i en van quatre com a president, em pose davant de l’ordinador per escriure aquestes paraules.
Quan aquest grup directiu que jo presidisc començà a treballar per
aquesta societat ens comprometérem a fer societat, després del temps
passat, puc dir amb molt d’orgull que hui comptem amb més de 200
xiquets en l’escola i amb més de 400 socis. Tenim gent col·laboradora
que estan sempre que els necessitem, cosa que és d’agrair. Tot això i
més coses, per exemple la consolidació dels viatges tant de la juvenil
com de la simfònica, amb una gran participació dels músics, dels socis
i de simpatitzants. S’ha treballat molt i s’està treballant per a continuar
creixent.
En la meua opinió, és l’hora de començar una altra etapa. És l’hora de
la música. És l’hora de fer que a la gent que ens escolta se li pose la
pell de gallina. És l’hora de fer que la mare, el pare i la iaia, ploren en
escoltar el seu músic fer un solo, que durant mesos l’ha estat tocant a
casa i que el saben quasi millor que ell. És l’hora del músic, de demostrar el que sap fer. És l’hora de dir ben alt, eixa banda és la meua sols
escoltant-la. És l’hora que tot el treball que hem fet durant aquests
anys es traduïsca dalt d’un escenari al màxim nivell. És l’hora de fer
que les mans ens facen mal de tant d’aplaudir. És l’hora de disfrutar del
que més ens agrada. És l’hora de sentir-nos orgullosos del que som. És
l’hora de fer música.
Als meus companys de junta, vull agrair-vos tot l’esforç que feu. Fins
aquests moments puc dir que no hem tingut cap discussió; això sí, hem
dialogat de moltes coses en què no hem estat d’acord per a poder donar una solució, cosa que en els temps que corren alguns ho haurien
de tindre en compte. Sou gent que val la pena, qualsevol cosa que vos
he demanat, heu estat a punt. Tot el que puc dir és poc. Moltes gràcies.
Fernando Hernández, director de L’Artística, com ja et vaig dir una
vegada, persona incombustible, sempre estàs pensant en la teua banda,
preocupat per ella i pels seus músics, des del més gran fins al més
menut. Molt compromés amb el que fas, mentre prepares un concert
ja vas pensant en el pròxim. Eres un gran professional.
Als pares i mares dels músics, tant de la simfònica com de la juvenil,
he de dir-vos que amb vosaltres L’Artística no pot fer més que pujar i pujar, perquè si els vostres fills són de categoria, com solem dir
Fotografies: Alberto Hervás, David Martínez, Ricard Espí, Cristian Yuste, Elena de Dios i Borja Yuste.

a Carlet, el que jo endevine de vosaltres és la qualitat humana que
L’Artística té i necessita. Sou gent molt educada, entusiasta, sensible
i, el més important, implicats amb aquesta, la vostra banda, un tresor
que hem de cuidar entre tots, tan important per a una societat. Al
meu paréixer L’Artística passa per un moment molt dolç. El músic s’ho
passa d’allò més bé tocant dalt de l’escenari, i també pel carrer, cosa
que es reflecteix en el sentiment que es trasllada al públic i el so que
durant aquests 38 anys ha sabut no tan sols mantindre sinó fins i tot
millorar-lo. Vull donar les gràcies al públic que en aquests anys ha assistit a cada concert que hem celebrat, per exemple el concert a la plaça
Major de l’1 de juliol, molt bonic i ple de gent. Això és el que ens anima
a fer coses innovadores que ja tenim pensades per a aquest any que
bé. Continueu venint als actes que la banda té en projecte, continueu
aplaudint com fins ara que nosaltres vos regalarem eixe espectacle
que esteu esperant.
Míriam Chovares Martínez, Musa 2016-2017, un any molt bonic. Estic
segur que és així com ho has sentit i et dic que L’Artística està molt orgullosa de la seua musa. Gràcies per ser la nostra musa durant aquest
any, gràcies per estar cada vegada que t’hem necessitat representant la
teua banda, que serà teua per sempre.
A la nova Musa 2017-2018, Maria Vanaclocha Machí, músic, filla de
músic i germana de músic, es pot demanar més? Mira per a on també
és fallera. Esta xiqueta ho té tot. És de Carlet i Benimodo, pobles dels
millorets de València. Esta xiqueta és una caixa de sorpreses i estic
segur que així ens ho farà vore este any. Floren, vull agrair-te personalment este gest amb L’Artística. Tots nosaltres sabem que seran uns
dies inoblidables, per a tu i la teua família.
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
President de l’Agrupació Musical
L’Artística de Carlet
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Salutació del
director
L’Agrupació Musical L’Artística de Carlet es troba
en l’actualitat en un període de transició generacional en el qual l’edat dels seus components
ha passat a situar-se en una mitjana de 16 anys.
Açò és fruit de l’excel·lent treball realitzat durant
molts anys per part de la nostra Escola de Música
i la nostra Banda Juvenil.
Travessem un període de gran esperança i expectació, ja que els nostres jóvens són el futur de
la nostra Societat, però, al mateix temps, de gran
intensitat i dedicació per la dificultat de la tasca
que hem de realitzar en anys successius.
L’educació és un dels pilars de la nostra societat
musical. Hem de transmetre als nostres jóvens els
valors que tan bons resultats ens han donat al
llarg de la nostra història; valors com l’esforç, la
competitivitat i la constància i, així, convertir-los
en excel·lents músics i solistes, de manera que
la nostra agrupació tinga continuïtat en el temps.
Són molts els rivals amb els quals ha de competir
l’educació musical, perquè són moltes les activitats
que realitzen els nostres jóvens, d’ací la impor-

tància que té el nostre treball i la preparació que
requereix.
Professors i directors hem d’estar a l’altura de
la gran responsabilitat que demanda esta tasca
i transmetre a les famílies de Carlet que l’Agrupació Musical L’Artística està en primera línia en
l’educació musical dels seus fills, i que formar part
d’esta Societat serà una experiència enriquidora
que canviarà les seues vides, aportant-los valors
distintius com: disciplina, col·laboració i sensibilitat.
Finalment, vull felicitar els músics que s’incorporen
a la Banda Simfònica i demanar-los que assumisquen el compromís i la responsabilitat que implica
ser membre de L’Artística de Carlet.
He de felicitar també la Musa 2017 i la seua família. Estic segur que viuran estos dies amb gran
emoció i intensitat. Desitge als músics, directius i
simpatitzants de L’Artística unes bones festes de
Santa Cecília.
Fernando Hernández García
Director de la Banda de l’Agrupació Musical
L’Artística de Carlet
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Salutació
del director
Banda Juvenil

Salutació
de la directora
Escola de Música

Jo sóc de l’Artística
#somdelferro, #somunapinya o #somdelartística són etiquetes que, de segur, molts de
vosaltres no haureu sentit mai o no compreneu,
sobretot si no sou músics de la nostra banda. Però
aquestes etiquetes les utilitzem sempre que parlem o publiquem alguna cosa a les xarxes socials
de la banda o als grups dels músics. I, per això,
m’agradaria parar-me a explicar-vos el que signifiquen.
#somdelferro. Aquest hashtag o etiqueta va
sorgir com a homenatge als nostres fundadors, als
fundadors de la nostra banda. Ells, durant molts
anys, van haver d’aguantar per part d’algun sector del poble que els anomenaren «la banda del
ferro». Si pregunteu a algun fundador de la banda
vos podrà explicar amb certesa el que significa.
Però a mi m’agradaria remarcar que aquella banda, la banda dels anys 80 i 90 era tot un exemple
de superació, ja que van haver de crear una banda
des de zero, amb molt d’esforç, amb músics als
quals no els va faltar la força, la dedicació i la voluntat de crear una banda gran. Gran en esperit i
en cor. Per suposat, ho van aconseguir. Ací seguim
38 anys després. En homenatge a tots ells, és una
de les etiquetes que utilitzem.
#somunapinya. M’encanta. Mira que m’agrada aquesta. Resumeix en 11 lletres anys i anys de
sentiments, treball, esforços, alegries, decepcions,
bons i mals moments. I no va ser fins que un dia
Jordi (delegat de banda) ho va pronunciar per
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primera vegada. SOM UNA PINYA, va dir per
motivar els més joves de la banda en un acte de
falles. Sempre ho hem sabut. Sempre hem sabut
que formàvem part d’alguna cosa especial, d’un
gran grup d’amics i amigues, on tots teníem cabuda. Des del més jove que acaba d’entrar fins al
que porta més de 30 anys a la banda. Cadascun
amb les seues peculiaritats, les seues necessitats i
les seues idees. Però al final... sí, som una pinya. Ho
veiem en cada assaig, en cada passacarrer, en cada
concert, en cada «soparcial»...
#somdelartística. Aquest resumeix tot el que
som. No ens enganyem, els que portem molts
anys a la banda (jo enguany en faré ja 24) hem viscut moltes coses. Moltes coses, com he dit, moltes
bones però també unes quantes males. Però totes
ens han fet créixer com a persones i com a músics, i ens han ajudat a anar avançant. Està clar que
s’han quedat músics i socis pel camí, que no han
pogut continuar formant part de la nostra família,
però han de saber que sempre seran benvinguts,
sempre podran tornar a formar part de L’Artística. Ser de l’Artística és un sentiment, és una cosa
que es porta dins i que t’ompli. Per tant, amb molt
d’orgull i amb el cap ben alt puc dir que... Jo sóc
de l’Artística.
Cristian Yuste Valero
Director de la Banda Juvenil

Un any més, ací estem per celebrar com cal la
festivitat de Santa Cecília.
Després d’un any al càrrec de l’escola d’educands,
sols tinc paraules d’agraïment per fer possible la
realitat de què hui en dia estem ja parlant a l’escola: esforç, dedicació, confiança, superació, implicació en tots els nous projectes que estem portant
endavant.
Gràcies a la junta directiva que ha confiat en mi i
en tot el claustre de professors, per ser tots dos
emprenedors i mirar sempre pel benestar dels
xiquets i de L’Artística. Així podrem aconseguir
un gran nivell, tant amb els alumnes com amb el
professorat.
Vull agrair les novetats que a poc a poc es fan realitat, una escola reconeguda per conselleria, una
escola que ja té tres bandes: la infantil, la juvenil i
la gran.
La finalitat de la Banda Infantil no és altra que el
xiquet/a estiga motivat des d’un principi en els
seus inicis musicals, i que com més prompte millor
tinga contacte amb la realitat de companys (amistat), director (disciplina, valors…) i puga gaudir
de les actuacions que comporta dita banda. Açò

farà que el xiquet/a es motive des del primer dia
que rep l’instrument, que adquirisca eixes característiques que ens fan ser tan especials als músics,
companyonia, disciplina, amistat, sensibilitat i, com
no, no podia faltar eixa alegria i diversió que ens
caracteritza.
I per a finalitzar, vull donar l’enhorabona a la nostra musa, Maria, i a tota la seua família. Per diversos motius em sent orgullosa que haja sigut ella
la representant de tots nosaltres, de tots els que
formem la família de L’Artística, músics, educands,
socis i amants de la música en general. El primer
dels motius, perquè ja van dos flautistes que ens
han representat en aquest dia. I el segon, per la
vinculació d’amistat que m’uneix amb la mare de
la criatura.
Sense més, els desitge que passen uns dies entranyables i, com no, els recorde que ací estic per al
que necessiten.
Visca L’Artística!
Visca Santa Cecília!
Raquel Ferragud i Más
Directora de l’Escola de Música
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CARLA AROCAS ESTEVE
MARIA USÓ VANACLOCHA
AITANA MARTÍNEZ NAVARRO
MIREIA DAUDER ALARCÓN
NURIA RAMIS NOGUÉS
CRISTINA CANO MARTÍNEZ

ORETO MONTOLIO FULLANA
MIREIA QUILES FUSTER
CATERINA QUILES FUSTER
ANA GINER GARCIA
MARCELA CUCCARDI BARÉS
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Salutació de la
Musa 2017
Maria
Vanaclocha
Machí
Estimats músics i socis de l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet.
Em sent molt orgullosa de ser la Musa 2017 de la
meua banda, ja que forme part d’aquesta gran família des de menuda.
Com a músic que sóc, sé el que significa aquesta
festa per a nosaltres, i per això em sent feliç de poder viure-la cada mes de novembre, però enguany
en especial perquè, a més de ser jo la musa, la meua
germana entra a formar part de la banda gran.
M’agradaria donar les gràcies a la Junta, per haver
confiat en mi i oferir-me aquesta oportunitat, a la
meua família per donar-me suport sempre, i a tots
els músics que formen part d’aquesta banda. Espere
poder estar a l’altura i gaudir d’aquesta meravellosa
festivitat amb tots vosaltres.
Sols em queda donar-vos els meus millors desitjos
perquè «la Santa Cecília» d’enguany quede gravada
per sempre en el record.

Cort Infantil
2017

LAURA NAVARRO MORENO
MAGDA SANZ NOGUÉS
LUCÍA DOLZÁ MORENO
ANDREA VERCHER NAVASQUILLO

MARINA GÓMEZ ROIG
CARLA PONS BENITO
MARIA PÉREZ FERRER
SARA MORENO BISBAL

VISCA SANTA CECÍLIA
I VISCA L’AGRUPACIÓ MUSICAL L’ARTÍSTICA!
Maria Vanaclocha Machí
(La vostra musa i companya)
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Nous músics
que s’incorporen a la banda

Mantenidor
Borja Marí Barés
Borja Marí Barés va nàixer a València el 15 d’abril
de 1988. Va realitzar els estudis d’educació primària
al col.legi Juan Vte. Mora de Carlet i l’educació secundària al col.legi María Inmaculada de Carcaixent.
És enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de València i té un màster MBA en
administració i direcció d’empreses.
Actualment és regidor a l’Ajuntament de Carlet i
patró de la Fundació Caixa Carlet.
ARANTXA NAVARRO HERVÀS, SAXÒFON

LAURA MONLEÓN LUCAS, CLARINET

GEMMA VANACLOCHA MACHÍ, VIOLONCEL

MARIA IBOR RAMON, CLARINET

MAR GARCIA MORENO, BOMBARDÍ

BERNAT ESPÍ ESPERT, TROMBÓ

LUCÍA CÁRCEL LUCAS, FLAUTA

SERGI ESPERT MAS, TROMPA

LAURA OCHEDA ORTIZ, FLAUTA

CARLES MARTÍNEZ HERVÀS, BOMBARDÍ
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Santa Cecília 2016

Concert de Nadal 2016

Campament musical a Navalón

Concert a l’Auditori

Ofrena de falles

Concert amb Rafa Cebaqueva

Concert de la Banda Juvenil

Aranda de Duero

Concert a la plaça Major

Campament musical a Navalón

Santo Domingo de Silos

Baixada La Yecla
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Concurs
de Dibuix
Santa Cecília
2017

ÁNGELA RIBERA PERELLÓ

SARA MORENO
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President d’Honor

Abelardo Hervás Casanoves
El President
Quan Francisco Giménez es posà en contacte amb nosaltres per comunicar-nos que
L’Artística volia fer un homenatge al nostre
pare, Abelardo, en un principi ens va omplir
d’orgull que la seua persona fóra valorada
i recompensada, ja que havia donat desinteressadament 17 anys de la seua vida a la
banda amb molta il·lusió i dedicació, però, a
poc a poc, l’orgull començà a convertir-se en
pànic… «i ara què contem del papà?!»
Doncs bé, comencem!
Buscant entre els records i remirant fotos
antigues dels primers anys de la banda, que
el nostre pare guarda amb tanta estima, intentem calcular l’edat que tenia i el que va
fer en aquella època, i el pànic comença a
convertir-se una altra vegada en orgull per
vore el que a poc a poc havia construït tan
jove, colze a colze amb la Junta de la Banda.
Des de ben menuts ens hem criat a la banda, escoltant trompetes, plats i bombos,
quasi sense adonar-nos del que passava al
nostre entorn, però notàvem que tot anava
evolucionant i que cada vegada L’Artística
anava a més.
La primera Escola de Música que recordem
estava situada on és ara la Casa de la Cultura. La veritat és que eren unes sales molt
velletes. Al poc de temps es traslladà a una
casa més gran a la plaça del Convent (la
casa cantonera al costat del bar La Tertúlia)
on es milloraren les infraestructures, però
encara no els pareixia suficient… Pocs anys
després feren a la casa del Roig, al carrer de
les Flatoses, unes instal·lacions envejables
per a una banda de música d’aquella època.
Diverses sales per a fer classes, despatxos i
una sala molt gran per a assajar.

Gràcies a les millores de les instal·lacions,
el nombre d’alumnes anava augmentant i,
com no, també el de músics, tant en quantitat com en qualitat.
Al mateix temps que creixia L’Artística, el
nostre pare ens anava inculcant l’afició per
la música i, aprenent de grans professors, el
xiquet de la casa va entrar a formar part de
la banda. Mentre el xic tocava la trompeta,
les xiquetes es vestien de valencianes per
Santa Cecília i, com no, una d’elles va ser
Musa Infantil. Quin orgull per al pare tindre
un fill músic i una musa a casa, però desgraciadament l’afició que ens inculcà no estava
en consonància amb la seua passió per la
música i anys després deixàrem la banda.
L’Artística estava molt lligada als Moros i
Cristians de Villena, on cal mencionar que
Abelardo va tindre l’honor de posar la primera pedra en la construcció de La Cábila (recinte on es fan els actes de la filada
dels Moros Nuevos). S’ha de destacar que
la nostra banda, el primer any de la seua
existència, ja guanyà el primer premi de la
desfilada de Moros i Cristians de Villena.
L’essència d’esta banda tenia molt en comú
amb les qualitats que atresora el nostre
pare: harmonia, esforç, sacrifici, ambició,
treball i, sobretot, il·lusió. Amb estes qualitats no es podia fallar. Aleshores es buscà
un director perquè la banda pegara el bot
de qualitat per a estar al nivell de les millors bandes de València. I, amb l’encertada
contractació del director Pascual Balaguer
Echevarría, per fi s’arribà a la glòria. En un
any i mig, després d’un gran esforç i treball
per part de tots els membres de la banda

(director, músics, junta i familiars), L’Artística
aconseguí tres primers premis en distints
certàmens i va ser finalista al concurs nacional «Nueva Gente» de TVE.
En l’àmbit personal ens adonem que per
a Abelardo la banda és com el seu quart
fill, el qual, després de complir dèsset anys
i aconseguir la majoria d’edat, se’n anà de
casa. Podem dir que el nostre pare està
molt orgullós del camí que ha seguit i del
que és hui en dia L’Artística.
Un dels dies més especials de l’any per al
nostre pare és quan hi ha processó i L’Artística és la banda acompanyant. No hi ha
vegada que passe la banda per casa que
no faça la parada de rigor homenatjant-lo.
L’emoció que sent en eixe moment se li pot
vore reflectida en la lluentor dels ulls, al mateix temps el director li fa una reverència i
ell li contesta amb un xicotet somriure ple
de satisfacció.
Estem convençuts que ha sigut una persona
molt volguda i estimada pels membres de la
banda, ja que els músics, fins i tot hui en dia,
li mostren un gran respecte i afecte.
Volem agrair el reconeixement que ha fet
L’Artística al nostre pare i l’oportunitat que
ens ha brindat per a tornar a reviure amb
intensitat el que és un cap de setmana de
música, “Santa Cecília”.
Estem segurs que el nostre pare mai oblidarà
Santa Cecília del 2017 i que L’Artística sempre tindrà un lloc molt especial al seu cor.
Estefanía, Alberto i Laura
Els teus fills
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Santa Cecília 2017
PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 17 DE NOVEMBRE DE 2017

19.30 h. Cercavila i recollida de la Musa. Eixida de la seu de la banda.
21.30 h. Al Teatre Giner
Presentació de la Musa MARÍA VANACLOCHA MACHÍ i CORT D’HONOR.
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.
Mantenidor: Borja Marí Barés
Presentadores: Mireia Roig i Pilar Ferrer
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DISSABTE 18 DE NOVEMBRE DE 2017

11.00 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:
Mar Garcia Moreno, BOMBARDÍ
Laura Ocheda Ortiz, FLAUTA
Maria Ibor Ramon, CLARINET
Arantxa Navarro Hervàs, SAXÒFON
Gemma Vanaclocha Machí, VIOLONCEL
Bernat Espí Espert, TROMBÓ
Lucía Cárcel Lucas, FLAUTA
Laura Monleón Lucas, CLARINET
Carles Martínez Hervàs, BOMBARDÍ
Sergi Espert Mas, TROMPA
En finalitzar es farà un vi d’honor a la Sala Giner.

CONCERT EN HONOR A SANTA CECÍLIA
DIUMENGE 19 DE NOVEMBRE DE 2017

PROGRAMA
- Alvamar (obertura)

James Barnes

- Highlights from Chess

Johan de Meij

- Himne Regional Valencià
Director: Fernando Hernández García

José Serrano

09.00 h. Xocolatada al bar CINEMA.
10.30 h. Cercavila amb la Musa 2017.
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 Veintiuno.
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).

Soluciones Informáticas para
Entidades Financieras

en co ntinua evolución

Plaça Major, 19-1º
46240 CARLET(Valencia)
www.fast.es

Amb la Cultura
COL·LABORA

