FESTES EN HONOR A SANTA CECÍLIA
del 22 al 24 de novembre 2019

Festes en honor
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Fotografies: Alberto Hervás, David Martínez i Ricard Espí.

Salutació del
president

Trobada de bandes de La Ribera a Alginet 2019.

Any rere any, l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet ha celebrat la festivitat de Santa Cecília, la nostra festa grossa.
I enguany, si cap, és un poc més especial per a la nostra
agrupació, ja que complim 40 anys. Esta xifra tan redona ens
posa davant de tots els records que formen part de la història viva de la banda, però també ens situa enfront del nostre
futur, de tots els reptes i desafiaments que hem d’afrontar.
I la millor forma d’enfrontar-nos a tot el que ens depara el
futur és fer-ho amb cohesió i treball constant. És necessària
la implicació de totes les persones que formen esta gran família que és L’Artística de Carlet. Dels músics que han de o,
millor dit, hem de participar en tots els actes i concerts de la
nostra banda i també als seus assajos, i dels directors de les
nostres tres bandes (simfònica, juvenil i infantil), que han de
treballar incansablement per aconseguir millorar la qualitat
musical, i també personal, dels músics que estem sota la
seua batuta. També voldria recordar-me dels professos de
l’escola, un equip docent que ha d’impulsar la nostra escola musical com a peça fonamental de l’engranatge artístic i
musical que és L’Artística de Carlet.
Per a mi, a títol personal, esta celebració de Santa Cecília
també serà molt especial. Tinc la sort d’haver sigut el vostre
president durant este últim any sencer. He complit el meu
primer cicle anual, un temps en el qual he pogut partici-

par en tots els actes en què està present la nostra banda.
Des de concerts i cercaviles fins a actes d’acompanyament
en les falles, la festivitat del 9 d’Octubre, la Hispanitat o les
processons, entre altres. He comprovat de primera mà la
implicació en l’àmbit social, cultural i associatiu de la nostra
agrupació, demostrant com de necessària i imprescindible
és la música per als carletins.
I també serà més especial esta festivitat per a mi perquè
vaig a passar a formar part de la banda simfònica de la nostra agrupació. Un pas personal important, que va començar
fa uns anys, quan vaig decidir tornar a reprendre els meus
estudis musicals i agafar el contrabaix com a instrument, i
que ara es materialitza amb l’entrada a la banda simfònica.
Estic segur que tornarem a disfrutar de tots els actes que
tenim previstos per a celebrar la festivitat de Santa Cecília,
on la germanor, la música i el bon ambient seran la tònica
predominant. Per això, sols em queda convidar tots els músics, educands, pare i mares, socis i amics de l’Agrupació
Musical L’Artística de Carlet a acompanyar-nos en les nostres celebracions.
Borja Marí Barés
President de l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet
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favor de la nostra banda, en definitiva tota la GRAN FAMÍLIA
de l’A.M. ARTÍSTICA.

Salutació del
director
Enguany és un any de celebracions a la nostra agrupació.
Ja són quatre dècades les que acumula la nostra banda
des dels seus inicis, però a aquesta fita també hem d’afegir
l’arribada de la festa a la nostra patrona santa Cecília, patrona de la música i dels músics.
Al gener d’enguany vaig agafar el repte de treballar amb
aquesta magnífica banda i quasi sense adonar-me ja estava
immers en les celebracions musicals:
- 3 de març, concert d’Hivern junt amb la Banda Juvenil.
Concert que recordaré amb molta estima per ser el
primer al capdavant de L’Artística.
- 11 de maig, concert de Primavera junt amb la banda
veïna, en el qual treballàrem un repertori preciós i exigent.
- 29 de juny, concert al Celler del Roure, on poguérem
fer un concert-degustació i apropar els vins d’aquesta
bodega a tots els assistents.
- 12 de juliol, concert d’Estiu, en què portàrem els vins
del celler abans esmentat als veïns del nostre poble.

Però, ara, anem al que diu el títol d’aquest escrit, “La Música
a la Banda”, que no és altra cosa que una crida als nostres
músics.

A aquestes activitats hem d’afegir el concert que realitzàrem el passat 26 d’octubre, 40 Festival de Bandes de
Música “Ciutat de Carlet”, al qual vingué com a convidada la
Unitat de Música Militar del Quarter General Terrestre d’Alta
Disponibilitat de València, a més a més de les dues bandes
de Carlet. I, com a colofó de l’any, l’homenatge a la nostra
patrona en què li dedicarem tota la nostra música els dies
22, 23, i 24 de novembre, dies en els quals se sumaran a la
nostra banda 14 nous músics i en què presentarem la nostra musa 2019.
Des d’aquestes lletres m’agradaria felicitar tots els músics
de L’Artística de Carlet per aquests 40 anys de música de
manera totalment desinteressada, les darreres juntes directives per fer banda, l’actual junta directiva capitanejada
pel seu president, Borja Marí Barés, pel seu treball incansable (gràcies per haver dipositat la vostra confiança en
mi), la Musa 2019, Marcela Cucciardi Barés, i la seua família
per aquests dies que de segur viuran amb molta intensitat i emoció, els 14 nous músics pel seu ingrés en la banda “gran” (agafeu aquest repte amb il·lusió i dedicació), els
professors de la nostra escola de música pel seu treball en

Les bandes de música passen per una situació que pot ser
cíclica però que últimament està més agreujada que en altres temps. Les nostres societats musicals no poden competir contra la diversa oferta social i cultural que envolta
la gent jove actual. Any rere any els músics que entren a
formar part de les nostres bandes ho fan amb una preparació més acurada si cal, però la seua vinculació al grup es
perd més ràpidament si és que es consolida alguna vegada.
El sentiment de grup, de treball en comú, d’esforç col·lectiu
i de fidelitat a un projecte es dilueixen entre la manca de
compromís i l’exigència personal en favor de l’agrupació.
Hem d’inculcar més als nostres futurs músics els valors de
la nostra banda, que la senten com a seua, com a patrimoni
seu.
En la meua vida la banda ha ocupat un lloc ben important.
Als records de la meua infantesa trobe les rialles per les
escales de la meua banda, les xerrades mentre esperàvem
que començara l’assaig, els berenars que preparaven les
cecilianes, els preparatius del vestit de músic i instruments
en vespres de Sta. Cecília. La innocència d’aquella època barrejada amb el pas del temps em fan estar convençut que
tot allò pagava la pena, que he sigut un privilegiat per poder
viure amb la música i compartir-la amb els altres. Que ser
músic és especial i ens fa diferents. Que la música ens porta per situacions que mai no esperàvem. Que gaudim de la
música amb molts companys de viatge en un mateix vaixell i
que el temps i nosaltres mateixos hem fet feble. Però, tenim

les eines per a solucionar tot el que envolta el problema de
les nostres bandes en l’actualitat. Ens tenim a nosaltres, la
nostra seu, la nostra veu. Hem de ser honestos, humils i conciliadors per tractar de fer banda, la nostra banda. L’Artística
serà el que els músics i directius vulguem que siga i el que
resulte del nostre compromís en aquest projecte No és sols
voler un canvi, cal treballar per aconseguir-lo i tots hem
d’aportar alguna cosa. Cal ser eficaços i convincents. Hem
de treballar per la banda actual, la que camina cap a altres
estils, fusions. Hem de fer-nos respectar. Cadascú és important des del seu àmbit (músic, director, directiu). En definitiva, HEM DE FER BANDA. 40 anys són pocs per als que han
de vindre, però en vindran molts més si tots estem per la
labor de seguir endavant, assaig a assaig (Mòbils guardats.
Les noves tecnologies són interessants si se’n fa un bon ús),
concert a concert, festa a festa, dinars, sopars, viatges, tot
açò, junts i per afavorir que la nostra banda cresca socialment i culturalment. Per tot açò que acabe d’esmentar, vos
demane tot el vostre suport i implicació.
Músics, directius, simpatitzants, amb el vostre suport i compromís de segur que l’Artística de Carlet complirà moltíssims anys més, plens de música i diversió, portant el nom
de Carlet per tot arreu.
Bones festes cecilianes a totes i tots!
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
Banda Juvenil
Un any més celebrem la nostra festa en honor a santa Cecília i m’agradaria aprofitar aquestes paraules per a valorar i
fer una memòria de l’activitat de la Banda Juvenil.
Al cap d’un any des de l’inici de la meua aventura al capdavant de la Banda Juvenil de L’Artística totes les valoracions són positives. Un any intens amb gran quantitat
d’actuacions. El meu primer acte amb la banda va ser la
presentació de la lliga de futbol de Carlet en què interpretàrem l’Himne Regional de la nostra Comunitat. Tot seguit,
al novembre, la banda va amenitzar la tradicional missa en
honor a santa Cecília i acabàrem l’any amb el concert de
Nadal interpretant l’obra nadalenca de Saül Gómez junt amb
l’alumnat d’Iniciació i primer cicle d’Elemental de la nostra
escola. Va ser un concert molt emotiu per a mi i una experiència gratificant per a totes i tots.
Començàrem el 2019 treballant de valent per preparar nou
repertori. En el primer concert de l’any compartírem escenari amb la Banda Simfònica en la presentació del nou director, Gaspar Nadal. La següent actuació va tindre lloc al
municipi de Vallada, on oferírem un concert juntament amb

Salutació de la
directora
Escola de Música
el cor de l’escola de la Unió Protectora de Vallada i on passàrem un divertit cap de setmana a l’alberg Paratge de les
Ermites. A l’abril la banda va participar en la cercavila de la
34 Trobada d’Escoles en Valencià que va tindre lloc a la nostra ciutat. Al mes de maig celebràrem el Festival de Bandes
Juvenils de Carlet, on participàrem juntament amb la Unió
Musical i el Conjunt Instrumental d’Alzira. En la clausura del
curs la banda juvenil va oferir un concert on participà també
l’alumnat de cor de la nostra escola sota la direcció del seu
professor, Jordi Espí.
En resum, la Banda Juvenil de L’Artística ha demostrat, actuació rere actuació, un gran nivell artístic, per això vull donar l’enhorabona a tots els músics i, com no, també donar
les gràcies als membres de la Junta Directiva per la seua
ajuda en l’organització.
I, per acabar, només em queda desitjar-vos que passeu unes
bones festes.
Xavier Sanchis Soto
Director de la Banda Juvenil de L’Artística de Carlet

Com a nova directora de l’escola de música de
L’Artística, primer que res vull fer públic el meu
agraïment a la Societat per haver confiat en mi
per a dur endavant aquesta responsabilitat. És
una tasca molt bonica quan veus que les teues
idees troben suport i acaben materialitzant-se en
un gaudir comú. Espere estar a l’altura.
La música és fonamental en les nostres vides. La
música està present per tot arreu, en diferents
formes i formats, però sempre està. Té moltíssims beneficis, els quals, malgrat que de vegades
no són apreciats, tenen una funció molt important
en el nostre desenvolupament com a sers humans. I vull citar alguns d’estos beneficis perquè
s’ha d’aprendre a donar-los la importància que es
mereixen.
Avantatges d’estudiar música:
• Desenvolupa la psicomotricitat
• Facilita l’aprenentatge d’idiomes

• Afavorix el pensament múltiple
• Desenvolupa la sensibilitat artística
• Desenvolupa la capacitat d’autoescolta i reflexió, l’empatia i les habilitats socials
• Educa en valors
• Afavorix l’autoestima
• Desenvolupa la responsabilitat i els hàbits
d’estudi
En definitiva, estudiar música ajuda a desenvolupar les capacitats intel·lectuals, socials i personals i, tot açò, mentre et diverteixes.
I per acabar, sols vull desitjar a tota l’Agrupació
un any ple d’energia i de projectes musicals exitosos.
Gaudim de la música!
Xelo Garcia Vidal
Directora Escola de Música
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Salutació de
la Musa 2019
Mantenidor

José Antonio
Madrigal Vilata
José Antonio Madrigal Vilata és doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de València. Actualment exercix com
a cardiòleg de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública de la Generalitat Valenciana i treballa a l’Hospital
General de València.
Tot i tindre una formació tècnica, es declara amant de la
música clàssica, i acudix de forma regular a les representacions d’òpera del Palau de Les Arts Reina Sofia de València.
Com a mantenidor de la Musa de Santa Cecília 2019 de
l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet serà la seua funció
la d’exalçar Marcela Cucciardi Barés.

Marcela
Cucciardi Barés
Em primer lloc, m’agradaria presentar-me: sóc Marcela
Cucciardi Barés i enguany seré la musa de la festivitat de
Santa Cecília de l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet.
M’agradaria donar les gràcies a totes les persones que
han confiat en la meua persona per a ser la màxima representant de les celebracions de Santa Cecília de l’any 2019.
Per a mi, va ser un gran honor i orgull ser part de la Cort
d’Honor de la Mussa de l’any 2017, Maria Vanaclocha Machí.
I, ara, dos anys després em toca a mi tindre l’oportunitat de
ser la Musa de L’Artística.
Amb mi, m’acompanyaran un grup de xiques que formaran
part de la meua Cort d’Honor. Estic segura que totes elles
també disfrutaran d’esta experiència inoblidable junt amb
mi. Tant elles com jo estem preparades per a celebrar la
festivitat amb tots els que formeu part de L’Artística de Carlet. Ens comprometem a ser unes grans ambaixadores de la
música i de L’Artística allà on hàgem de representar-la. Estic segura que en els tres dies que celebrarem la festivitat
de Santa Cecília la música serà la vertadera protagonista.
Sols em queda convidar tots els que formeu part de la gran
família de L’Artística a celebrar la festivitat de Santa Cecília
i a acompanyar-me en uns dies tan especials per a mi.
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Cort
d’Honor
2019
Natalia Estruch Barberà
Celia Borrás Calbo
María Jornet Suárez
Carmina Bonafé Nogués
Anna Orts Nogués
Clara Santandreu Oliver
María Clariana Botella
Marta Pérez Goñi
Mar Conca Bonafé
Alba Hernandez Porta
Ana Primo Valero
Maria Vanaclocha Machí
Gema Vanaclocha Machí
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Festival de Bandes Juvenils 2019

Concert de vi “Celler de Roure”
Concert Nadal 2018

Falles 2019

Assaig a la seu

Audicions al carrer

Santa Cecília 2018
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REBECA ZURRIAGA

JORDI VERCHER

SANTA CECÍLIA 2019

Nous músics
que s’incorporen a la banda
ALEX GORBA MOLINA, TROMPETA

MARIA MARTINEZ ORTIZ, FLAUTA

PABLO ALCOVER CASP, TROMPETA

NURIA CANEL NOGUÉS, CEL·LO

MARTA GADEA PARRA, CLARINET

ANGELA RIBERA PERELLÓ, FLAUTA

LUCIA JURADO GALINDO, CLARINET

LUCIA CARBONELL HERVÁS, SAXO

CRISTIAN HERNÁNDEZ BONAFÉ, TROMPETA

LAIA VENDRELL SANCHIS, FLAUTA

CARLOS MONZÓ USÓ, TROMPETA

AXEL SUEY SAURINA, PERCUSSIÓ

AMPARO RUIZ CHENOLL, FLAUTA

BORJA MARÍ BARÉS, CONTRABAIX

17

18

Agrupació Musical L’Artística

SANTA CECÍLIA 2019

Santa Cecília 2019 PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE DE 2019

DISSABTE 23 DE NOVEMBRE DE 2019

19.30 h. Cercavila i recollida de la Musa. Eixida de la seu de la banda.
21.00 h. Al Teatre Giner
Presentació de la Musa MARCELA CUCCIARDI BARÉS 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: José Antonio Madrigal Vilata
Presentadores: Mireia Roig i Pilar Ferrer
CONCERT EN HONOR A SANTA CECÍLIA

PROGRAMA
MAMBO de WEST SIDE STORY (1961)
		
		

Leonard BERNSTEIN
Lawrence-Massachussets, 1918 – Nova York, 1990)
arr: Tom WALLACE

CATS (1981)*
		

Andrew Lloyd WEBBER (Kensington-Londres, 1948)
arr: Kazuhiro MORITO

NO LLORES POR MI ARGENTINA (1976)*
		

Andrew Lloyd WEBBER
arr: Ron SOBREGTS

GETSEMANI (1970)*
		

Andrew Lloyd WEBBER
arr; Gaspar NADAL

CITY OF STARS de LA LA LAND (2016)*
		

Justin HURWITZ (Los Àngeles – 1985)
arr: Gaspar NADAL

MI FAIR LADY (1964)*
		

Frederic LOEWE (Berlin – 1901-1988)
arr: Alfred REED

* Canten Jordi Sánchez i Carolina Mas

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:
Alex Gorba Molina, Trompeta
Nuria Canel Nogués, Cel·lo
Lucia Jurado Galindo, Clarinet
Laia Vendrell Sanchis, Flauta
Amparo Ruiz Chenoll, Flauta
Maria Martinez Ortiz, Flauta
Marta Gadea Parra, Clarinet

Lucia Carbonell Hervás, Saxo
Carlos Monzó Usó, Trompeta
Borja Marí Barés, Contrabaix
Pablo Alcover Casp, Trompeta
Angela Ribera Perelló, Flauta
Cristian Hernández Bonafé, Trompeta
Axel Suey Saurina, Percussió

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

DIUMENGE 24 DE NOVEMBRE DE 2019

09.00 h. Xocolatada al bar CINEMA.
10.30 h. Cercavila amb la Musa 2019.
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 16.00 a 20.00, dilluns a divendres).
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Desfilada Moros 2019

Concert de Nadal 2018

Concert de vi a Moixent

Falles 2019

Avd. Vte. Andres Estelles, 1D
46240 Carlet (Valencia)
Tfno.: 962534068 / 69 (3 Lineas)
www.gpsinformatics.com
info@gpsinformatics.com

Venta y Reparación:
Ordenadores/ Servidores /Portátiles /Tablets / Telefonía móvil….

Programas:

Automòbil - Llar - Comerç - Vehicles Industrials
Responsabilitat Civil - Vida - Jubilació - Salut
Embarcacions - Pymes - Agroseguro

Corbella,19 · 46240 Carlet
T 962994732
estudi@denou.com
www.denou.com

Del forn a la taula
Forn - Pastisseria
C/ L’assumpció de Ntra. Sra., 80
Telèfon 96 253 13 85 · CARLET (València)

www.hernandorena.com

Carrer Alzira, 4 - Tel. 96 253 16 48
46240 CARLET (València)

Desarrollo de aplicaciones
para Entidades Financieras

en continua evolución
Concert d’hivern 2019

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

Santa Cecília
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Amb la Cultura
COL·LABORA

