FESTES EN HONOR A SANTA CECÍLIA
del 18 al 20 de novembre 2022
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Fotografies: Alberto Hervás, David Martínez i Ricard Espí.

SANTA CECÍLIA 2022

Salutació del
president
Un any més arriba la festivitat de Santa Cecília. Un any més
tornarem a ompli de festa els carrers de la nostra ciutat. I
un any més, disfrutarem de la música. Però em permetran
dir que esta vegada serà més especial. Com a societat ens
ha tocat viure uns temps difícils a causa de la pandèmia i
poder assolir l’anhelada normalitat, en este cas en la nostra
festivitat, és motiu de més alegria encara.
Com deia, la pandèmia ha sigut difícil, quasi una eternitat
des de la perspectiva humana. I la nostra Agrupació Musical també ha hagut de patir les greus conseqüències de la
situació. Però ara toca retornar el pols a la realitat i lluitar
per la nostra banda. I este és un exercici que hem de fer tots
els membres d’esta gran família, començant per un servidor
i tota la Junta, que seguirem entregant el nostre temps i el
nostre esforç per a seguir treballant de valent per la nostra
agrupació. Els músics també tenen un paper molt important
en esta benvolguda recuperació. És necessari que participen tots de forma activa i decidida als assajos, concerts, cercaviles i actes dins de les possibilitats de cadascun.
També Santa Cecília és el moment de donar la benvinguda
als nous músics que entren en la banda simfònica i a les seues famílies. Com he dit, el grau d’implicació ha de ser molt
important, no sols per als educands, sinó perquè els seus

pares entenguen la importància d’acudir a tots els assajos i
actes. Som coneixedors que és un gran esforç, però podem
afirmar que sempre té conseqüències molt positives i beneficioses per al creixement personal i acadèmic dels xiquets.
Les últimes paraules són per a la nostra Musa de l’Agrupació de L’Artística 2022, Gemma Vanaclocha Machí. Sé que
per a Gemma este any serà molt especial. Quan una música
de la nostra banda és la màxima representant en la festivitat de Santa Cecília envolta tots els actes d’un caràcter més
afable i familiar. Estic segur que serà una representant a
l’altura de la nostra banda.
Finalment, sols em queda desitjar a tots els músics, directors, educands, socis, mestres, pares d’alumnes i totes les
persones que engrandim, cada any més, la família de L’Artística que disfrutem al màxim de la nostra festa, de Santa
Cecília. Ara ja sabem que pot arribar el dia que no puguem
celebrar esta festivitat, així que esta vegada ho farem amb
la major alegria, força i felicitat i farem arribar la música a
cadascun dels racons de Carlet.
Borja Marí Barés
President de l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet
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Salutació del
director
“La millor manera de preveure el futur és creant-lo.”
Abraham Lincoln (1809-1865)

Arriba la nostra festa, la festa dels músics, i com cada any
confeccionem el llibre que fa referència a aquesta festivitat.
Anem cap als quatre anys al capdavant d’aquesta família
que és l’AM L’Artística de Carlet, quatre anys que saben a
poc, ja que l’any 2020 no ens va deixar treballar i quasi al
complet ha deixat les pàgines de la nostra vida en blanc.
Ara, quasi a punt de finalitzar l’any 2022, ja podem ajuntar-nos, abraçar-nos, expressar-nos com ens agrada, fer
música amb normalitat, alçar-nos i enfrontar-nos als nostres reptes, riure, viure, ajudar a viure...
Enguany ja hem tingut l’oportunitat de tornar a omplir de
música els carrers i hem pogut gaudir de la festa després
de dos anys. Vaig veure músics il·lusionats tocant al carrer,
companys i companyes que tornaren per alguns moments a
formar part d’aquesta banda de manera presencial, i aquest
fet em va donar alegria. Això és el que m’agradaria o. millor
dit, ens agradaria a tots i totes, junta directiva, músics i di-
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rector, que eixa afluència als actes festers es donara als assajos, als concerts i que eixos més de 75 músics es veieren
de forma física als actes importants de la nostra agrupació.
Com diu la frase que encapçala aquest escrit, “la millor manera de preveure el futur és creant-lo”, i així és, el futur de la
nostra banda serà el que totes i tots nosaltres decidim que
siga. Nosaltres podem crear eixe futur, tot depén del que
fem a partir d’ara. Si treballem per la banda el futur de segur que serà exitós, joiós, gloriós i tots els adjectius positius
que se li puguen afegir. En cas contrari, tindrem un futur
incert que intentarem reconduir de la millor manera per tal
que L’Artística continue donant titulars exitosos. Com ja he
dit en més d’una ocasió, em sent un privilegiat de poder fer
música amb vosaltres i m’agradaria transmetre eixa il·lusió
per tal que tots i totes m’acompanyeu a crear eixe FUTUR
EXITÓS.
En aquest any, com en anys anteriors, faré un xicotet recorregut pels actes que hem tingut a la banda, any en el qual
per fi, hem pogut tornar a fer l’acte del davallament, i quatre
dels concerts que teníem previst fer:
- Concert de Primavera. Concert amb la banda veïna.
- Concert d’estiu EUROSIMFÓNIC que tant va agradar als
assistents.
- Concert de grups de cambra per a la Campanya Excel·lent
en un marc incomparable.
- Concert del passat 22 d’octubre, el 42 Festival de Bandes
en el qual tinguérem de convidats la banda de la Asociación Cultural Alborada Musical en Cantalejo (Segòvia), als
quals esperem tornar ben aviat la visita.
Se’ns va quedar un sabor agredolç per no poder participar
finalment al certamen de música festera d’Agost, però les

coses venen com venen i de vegades cal prendre decisions
difícils pel bé de la nostra agrupació. Eixa és una espineta
que tinc clavada i que m’agradaria arrancar, motivant-vos
i intentant il·lusionar-vos per tal que puguem anar a algun
certamen i tornar a posar a l’AM L’Artística en el focus de
tota la Comunitat, i per què no també a escala nacional i
internacional (hi ha certàmens a l’estranger molt interessants, països que podríem visitar). Com he dit abans, és un
futur que passa per nosaltres, que podem crear, un futur
que passa per un present de treball en comú.
Ara, a les portes del concert en honor a la nostra patrona
Santa Cecília, a la qual retrem homenatge els dies 18, 19 i
20 de novembre, tenim treballant junt amb nosaltres 7 joves músics que s’incorporaran a la nostra banda en aquest
concert. Uns jovenets i jovenetes que també m’il·lusionen, ja
que veig amb ells i elles un potencial enorme i que de segur
ajudaran a crear eixe FUTUR. Vos desitge a tots i totes que
agafeu el repte amb molta il·lusió i dedicació.
Enguany també tenim l’honor de tindre Musa de Santa Cecília i que a més a més és música de la nostra casa. Des
d’aquestes lletres, felicite la Srta. Gemma Vanaclocha Machí
i la seua cort, a les quals desitge que gaudisquen al màxim
aquesta experiència.
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

Com tots els anys, arriben les entranyables dates de Santa
Cecília per als músics, familiars, simpatitzants i aficionats a
la música en general. Però els músics la vivim d’una manera molt especial: concerts, audicions, arreplega dels nous
músics, sopars...
Per a molts xiquets seran les primeres que celebren, ja siga
com a nous membres de la Banda Simfònica o de la Banda
Juvenil. Felicitats, doncs, als nous músics i als seus familiars. Però, enguany vull fer una xicoteta reflexió. Formar part
d’una agrupació musical és un acte voluntari, lògicament,
però ocasiona una sèrie de responsabilitats noves per als
jóvens i per als seus pares com l’assistència als assajos i
als actes programats per la nostra societat. Al principi tot
va bé, però l’edat es va tornant molt difícil i alguns alumnes
prompte comencen a faltar prou. Els pares tenen molt a dir
en aquest tema; cal recordar-los la responsabilitat que van
adquirir en el seu moment, que el treball col·lectiu és cosa
de tots, després si no complixen prou resulta tota l’agrupació perjudicada. Recorden que són dies fixos d’assaig, que

els concerts i actes festius es programen amb molta antelació perquè tots ens preparem les nostres agendes, i les dels
pares també.
I fent balanç d’aquest any, destacaria diverses actuacions
de la Banda Juvenil per la seua transcendència i pel nivell
aconseguit: en primer lloc el Festival de Bandes Juvenils de
Carlet on compartírem escenari amb la Banda de la Unió i la
Banda Juvenil de Benimodo, després el Festival de Bandes
a Muro d’Alcoi on passàrem un cap de setmana genial, després està l’intercanvi que tinguérem amb la Banda Jove de
Guadassuar, compartir escenari amb ells va ser fantàstic.
Només em queda felicitar i donar les gràcies als músics i
directius que han estat al llarg de l’any, concert darrere concert. Animar-los que continuen treballant amb nosaltres per
a pròxims projectes, si és el cas, més importants encara.
Una abraçada.
Xavier Sanchis Soto
Director de la Banda Juvenil de L’Artística de Carlet
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Salutació del

director de
l’Escola de Música
En primer lloc vull felicitar tots els músics, pares, mares i
socis de L’Artística de Carlet per la festivitat de Santa Cecília. Una celebració que podrem gaudir amb total normalitat
després d’aquestos anys tan difícils per la pandèmia i en la
qual de segur passarem un magnífic cap de setmana.
És un orgull per a mi poder escriure aquestes paraules com
a director de l’Escola de Música, però també és una gran
responsabilitat. Després de quasi una vida a L’Artística, he
pogut viure la societat a través de quasi totes les perspectives possibles: alumne de l’escola, músic, professor... En
conseqüència, he de dir que el treball humà i didàctic de
l’escola de música és sens dubte la columna vertebral de la
societat musical.
Des de l’escola gaudim i compartim amb els nostres menuts
una etapa molt important de la seua educació i de la seua
vida. Comencem amb ells quan a penes tenen 5 anys i un
dels grans objectius des de l’inici és transmetre’ls valors
més enllà dels pròpiament musicals. Com a resultat, els ajudem no sols a ser músics, sinó també a crear cercles d’amistat i companyonia que amb quasi tota probabilitat seran de
per vida. Amb el temps aquestos nexos d’unió es faran més
forts dia a dia a les classes, als assajos de la banda infantil,
juvenil, simfònica... fins a convertir-se en una família.
I quasi sense adonar-nos-en, l’alumnat que no fa tant estava
elegint instrument es troba al nostre costat per a tocar en

un concert o en una cercavila. Aquest és el major regal que
podem deixar com a professors i professores.
Tot aquest camí és el que recorren els xiquets i les xiquetes que decideixen començar amb nosaltres. És cert que no
sempre serà un camí fàcil, però és responsabilitat dels docents i dels pares i mares acompanyar-los mentre el fan. Un
camí que han de recórrer ells sols, però on sempre trobaran
l’escola per a ajudar-los i dotar-los d’una formació integral
com a músics i persones que els permeta poder continuar
amb els seus estudis musicals al conservatori o simplement
formar part d’un conjunt amb totes les garanties.
A l’inici d’aquest text deia que l’escola és la base fonamental
de la societat. No sols per la tasca d’educar l’alumnat que
més tard formarà part de la banda, sinó també perquè ens
encarreguem de transmetre els valors de la música a les
noves generacions. Uns valors i coneixements que sempre
formaran part d’ells.
Per anar acabant, sols em queda agrair a tots els professors
i professores del nostre claustre el seu esforç i dedicació.
Sense la seua professionalitat, constància i passió per la feina res del que he dit seria possible.
Feliç Santa Cecília a tothom i visca L’Artística!
Josep García López
Director de l’Escola de Música de L’Artística de Carlet
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Salutació de la
Musa 2022

Gemma Vanaclocha Machí
Estimats músics i socis de l’Agrupació musical L’Artística
de Carlet.
És per a mi un orgull poder dirigir-me a tots vosaltres
com la Musa en aquest any 2022.
M’ompli de felicitat ser la representant d’aquesta festa
tan significativa per als músics, en honor a la nostra patrona Santa Cecília. Va ser en aquesta Societat on vaig
començar a formar-me com a música, i és per això que
actualment puc gaudir de la música com a part fonamental de la meua vida.
Des de ben menuda, guarde un fum de records i bons
moments que he viscut i continue vivint amb ella.
Vull donar les gràcies a tots aquells que han confiat en
mi: a la Junta Directiva, a la meua família per brindar-me
tot el seu suport, a la meua Cort d’Honor que m’acompanyarà durant aquestos dies i a tots els músics d’aquesta
meravellosa agrupació.
Espere estar a l’altura, donar tot el que puga perquè, junt
amb la meua Cort d’Honor gaudiu d’uns dies inoblidables,
meravellosos i plens de música, que aquesta gran família
es mereix.
Així que…
VISCA SANTA CECÍLIA I VISCA L’ARTÍSTICA DE CARLET!!!!!!
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Mantenidor

Joaquín Ortega Soria

És per a mi un plaer i representa un gran goig com a músic, participar com a mantenidor de la meua neboda i fillola Gema Vanaclocha Machí dins d’aquest acte tan solemne
per a tots els músics i aficionats a la música com es Santa
Cecília. Desitge de tot cor als músics, junta directiva i simpatitzants de l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet que
gaudiu de tots els actes programats i que ompliu el vostre
cor en aquestos dies de molta música. La meua més sincera
enhorabona.
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Cort d’Honor
2022

JARA PRIMO MACHÍ

ANNA PALAU CLIMENT

PAULA SUAY ZAHONERO

MAR GARCÍA MORENO

ALBA ARNANDIS COLOMER

MARTA JUANES TEJEDOR

ALBA MIQUEL CABRERA

MARTA ORTEGA BOSCH

ANNA APARICI NOGUÉS

SILVIA VANACLOCHA OLIVER

SANTA CECÍLIA 2022

Nous músics
que s’incorporen a la banda
VÍCTOR MARTÍNEZ BEA, PERCUSSIÓ

NÀDIA VALERO CRESPO, CLARINET

CLARA VANACLOCHA CARBONELL, OBOÉ

PAU CLIMENT SANCHIS, TROMPETA

SANDRA BUADES PRIMO, SAXO

PEPE AROCAS BRIZ, TROMPETA

SERGI HERVÀS VALERO, SAXO

RAFA HERNÁNDEZ CUÉLLAR, BOMBARDÍ
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Santa Cecília 2022 PROGRAMA D’ACTES
DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE DE 2022
19.30 h

Cercavila i recollida de la Musa 2022. 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.
Entrada en la Banda Simfònica dels nous músics.
Presentadora: Mireia Roig

CONCERT EN HONOR A SANTA CECÍLIA - PROGRAMA

ALMA DE DIOS
(Selecció de la sarsuela, 1907)

José SERRANO SIMEÓN
(Sueca, 1873 – Madrid, 1941)

EL RACÓ DE L’OR
(Poema Simfònic, 2015)

Saül GÓMEZ SOLER
(Ontinyent, 1982)

MUIXERANGUES AL CEL
(Rapsòdia de balls, 2012)

Juan Carlos SEMPERE BOMBOÍ
(Albaida, 1976)

Dolçainers:
Solista: Bene Ripoll
Primer: Ricard Soriano. Segon: Josep Rico
HIMNE DE LA COMUNITAT (1909)

José SERRANO SIMEÓN
(Sueca, 1873 – Madrid, 1941)
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DISSABTE 19 DE NOVEMBRE DE 2022

10.00 a 13.00 h Pàdel i futbet a les pistes del Poliesportiu Municipal.
13.30 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:
Víctor Martínez Bea, percussió

Nàdia Valero Crespo, clarinet

Clara Vanaclocha Carbonell, oboé

Pau Climent Sanchis, trompeta

Sandra Buades Primo, saxo

Pepe Arocas Briz, trompeta

Sergi Hervàs Valero, saxo

Rafa Hernández Cuéllar, bombardí

DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE DE 2022

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’avinguda 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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Concurs de Dibuix
Santa Cecília 2022

BLANCA MARTÍNEZ

XAVI CLIMENT

SANTA CECÍLIA 2022
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En continua evolución
www.fast.es

UNA NUEVA IMAGEN PARA
UNA NUEVA ETAPA

En continua evolución
www.fast.es

CLÍNICA VETERINÀRIA

GRÀCIA AÑÓ
VETERINÀRIA COL·LEGIAT 956
C/ Balaguer, 124
46240 CARLET (València)
TEL. 96 299 45 00

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

C/ de Bollène, 9, 46250
+34 616C/50
43 9, 46250
de 50
Bollène,
+34 616 50 50 43

Amb la Cultura
COL·LABORA

