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Roger Cerdà i Boluda

La Societat Musical «La Primitiva Setabense» ce-
lebra la festivitat de Santa Cecília, tal com ho ha 
vingut fent al llarg de la seua centenària història, 
però amb noves forces i il·lusions. Com marca 
la tradició un any més arriba el moment de ce-
lebrar la festivitat de la universalment coneguda 
com a patrona dels músics i en aquesta ocasió 
especialment assenyalat per a la Societat Musi-
cal «La Primitiva Setabense» que rep la cita amb 
esperança i alegria després de les dues últimes 
edicions que no s’ha pogut celebrar com ha-
guera sigut el desig de tots els membres de la 
Societat Musical, fent un gran esforç en tot mo-
ment, però sense perdre la il·lusió de tornar a 
delectar-nos amb els concerts, formant a nous 
músics i contribuint d’aquesta manera a difondre 
la nostra cultura a tots els ciutadans i ciutadanes.

Per això, la vostra ciutat se sent orgullosa i agra-
ïda pel vostre treball. Com alcalde i en nom de 
la Corporació Municipal reitere el nostre com-
promís en recolzar les vostres activitats, com 
sempre ho ha fet l’Ajuntament, des del conven-
ciment que una institució com la Societat Musical 
«La Primitiva Setabense» enriqueix el patrimoni 
artístic i cultural de Xàtiva.

Us agraïsc tot el vostre esforç i us desitge una 
bones festes.

Alcalde 
de Xàtiva
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És una gran satisfacció poder dirigir de nou unes 
paraules des del llibre representatiu de la Fes-
tivitat de Santa Cecília, després dels temps tan 
incerts que ens ha tocat viure. La crisi sanitària va 
arribar de manera sorprenent i va arrasar amb 
tot, les nostres festes incloses, emportant-se 
amb si també la il·lusió de compartir i celebrar. 
Però, no voldria que aquest escrit tinguera con-
notacions negatives sinó tot el contrari. El fet de 
poder confeccionar-lo de nou suposa que recu-
perem una certa normalitat en les nostres vides, 
el millor regal que podíem obtindre en aquests 
moments en els quals hem aprés a apreciar i as-
saborir qualsevol circumstància per molt quotidi-
ana que ens semble. 

Durant el temps de pandèmia continuar amb la 
vostra activitat i, a més a més, participar dels dis-
tints actes culturals ha suposat tot un repte i un 
grandíssim esforç per a vosaltres. Com a regido-
ra de Cultura vos done les gràcies per mantindre 
viva la vida cultural a la nostra ciutat i reitere el 
nostre compromís en recolzar les vostres activi-
tats, com sempre ho ha fet l’Ajuntament, des del 
convenciment que una institució com la Societat 
Musical «LaPrimitiva Setabense» enriqueix el pa-
trimoni artístic i cultural de Xàtiva. 

Vos desitge de tot cor que pugueu gaudir de 
les festes que, encara que sabem que no seran 
les més completes de la història, sí que seran, 
almenys, les més especials per poder retro-
bar-nos de nou i celebrar aquesta festa amb la 
mateixa alegria de sempre. Visca La Vella, Visca 
Santa Cecília!

Regidora de Cultura, 
patrimoni, Turisme i Memòria històrica

Raquel Caballero Pastor
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«Qui ens ho havia de dir. Ja ha passat un nou 
cicle musical, ja estem celebrant la Festivitat dels 
Músics. Però… tot ha anat passant «a poc a 
poc»!

Des de la passada festivitat de Sta. Cecília, en 
«La Música Vella», els esdeveniments musicals i 
l’activitat docent i social, amb el permís de la situ-
ació Sanitària, ha anat normalitzant-se. Comen-
çàrem l’activitat musical de les nostres agrupaci-
ons: Banda de Formació, Banda Jove, Orquestra 
de Formació, Jove Orquestra i Banda Simfònica 
amb reducció de l’espai i aforament per a assa-
jar i amb prou dubtes de com aniria tot. Però 
gràcies a la implicació, l’esforç i dedicació dels 
principals protagonistes, els músics i els nostres 
directors, això si, «a poc a poc», les actuacions, 
concerts i gravacions… tot un èxit!

Aquest any sí que… la Banda Simfònica podrà 
interpretar la composició musical Centenari 
escrita pel nostre benvolgut i admirat Melchor 
Peropadre Forníes, al qual anem a dedicar-li el 
Concert de Sta. Cecília, amb l’estrena de la seua 
esmentada obra, programada per a l’any passat 
(la pandèmia ho impossibilità) amb motiu de la 
celebració dels 100 anys del seu naixement, així 
que… «a poc a poc tot al seu lloc».

In Memoriam: «Sr. Pepe Tormo, des d’on esti-
ga contemplant-nos, li demanem segueixca fent 
d’ambaixador de la seua estimada Música Vella 
que va presidir amb tant de sentiment i orgull».

«A poc a poc s’arriba a la fi» i tant sols em queda 
donar les gràcies a tot@s els qui formen el teixit 
social, educatiu,cultural, artístic-musical de la Pri-
mitiva Setabense i, com no, a la Junta Directiva 
que és l’engranatge de la nostra estimada Música 
Vella.

Desitge que tot@s participen i gaudeixquen de 
la festa de la música Santa Cecília 2021.

«Som Música, som Escola, som… La Vella!!!»

A POC A POC 

Jaume Vicent Solís i Salinas

President 
de la Societat 
Musical
La Primitiva 
Setabense 
de Xàtiva
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Vull agrair la possibilitat que m’oferiu per a diri-
gir-me a tots vosaltres. Felicitar els responsables 
de la vostra societat, directius, director i socis. 
També i com no, molt especialment, a tots i ca-
dascun de vosaltres, els músics.

Als directius vol donar-vos les gràcies pel com-
promís adquirit amb la cultura i història de la 
vostra població, recordeu sempre que tota la 
inversió que realitzeu en els vostres joves i fins i 
tot no tan joves, us serà retornada amb escreix.

Als músics vull felicitar-vos per pertànyer a 
aquesta gran família de creadors d’emocions, 
sentiments i sensacions, pels vostres valors, com 
són entre altres, la companyonia, el respecte i la 
solidaritat, valors tan necessaris i recomanables 
en aquests temps tan recents.

Amb vosaltres ha sigut molt més fàcil superar 
aquesta última etapa, la qual ja no vull nomenar. 
La vostra música és art, és un bé cultural i en 
breu serà Patrimoni Cultural.

Enhorabona i una abraçada a tots vosaltres.

José Manuel Pérez Sales

President 
comarcal 
FSMC
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Tots els éssers humans som capaços de fer mú-
sica? La resposta es sí. En canvi, solem conside-
rar-la una activitat restringida a uns pocs, encara 
que no és així en altres contextos culturals. El 
que és ben cert, en tot cas, és que música i soci-
etat es fonen i s’expliquen. 

D’altra banda, hi ha una tendència natural a fer 
música junts perquè, no importa si és cantada o 
interpretada amb instruments, la música col·lec-
tiva té una màgia especial. Fer-la ens connecta 
amb el primitiu impuls gregari que habita al nos-
tre interior, amb eixa necessitat de sentir-nos 
part d’alguna cosa més gran que nosaltres. 

Hi ha qui considera que l’origen d’eixa pràctica 
col·lectiva està en la necessitat d’acompanya-
ment al treball en comú. Però fins i tot adme-
tent-ho, crec que la resposta no és suficientment 
satisfactòria. I és que hi ha també, sense dubte, 
altres impulsos emocionals, religiosos o estètics 
que van més enllà del mer recurs utilitari en el 
treball. Els impulsos, en definitiva, que duen al 
cant col·lectiu, són diversos i responen a la natu-
ralesa més íntima de l’ésser humà. 

Ens trobem en un moment on necessitem rein-
ventar-nos, és per això que hem de tindre la 
capacitat d’il·lusionar, i que la cultura és un dels 
àmbits més poderosos per a fer-ho. I que, com 
que disposem dels recursos materials i humans 
per a dur-les a terme, el que cal és la voluntat. 
Una idea fèrtil i una ferma voluntat de dur-la a 
terme són un poderós instrument de transfor-
mació i progrés. 

Saül Gómez i Soler 

Director 
musical
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Aquest últim curs ha estat realment complicat, 
així i tot, he pogut gaudir d’estar al capdavant 
tant de la Banda Simfònica com de la Jove Or-
questra de la nostra Societat. Dos grups de gent 
ben diferents, però amb la mateixa estima cap 
al que fan.

Ara més que mai hem de marcar un camí, amb 
voluntat, per poder fer de “La Vella” una Socie-
tat encara més forta que abans de la pandèmia. 
Valorem com és d’important formar part d’un 
col·lectiu, tindre un objectiu comú i compartir 
allò que més ens agrada, la música.
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Els músics 
i les formacions
BANDA SIMFÒNICA

ORQUESTRA

BANDA JOVE

BANDA DE FORMACIÓ

ORQUESTRA DE FORMACIÓ
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Directors honorífics 
Eduardo Cifre Gallego 
Francisco J. Perales Ferre

Subdirectors
David Doménech Lluch

Oboès
Eva Albiar Aliaga
Ulisses Bordera Pérez 
Juan Antonio Bou Romeu
Iciar de la Fuente Galindo
Ramón Pérez Albert 

Flautes
Paula Adame Tormo
Ester Albiar Aliaga
María Gómez Merín
Javier Martínez Esparza 
Mª Pilar Merín Navalón
María Montell Perucho
Helena Moral Cerdá
Triana Salinas Bolinches
Elvira Sánchez Guinart
Paula Sánchez Reig 
Amparo Sanchis Bacete 
Blanca Terol Lluch

Requints 
José Císcar Pla
Francisco Sáez Cano 

Clarinets
Sabina Albenova Terzieva
Alicia Álvarez Giménez
Ramón Álvarez Lorca
Juan Carlos Balaguer Suárez
Daniel Ballesteros Úbeda
Alba Baonza Company
Marta Belda Pla
Laura del Pilar Benito Pérez
Manoli Benlliure Moral
Silvia Campayo Anía
Guillem Casesnoves Andrés
Mireia de la Fuente Galindo
Andrea Esparza Olías
Aitana Ferrero Martínez
Vicent F. García Perales
José Luis Giner Martí
Carles Giner Pacheco
Jordi Grau Navarro
Laura Herrerías Beneito
Mariola López Cuenca
Marcos Martínez Martínez 
José Vicente Mascarell Giner
Albert Mena Pérez
Mireia Mompó Castellanos
Nuria Mompó Castellanos
Neus Mompó Juan
Anabel Moya Llopis
José Luis Morell García 
Andrés Olías Fuentes
Andrés Pont Aparicio
Joan Sabater Pérez
Carla Seguí Martínez
Ana M. Tormo Pérez
Ana Velasco Alonso
Antonio Ventura Sanchis 
Irene Vidal Vila

Clarinets baixos
Antonio Bolinches Vidal 
Aina Cruáñez Miralles
Joaquin Hernández Vidal 

Fagots
David García Sáez 
Fernando Gómez García
Jesús Gómez Merín
Vicent Ferrer Bas
Lucas Martínez Mollá 
Miguel A. Solís Montell

Saxòfons alts
Vicent Álvarez Giménez
Carmen Anía Rubio
Pablo Benito Pérez
José Fco. Climent Tortosa 
Silvia Climent Sanz
Jordi Durá Martín
Carlos Esparza García
Jordi Fuster Pérez
Joan Gandia Claramonte
Borja García Boix
Paula García Boix
Irene García Tormo
Joan Langa López
Neus Ortega Albero 
Carme Pastor Torregrosa
Júlia Perigüell Rubio 

BANDA 
SIMFÒNICA

Director. Saül Gómez Soler
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Saxòfons tenors 
Daniel Herrerías Beneito
Rafael Herrerías Miralles
Juan A. Langa Baldoví 
Francisco J. Montagud Gayá
Alberto Morant Martí 
 
Saxòfons barítons 
Daniel Durà Colomar
Juan Bautista Perales Sanz 

Trompes
Elias Aybar Moscardó
Felipe Campayo Anía
Pablo Díaz Llana
Diego García Balaguer
María García García
Rafael M. Garrigós García
Amaya Gómez Murillo
Encarna Grau Ripoll 
Aarón Macías Muntadas
Fernando Miralles Mengual 
Elisabeth Oltra Sangenaro
Jose Ángel Perales Gómez
Juan Perales Gómez 
Ricardo Sales Chordá

Fliscorns
Vicent Ortega Benavent

Trompetes
Carlos Balaguer Ferrando
Salvador Benavent Vallés 
Marc Català Perales
Pablo Colomer Contreras
Carles Durà Benavent
Ignasi Lloret Soler
Jordi Navarro Chorques
Lluís Ramírez Moret
Jordi Vercher Juan 

Trombons
Carles Alonso Juan
Luis Bolinches Tudela
Juan Antonio Borruel Zapatero
José Luis Catalá Martínez 
Pablo Guinart Juan
Ángel Julián Mena
Pablo Martínez Mollá
Paco Muñoz Perales 
Aarón Ortega Benlliure

Bombardins
Jovino Carretón Cucarella
Nadia Cuenca Salinas
Enric Gómez Terol 
Francesc Sánchez Guinart 

Tubes
Antoni Chelvi Olmo 
Vicent Ferrer Escudero 
Ramón Guinart Juan
Vicent Mompó Beltrán 
Juan Luís Moreno Signes
Antonio Tormo Andújar

Violoncels
Encarna Aliaga Aznar
Sonia Bas Pino
Elena Pelejero Ibáñez
Nieves Mª Pelejero Ibáñez 
Mª José Martínez Machi
Mª Nieves Sáez Cano 

Contrabaixos
Enrique Hernándiz Moscardó 
Paco Sánchez Roca

Percussió
Borja Adame Tormo
Paco Albero Belda 
Yani Delchev Delchev
Romuald Gassó Biosca
Jordi Giner Martí
Javier Llácer Diego
Roberto Montell Bataller
Pablo Orts Micó 
Luigi Peddis Álvarez
Abril Salinas Bolinches
 
Piano
Ramón Álvarez Lorca
Albert Mena Pérez
Neus Vercher Juan

Arxivers
Ramón Guinart Juan
Joaquín Hernández Vidal
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Violins
Marc Andreu Cueves 
Pau Andreu Cueves 
Anna Benavent Montell  
Martí Bravo Requena
Desireé Català Martínez  
Margui Cueves Pastor 
Alexandrina Dragomirova Garlanova 
Ester García Solivelles 
Sara García Solivelles 
Marc Giner Pacheco
Paula Giner Casanova 
Gemma Grau Gironés
Mónica Grau Gironés 
Àngela Gómez Merín
Blanca Lluch Salinas 
Mar Lluch Salinas 
Irene López Zorraquino 
César Navarro Sánchez 
Iris Peiró Belda 
Javi Sisternes Benavent
Nuria Sisternes Martínez
Ada Talens Martínez  
Maria Vallés Iborra

Violes
Lucía Albort Navarro 
Sandra Boscà Mora  
Rubén Hernandíz Martínez 
Desireé Blazquez de Juan

Violoncels
Sonia Bas Pino 
Imma Bolinches Crespo 
Yana De Vuyst 
Cristina Martí Lacalle 
Mª José Martínez March  
Elena Pelejero Ibáñez 
Nieves Mª Pelejero Ibáñez 
Maria Dolores de Juan Ferri 
Marc Nacher Chinesta

Contrabaixos
Enrique Hernandíz Moscardó 
Francesc J. Sánchez Roca 
Ausiàs Cuisiner Monfort

Directors. Saül Gómez Soler / Francesc J. Sánchez Roca
ORQUESTRA
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Oboès
Guillem Bou Cazaurang
Iciar de la Fuente Galindo

Flautes
María Gómez Merín 
Triana Salinas Bolinches
María Talón Juárez
Blanca Terol Lluch

Clarinets
Andrés Pont Aparicio 
Joan Sabater Pérez 
Jordi Grau Navarro 
Daniel Ballesteros Úbeda 
Ana Velasco Mateu 
Anabel Moya Llopis 
Laura Herrerías Beneito 
Marta Belda Pla
Carles Giner Pacheco 
Aitana Ferrero Martínez 
Carla Seguí Martínez
Mireia Mompó Castellanos 
Nuria Mompó Castellanos 
Mireia De la Fuente Galindo 
Andrea Esparza Olias 
Guillem Casesnoves Andrés 
Sabina Albenova Terzieva 
Alba Baonza Company 
José Vicente Mascarell Giner
Júlia Plà Calvo

Clarinet baix
Aina Cruáñez Miralles

Saxòfons alts
Pablo Benito Pérez
Silvia Climent Sanz
Yago Company Benet
Joan Gandía Claramonte 
Irene Garcia Tormo
Joan Langa López
Neus Ortega Albero 
Carmen Pastor Torregrosa 
Daniel Pradells Egeland

Saxòfons tenors
Rafa Herrerías Miralles
Daniel Herrerías Beneito

Fagots
Jesús Gómez Merín

Trompes
Julio Bolinches Tudela
Nicolás Climent Benlliure
Diego García Balaguer 
Amaia Gómez Murillo
Pablo Díaz Llana

Trompetes
Carlos Balaguer Ferrando 
José Belda Pla
Ignasi Langa López
Marc Catalá Perales
León García
Carles Durà Benavent

Trombons
Luis Bolinches Tudela 
Aarón Ortega Benlliure 
José Luis Morell Juan
Joan Català Mateu
Marc Martorell Giménez

Bombardins
Nadia Cuenca Salinas

Tubes
Vicent Ferrer Escudero 

Percussió
Yani Delchev Delchev 
Borja Adame Tormo 
David Beltrán Navarro 
Jaume Moscardó Pérez 
Marc Santamaría García 
Abril Salinas Bolinches
Luigi Peddis Álvarez 
Guillem Catalá Perales 
Xavi Franco Adrià

BANDA 
JOVE

Director. David Doménech Lluch
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Flauta
Mar Lluch Salinas
Àngels Moscardó Pérez
Triana Salinas Bolinches
María Talón Juárez

Oboè
Guillém Bou Cazaurang
Iciar de la Fuente Galindo
Martina Martínez Mollá

Clarinet
Aitana Ferrero Martínez
Mireia de la Fuente Galindo
Julia Pla Calvo

Saxo
Irene García Tormo
Jordi Montagud Climent
Nicolás Peddis Álvarez
Daniel Pradells Egeland
Pamela Tormo Martorell

Bombardí
Nadia Cuenca Salinas
Gerard Martorell Giménez

Trompa
Julio Bolinches Tudela
Antoni Gracia Vera

Trompeta
José Belda Pla
Ignasi Langa López

Trombó
Marc Martorell Giménez
José Luis Morell Juan

Percussió
Ángel Ciscar Climent
Xavi Franco Adrià
Alberto Morell Juan
Luigi Peddis Álvarez
Edgar Peiró Belda
Abril Salinas Bolinches
Joan Sánchez Chuliá
Aleix Seguí Martínez
Xavi Vidal Vila

Director. David Doménech Lluch
Banda de formació

Orquestra 
de formació

Directores. Irene López Zorraquino / Anna Benavent Montell
Violí
Ángeles Montell Vallés 
Pilar Navarro Valero
Micaela Amorós Montell 
Albert Blasco Ferrer
Neus Sanchis Blanch
Marc Giner Pacheco

Violoncel
Cataleya Carlos Arnao
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ANY 2020

12 de novembre a 5 de desembre
Actes de Santa Cecília: Saló fotogràfic, exposi-
ció, concurs de dibuix, i Missa a Santa Cecília.
Setmana de Santa Cecília a l’Escola.

5 desembre
Concert extraordinari de Santa Cecília. Banda 
Simfònica i Jove Orquestra. Acomiadament de 
Josñ Martínez Colomina. Gran Teatre de Xàtiva.

ANY 2021

14 de març
Concert CXIX Aniversari al Gran Teatre de Xà-
tiva. Jove Orquestra dirigida per Saül Gómez.
Banda Simfònica: “Metalls i Percussió” i “Fusta i 
Percussió”.

2 de maig
Gravació de “La Boleta” per al programa de À 
Punt “Tresors amb Història” que es va emetre  
el 16 d’octubre. Convent de Sant Doménec.

RELACIÓ 
D’ACTES
DE LA SOCIETAT 2020/2021



8 de maig
“L’Escola ix al Pati” Programa Audició Escola se-
gon trimestre. Concert de la Banda i Orquestra 
de Formació al Pati de la Casa de la Cultura.

14 i 15 de maig
Gravació del CD de Marxes Mores interpreta-
des per la Banda Simfònica per a la Comparsa 
Mudèjars d’Ontinyent al Saló d’Assaig de la So-
cietat.

12 de juny
Audició de l’alumnat que fa la prova d’accés al 
Grau Professional al Saló Noble de la Casa de  
Cultura.
 
18 de juny
Participació d’un grup de Cambra de l’Orques-
tra en l’acte de commemoració de “La Crema 
de Xàtiva”. Convent Sant Doménec.
 

26 de juny
Concert de la Ban-
da Jove al pati de la 
Casa de Cultura. 
Campanya Excel·lent. 
Director: David Do-
ménech.
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3 de juliol
Concert de la Jove 
Orquestra al Saló 
Noble de La Casa 
de Cultura. Director: 
Saúl Gómez.

31 de juliol
Concert al Gran Te-
atre de la Banda Sim-
fònica. Substitueix al 
“Pòrtic de les nostres 
Festes”. Director: 
Saül Gómez i Soler.

5 d’agost
Celebració de la 
Patrona de Xàtiva. Al 
matí, a les 12 h, Missa 
Major. Participa un 
grup de músics dirigit 
per Paco Sánchez 
Roca. 

25 de setembre
Concert de la Banda de Formació al Saló d’As-
saig de la Societat. Director: David Doménech.

1 i 2 d’octubre
Gravació del CD de Pasdobles fallers interpre-
tats per la Banda Simfònica per a la Junta Local  
Fallera de Xàtiva al Saló d’Assaig de la Societat
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23 d’octubre
El so de les dones a la 
Casa de la Cultura. 
Grup de Cambra de 
l’orquestra.

24 d’octubre
Concert de la Banda Simfònica per a la Capita-
nia Mudéjares d’Ontinyent. Estrena de la Suite 
Mudéjar. Teatre Echegaray d’Ontinyent.

29 d’octubre
Acte de Constitució del Patronat de la Funda-
ció Raimon i Annalisa al Real Monestir de Santa 
Clara de Xàtiva.
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Claustre de professors 
de l’Escola Música Vella
INICIACIÓ I CINQUÉ Anna López
JARDÍ, INCLUSIVA I TERCER Blanca Lluch
PRIMER José San Martín
SEGON, QUART, ADULTS I HARMONIA Olga Martínez
ESTIMULACIÓ MUSICAL Blanca Lluch
MÚSICA I MOVIMENT Blanca Lluch
CLARINET Toni Ventura

José Luis Giner
OBOÈ Maria Pla
FLAUTA José San Martín
TROMBÓ, TUBA I BOMBARDÍ Angel García
TROMPETA Diego Martínez
TROMPA Fernando Miralles
DOLÇAINA José Ciscar
PIANO Neus Ortega

Anna Benavent
CANT Maria Pla
VIOLÍ Margui Cueves

Anna Benavent
VIOLONCEL M José Martínez
SAXOFON Alfredo Serra
GUITARRA Siquem Llorens
FAGOT Héctor Gómez
PERCUSSIÓ David Doménech

Joel Sánchez
ORQUESTRA DE FORMACIÓ Anna Benavent
BANDA DE FORMACIÓ David Doménech
BANDA JOVE David Doménech
COR Maria Pla
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Una escola per a tothom. És un dels objectius 
que, quan vaig acceptar fer-me càrrec de l’Es-
cola de la Vella, ens vam posar. El programa “En 
clau de Do” pot considerar-se com el penúltim 
esglaó.

En els últims anys l’Escola ha anat plantejant 
diverses metes i aconseguint algunes d’elles. 
Potser el més destacat haja estat convertir-se 
en una Escola de Música de la xarxa de la Con-
selleria d’Educació, amb tot el que això significa 
i comporta, però, al mateix temps hem obert 
la nostra Escola a xiquetes i xiquets de qualse-
vol edat, des de mesos fins a adults, hem inclòs 
nous conjunts instrumentals i nous instruments, 
ens hem adaptat a, en alguns casos, a allò que 
ha volgut de nosaltres l’alumnat. Hem intenta no 
deixar-ne cap fora, i hem seguit formant músics 
per a les nostres formacions, que segueix sent la 
nostra principal raó de ser, augmentant l’activitat 
d’aquelles que depenen de l’Escola, i … hem 
superat una pandèmia!!!

El curs passat vam oferir classes de música inclu-
siva i vàrem comptar amb una alumna,per co-
mençar. Va ser un primer pas. No ens va desa-
nimar l’única assistència, tot el contrari. A aquest 
primer pas es va unir una proposta que vam 
conèixer (confesse així que no va ser una idea 
pròpia) d’una altra Societat Musical al seu ajun-
tament, i, que, després de comentar-la amb el 
President, Jaume Solís, vam decidir donar-li forma 
i adaptar-la a la nostra Escola, a la nostra Societat 
Musical i a la nostra ciutat. I així va sorgir aquest 
projecte, encara sense nom, que un dia, ja fa 
mesos, vam presentar a la regidora de benestar 
social de l’Ajuntament de Xàtiva, Xelo Angulo.

Simplificant-ho molt es pot explicar així: oferim 
als usuaris i usuàries dels Serveis Socials de la ciu-
tat, les nostres instal·lacions, materials i docents 
per a que els ajuden en la manera que consideren 
oportú per a millorar la seua qualitat de vida. No 
hi ha contraprestació econòmica. Benestar So-
cial aporta els usuaris que considera adequats i 
assessora als nostres docents.

Des del passat mes d’octubre estan,ja, funcio-
nant quatre grups: dos del programa “Mentalis”, 
gent gran amb incipients símptomes de debili-
tament mental, i dos més del programa “I ara 
què?” coordinat per Aspromivise. Impartim qua-
tre hores setmanals a la nostra Escola. El nostre 
compromís és que hi participen, com a alumnes 
que són, de les nostres activitats/celebracions 
extraordinàries en la mesura de les seues pos-
sibilitats.

A aquesta primera reunió en van seguir d’altres 
amb bona part de l’equip de Benestar Social, al 
qual cal agrair la bona acollida, el seu interès i 
els seus consells, especialment a Maria Serra. 
Aquest equip seleccionà l’alumnat. Nosaltres 
els presentàrem una àmplia oferta d’opcions i, 
atenent les característiques dels seus usuaris, 
van optar per l’estimulació musical i per les arts 
escèniques. El taller d’arts escèniques ha estat 
possible gràcies a la col·laboració amb l’escola de 
teatre “Mediterranean Acting”, que imparteix les 
seues classes a la nostra seu.

No és un conveni econòmic ja que no hi ha contra-
prestació monetària. No és possible, ara per ara. 

Llavors, es preguntaran potser, què traguem 
nosaltres? Crec que marcar línies de traç gros i 

Una escola oberta 
Félix Lluch
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I un nou 
curs està 
en marxa
Un nou curs de l’Escola està en marxa, amb 
David Doménech, al cap davant de la seua 
direcció. Aporta molts coneixements, ide-
es i projectes. Es treballa en la idea de fer 
“cursos temàtics”, que durant tot el curs, en 
aquelles activitats no expressament docents 
i des de diferents disciplines, es treballe “tots 
a una” pensant en un final de curs que es 
tancarà amb una gran macroaudició, un tan-
cament de curs que ja tindrà el 2022 una 
prèvia. Aposta per incorporar nous ense-
nyaments i disciplines, per dotar les formaci-
ons de l’Escola d’un atractiu programa d’au-
dicions i concerts que les mantinga sempre 
actives i il·lusionades. Comparteix les idees 
base d’una escola oberta, que aglutine, de 
potenciar els nostres grups instrumentals, i 
per descomptat, de seguir molt pendent de 
les famílies, del nostre alumnat i del claustre 
de professors, de seguir incrementant els 
mitjans, humans i materials, per seguir crei-
xent com Escola.

aquest programa respon a la intenció d’obrir la 
nostra Escola, d’oferir la música a tot aquell que 
estiga interessat, de no posar traves sinó de su-
perar-les. Repeteixc allò ja escrit: una Escola per 
a tothom. Hem guanyat poder oferir més, arribar 
a més veïns, que més gent ens visite, ens conega, 
d’obrir-nos a nous reptes. Parlem de col·laboració, 
d’adaptació, d’inclusió, de normalització, de soli-
daritat, parlem de tornar una mica a aquells que 
tant ens donen, de poder oferir-li alguna cosa a 
la nostra ciutat, aquesta vegada, sense aquesta 
habitual compensació econòmica, de ser gene-
rosos perquè podem ser-ho.

Els deia al principi que hem pujat un penúltim es-
glaó. Ho he escrit així perquè no sé quin serà 
el nostre proper repte. No podem com Escola 
relaxar-nos, més bé al contrari, hem de mante-
nir la tensió per descobrir noves necessitats de la 
nostra societat més propera, nous assumptes en 
què la música pot ajudar. L’Escola de la Vella no 
pot aturar-se i el seu nou director, David Domè-
nech, no deixarà que això passe.

 Pregunta per acabar: per què el nom de “En clau 
de Do”? Facen la pregunta al President perquè 
la seua resposta és la millor explicació d’aquesta 
nova experiència.

Una salutació.



14/09/2020
Primer dia del curs 2020-2021.

19/09/2020
La “Banda Jove de la Primitiva Setabense” oferirà la seua primera 
actuació d’aquest curs. Inicialment es va plantejar com una cerca-
vila per llocs emblemàtics de la ciutat, però les circumstàncies van 
fer impossible la seua celebració. L’activitat formà part de la XVII 
Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals de la FSMCV.

05/10/2020
Primera classe de Cor.

24/10/2020
Concert de la Banda Jove al Pati de la Casa de Cultura Campanya 
Excel·lent. 

19/11/2020
Muntatge exposició Concurs de Dibuix Escolar. 

Del 16 al 5/12
Setmana Cultural i festejos Santa Cecília.

16/12/2020
Instal·lació pissarra digital a l’Aula 7. 

Desembre de 2020
Nadalenques per l’alumnat de l’Escola.

15/02/2021
Festa de Sant Valentí.

De l’1 al 31/3
L’Escola participa a la campanya de Creu Roja #NingunaPerso-
naMayorSola 

07/03/2021
8 de març, Dia de la Dona. Des de l’Escola de la Música Ve-
lla s’uneix a a celebració amb música interpretada per les seues 
alumnes de la Banda de Formació de l’Escola. 

16/03/ 2021
Festa de la Falla de la Vella.

Resum d’activitats
curs 2020-2021
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15 16

20 21

15/04/2021
Audició segon trimestre Orquestra de Formació. 

Tercer trimestre
Presentació d’instruments a l’alumnat d’Iniciació.

08/05/2021
L’Escola ix al pati. Concert al pati de la Casa de Cultura.

02/06/2021
Visita al Conservatori de Xàtiva.

08/06/2021
Audició alumnat accés Grau Professional Casa de Cultura. 

14/06/2021
Comencen les audicions fi de curs. 

26/06/2021
Concert Fi de Curs de l’Escola, campanya Excel·lent. 

28/06/2021
Escoleta d’Estiu de la Vella (30) (31) (32).
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Estudis, premis
i noves incorporacions

Trompeta
José Belda Pla

Clarinet
Glòria Martínez Climent

Trombó
José Luis Morell Juan
Marc Martorell Giménez

Trompa
Julio Bolinches Tudela

Violí
Marc Giner Pacheco
Laia Ibáñez Quilis
Alexandrina Dragomirova Garlanova

Saxo
Yago Company Benet

Piano
Iris Peiró Belda

Percussió
Xavi Franco Adrià

Alumnes que han superat la prova d’accés al Grau Professional
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Trompeta
José Belda Pla

Clarinet
Glòria Martínez Climent

Trombó
José Luis Morell Juan
Marc Martorell Giménez

Trompa
Julio Bolinches Tudela

Violí
Marc Giner Pacheco
Laia Ibáñez Quilis
Alexandrina Dragomirova Garlanova

Saxo
Yago Company Benet

Piano
Iris Peiró Belda

Percussió
Xavi Franco Adrià

Violí
María Vallés Iborra

Clarinet
Anabel Moya Llopis
Ha obtés el Premi del grau professional 
del Conservatori LLuís Milà de Xàtiva 
en la especialitat de Clarinet.

Violoncel
Yana de Vuyst
Marc Nacher Chinesta

Trompeta
Carlos Balaguer Ferrando

Percussió 
Borja Adame Tormo 

Alumnes que han finaltzat el Grau Professional
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Alumnes que han superat la prova accés grau superior
Grau Interpretació
Especialitat de Flauta
Conservatori Superior d’Albacete
María Gómez Merín

Grau Interpretació
Especialitat de Clarinet 
Conservatori Superior de Castellón
Anabel Moya Llopis

Alumne que han finalitzat el Grau Superior

Grau Superior 
de Trompeta

Conservatorio Superior
de Música de Murcia

Pablo Colomer Contreras
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Alumnes que han superat la prova accés grau superior Noves incorporacions
a l'Orquestra
Violí 
Marc Giner Pacheco
Martí Bravo Requena

Contrabaix
Ausiàs Cuisiner i Monfort 

Viola
Desireé Blazquez de Juan

Bombardí
Nadia Cuenca Salinas

Clarinet
Andrea Esparza Olias 
Mireia Mompó Castellanos
Nuria Mompó Castellanos
Aitana Ferrero Martínez
Mireia De la Fuente Galindo

Oboè 
Iciar de la Fuente Galindo

Trompa
Pablo Díaz Llana

Percussió
Luigi Peddis Álvarez
Abril Salinas Bolinches

Noves incorporacions
a la Banda Simfònica





AGRUPACIÓ 
Santa Cecília 2021

Fotos: Quique Alonso
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Pablo Orts Micó
CECILIÀ MAJOR
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PER COMENÇAR UN POQUET 
DE LA HISTÒRIA…

Cecilia de Roma (200-230 d. C.) va ser una dona de família 
noble a qui pareix ser li agradava molt cantar a Déu i sentia 
una atracció irresistible pels acords dels instruments.

El dia del Músic es celebra cada 22 de novembre, data en que 
es commemora a Santa Cecília, patrona dels musics.

Des de Març del 2020 fins ara hem hagut de fer un silenci 
forçat que, poc a poc, ha anat trencant-se. A veure si a la fi 
puguem expressar eixe sentiment tan íntim i fer que fluixca a 
través de la música.

A la nostra Agrupació també tinguem ganes d’arrancar, de po-
sar-nos en marxa. Amb l’ajuda de tots i totes podrem acon-
seguir-ho.

Per fi ha arribat el moment, i per primera vegada a la història 
de la nostra Societat, un home, Pablo Orts Micó, músic de 
tradició familiar molt lligada a la Vella, serà el nostre represen-
tant. Era previsible que tot vaja equiparant-se i amb la norma-
litat que es mereix siga un home el nostre Cecilià Major.

Si algo ens ha ensenyat la pandèmia es que hem d’aprendre a 
gaudir dels moments que la vida ens presenta. I la música es, 
sens dubte una companya fidel que ens farà molt més agrada-
ble totes les nostres vivències.

Aprofitem cada instant i festegem Santa Cecilia com a amants 
de la música, i com no, de la bona música que ens ofereix la 
Vella.

IN MEMORIAM

Volem fer menció a Consuelo Martí Gil (Ceciliana Major a 
l’any 2000) que ens ha deixat i que com moltes altres dones, 
va dedicar el seu esforç al bon funcionament de la Música 
Vella.
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Dolores Agustí Aparicio
Neus Albero Belda
Ester Albiar Aliaga
Eva Albiar Aliaga
Encarna Aliaga Aznar
Ramón Álvarez Lorca
Carmen Amorós Martínez
Carmen Anía Rubio
Ana Arnau Orts
Mª Carmen Balaguer Suárez
Juan Carlos  Balaguer Suárez
Carmen Belda Pérez
Neus Benlliure Moral
Josefa  Blasco Catalá
Aitana Bonet Soler
Emma Bonet Soler
Adela  Calabuig 
Mª Jesús Calatayud Palop
Silvia Campayo Anía
Mª Nieves  Campos Palau
Joaquina Camús Sanjuan
Carmen Casanova Hostench
Mª José Castelló Sanvictorino
Consuelo Cucarella Martí
Adriana Esteve Benavent
Mª José Ferrando Garrido
Inmaculada Francés Lopez
Mªnieves Francés Lopez
Mª José Francés Lopez
Helena Fuster Máñez
Carmen Fuster Molina
Raquel García Balaguer
Nieves García Belda
Marilé García Caballero
Paquita Gimeno 
Elena Gironés Camús
Pepi Gómez Cerro
Maria  Gómez Merin
Nela Gómez Murillo
Amaia Gómez Murillo

Encarna Grau Ripoll
Elvira  Guinart Gimeno
Carmen  Gutiérrez Pla
Elvira  Ibáñez Morant
Neus Juan Martí
Tere Juan Martí
Mª Dolores Juan Mercé
Raquel  Langa Ripoll
Emilia Llopis Moreno
Ignasi Lloret Soler
Mari Paz Lluch Ves
Mariola López Cuenca
Mª Nieves López Roselló
Francisca Lorca Bañó 
Conchin Lorente Rodenes
Mª Nieves Martí García
Mª Carmen Martí Gil
Mª Angeles Martí Pérez
Aitana Martínez Francés
Mª Nieves Martínez Ibáñez
Miriam Martínez Marabella
Lolita Martínez Martínez
Verónica Martínez Ureña
Mªpilar Merin Navalón
Concha Mico Navalón
Neus Mompó Juan
Sonia Monfort Carrasco
Mªcarmen Montell Marzal
Maria Montell Perucho
Mª Ángels Montell Soriano
Emilia Moreno Sancho
Cristina Morillas Giménez
Inmaculada Murillo Amaya 
Pilar Nadal Ferri
Neus Ortega Albero
Vicent Ortega Benavent
Samara Ortega Benlliure
Montserrat Orts Marco
Mªpilar Orts Marco
Pablo Orts Mico

Isabel Pacheco Calatayud
Esperanza Perales Bellver
Francisco Jose Perales Ferre
Noelia Perales Gascón
Ramon Pérez Albert
Aurora Pérez García
Amparo Pérez Gozálbez
Pilar Pérez Gozálbez
Amparo Peropadre Ramos
Cristina  Pla Mateu
Monica Pla Pujante
Loles Sáez Baixauli
Amparo Saéz Cano
Nieves Sáez Cano
Carmen Salinas Sánchez
Encarna Salinas Sánchez
Elvira  Sánchez Guinart
Francisco J. Sánchez Roca
Amparo Sanchis Bacete
Angeles Sanchis Bataller
Liber Sanchis Comorera
Mª Dolores Sanz Amaro
Chelo Semper Sánchez
Maria Simarro García
Lorena Solís Terol
Paula Soriano Tomás
Ada Talens Martínez
Mª Carmen Terol Yáñiz 
Fabiola Tomás García
Ana Tormo Pérez
Inmaculada Tormo Del Amo
Caridad Tormo Del Amo
Marisa Tudela Aguilar
Irene Valls Pérez
Rafaela  Vázquez Corts
Marita  Vera Bernabeu
Isabel Vercher Agusti
Irene Vidal Vila
Elena Vidal Vila

AGRUPACIÓ
Santa Cecília 2021
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del cecilià Pablo Orts Micó

en el Concert 
de Santa 

Cecília 2020 
al Gran Teatre 

de Xàtiva

Acte de nomenament
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Novembre
26 octubre al 9 novembre
Exposició “Les nostres compositores” als locals de la Societat

2, dimarts
a les 20:00 h, a la Secretaria de la Societat, finalitza el termini d’admissió de fotos del XVIIIé Saló 
Monogràfic de Fotografia.

3, dimecres
A les 20:00 h, als locals de la Societat, resolució dels premis de fotografia. 

4, dijous
A les 20:00h, a la Casa de la Cultura, lliurament de premis del XVIIIé Saló Fotogràfic amb temàtica 
musical. L’exposició romandrà fins al 27 de novembre. Després, del 29 de novembre al 20 de de-
sembre, al Saló d’Assaig de la societat.

19, divendres
A les 20:30 h, al Saló d’Assaig de la Societat, acte de Presentació i Proclamació del Cecilià Major 
PABLO ORTS MICÓ

20, dissabte
A les 18:30 h, als locals de la Societat, eixida de la nostra Banda Simfònica, Cecilianes i Cecilians, 
Directius i simpatitzants per tal de traslladar la imatge de Santa Cecília a l’Església de La Mercé. 
A les 19:30 h, Santa Missa en honor de la nostra patrona i en sufragi dels nostres difunts. En finalitzar 
s’efectuarà, en processó, el trasllat de la imatge al domicili del Cecilià Major. 

22, dilluns
A les 18:30 h, a les instal·lacions de la Societat, inauguració de l’Exposició de Dibuix Escolar amb la 
presència de representants de l’Agrupació Santa Cecília.

25, dijous
A les 19:30h, Lliurament dels premis del Concurs de Dibuix al Saló d’Assaig de la societat.

26, divendres
A les 22:30 h, al Gran Teatre, assaig general de la Banda. 

27, dissabte
A les 12:30h, al Gran Teatre, assaig general de l’Orquestra. 
A les 19:00 h al Gran Teatre, Concert Extraordinari de Santa Cecília.

PROGRAMA 
D’ACTES
SANTA CECÍLIA 2021
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CONCERT 
extraordinari 
SANTA CECÍLIA 2021

PROGRAMA

Homenatge a Melchor Peropadre

El mantón (pd)

Guerrita (pd)

Centenari (Poema musical)
 1. Elogi a la “fanfarria”, “cobla”, o xaranga castrense
 2. Tornada de cendra (els joves del 98 tornen a casa)
 3. (no apareix el títol)
 

Director: QUIQUE MONTESINOS

BANDA SIMFÒNICA

Serenata (Impresiones de España nº 2) ........... Joaquim Malats (1872-1912)

Goyescas (Intermedio) ............................... Enrique Granados (1867-1916)

L’Arlésienne (2ª Suite) .....................................Georges Bizet (1838-1875)
- Pastoral
- Intermedio
- Minueto
- Farándula

Director: PACO SÁNCHEZ ROCA

JOVE ORQUESTRA DE LA PRIMITIVA SETABENSE
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Imatges d’un any
ACTES DE SANTA CECÍLIA

v
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I LA RESTA DE L’ANY

Orquestra de Formació 2021-2022
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També treballem per posar en valor…

AL LLARG DE L'HISTÒRIA

el paper de les dones
en la música 

Exposició a la Societat 
del 26 d’octubre al 9 de novembre
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1r Marc Cerdà Martínez Bellver

2n Rafa Perales Teresa Coloma

3r Guillem Orquín Taquígraf Martí

PRIMER I SEGON PRIMÀRIA
1r Eloy Acedo Sastre Attilio Bruschetti

2n Carme Escandell Lluch Taquígraf Martí

3r Aina Nácher Vera Gozalbes Vera

TERCER I QUART PRIMÀRIA
1r Carmen Rodríguez Gimeno Gozalbes Vera

2n Laia Ventura Ferran Gozalbes Vera

3r Alma Burgos Quesada Martínez Bellver

CINQUÉ I SISÉ PRIMÀRIA
1r María Isabel Navarro Mendoza Jacinto Castanyeda

2n Sofía Marínez Moral Gozalbes Vera

3r Soraya López Pérez Taquígraf Martí

PLÀ DE LA MESQUITA
Primària Alejandra Santana Ortega

Secundària Esmeralda Jara Giménez

T.V.A. Laura Vergara Figueroa

PREMI ESCOLA MÚSICA VELLA
Alba Ibáñez Quilis
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Visita a l’exposició virtual
Muntatge: Nieves María Pelejero
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Santa Cecília 2020
Acta de la resolució

Sent les 18:30 hores del dia 12 de novembre de 2020 en la Secretaria de la Societat Musical “La 
Primitiva Setabense” de Xàtiva es reuneix el jurat nomenat per tal d’atorgar els premis del XVII Saló 
Monogràfic de Fotografia amb tema musical convocat amb motiu de la festivitat de Santa Ceciíia. El 
Jurat, composat per Federico Gil, José Manuel García Serrano i Xavier Company Sanchis, decideix 
atorgar els següents premis:

- Primer Premi a la millor fotografia del saló a Josep Martínez Vicedo 
per “La pressió del Covid”.

- Segon Premi a Eduard Francés Sanchis per “Foto 1”.

- Premi “La Vella” a Vicente Marchirant Plà per “Concert a la Plaça de 
la Seu”.

- Premi per a la millor fotografia del soci o músic de la Socie-
tat a Guillem Casesnoves Andrés per “Toca”.

I, sense més assumptes que tractar, s’alça la sessió.

Xàtiva, 12 de Novembre de 2020

Signat: El Jurat La Secretària

José M. García Xavier Company Federico Gil Mª Dolores López Cuenca

amb temàtica musical Santa Cecília 2020

saló monogràfic
 de fotografia 71edició
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PREMI “LA VELLA”
Vicente Marchirant Plà
Concert a la Plaça de la Seu

PRIMER PREMI 
a la millor fotografia del saló
Josep Martínez Vicedo
La pressió del Covid

SEGON PREMI
Eduard Francés Sanchis
Foto 1

PREMI PER A LA MILLOR 
FOTOGRAFIA DEL SOCI 
O MÚSIC DE LA SOCIETAT
Guillem Casesnoves Andrés
Toca
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PREMIS
Santa Cecília 2020

Per les circumstàncies excepcionals en aquesta edició 
sols es va atorgar el premi principal de la Societat, 

Vicente Tormo, President Fundador. 

Es va lliurar en el concert de Santa Cecília 
al Gran Teatre, a favor de 

NIEVES MARÍA PELEJERO IBÁÑEZ
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D’acord amb l’article 17 del vigent Reglament intern de la Soci-
etat, se’l convoca a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que 
se celebrarà diumenge, dia 30 de gener de 2022 a les 11.30 h., 
en primera convocatòria, i a les 12.00 h. en segona, al Saló d’As-
saig de la Societat amb el següent

ORDRE DEL DIA

• Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
• Lectura i Dació de Comptes, Balanç de 2020 i 2021 i Pressupost per 

al 2022
• Nomenament Comissió Interventora de Comptes
• Informe President
• Precs i Preguntes

Sent tots els punts de l’Ordre del Dia de màxim interès preguem la 
seua assistència. 

 El President  La Secretària

Jaume Vicent Solís i Salinas Mª Dolores López Cuenca

Convocatòria 
d’Assemblea Anual
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col·laboracions 
i cròniques 



En 2020 es va complir el centenari del naixement de Melchor 
Peropadre i Forníes, persona molt significativa per a “La Música 
Vella”. Per les circumstàncies sanitàries per tots conegudes no es 
va poder celebrar com voldriem.

 Enguany que sí podem, volem retre-li homenatge dedicant-li el 
Concert de Santa Cecília, on la nostra Banda Simfònica estrenarà 
la sua obra “Centenari”. Melchor en 1999, ja al final de la seua 
vida, va compondre amb molta il·lusió dues obres dedicades als 
centenaris de les dues bandes de Xàtiva; per a la Nova; “La Cova 
Negra” i per a la Vella: “Centenari”.

En el llibret de SC de l’any passat la seua família escrigué una res-
senya ben entranyable, on remarcava la vessant personal de Mel-
chor. Ara nosaltres,des de la Societat, recordem els aspectes més 
rellevants de la seua obra i dedicació a “La Música Vella”. 

Home de personalitat forta, cult, sensible i músic plural. Desen-
volupà la seua passió per la música tocant dirigint, composant i 
promovent activitats. Va formar part del Comité fundacional de la 
Federació Valenciana de Societats Musicals de la qual va ser Secre-
tari. Va estar en l’origen del Conservatori Lluís Milà. Va crear la Ron-
dalla “La Lira Setabense”. Durant diversos anys dirigeix “Els Motets”, 
manifestació musical lligada a la Setmana Santa Setabense.

Composà xicotetes obres de teatre, composicions religioses, reperto-
ri de rondalla, sarsueles i alguns pasdobles. També dues obres més 
complexes, “Centenari” i “La Cova Negra” i autor de lletra i música 
d’un “Himne a Xàtiva”, molt directament relacionades amb “La 
Música Vella”:

CENTENARI
Comissió de Cultura
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- implicat en la formació de la Matraca en 
1940 i professor d’instrument als anys 
60. També dirigí la banda en nombroses 
ocasions.

- President de la Societat entre els anys 
1961 - 1973. En aquesta època promou 
la construcció dels locals al carrer Acadè-
mic Maravall.

- Va ser autor de nombrossísimes col·la-
boracions literàries (poemes, articles…) 
en publicacions de la Música Vella, lli-
brets de Santa Cecília. Autor d’una “His-
tòria de la Música Vella”

En 2013,dintre del projecte de la Comissió de 
Cultura de donar a conéixer la Història de la Mú-
sica Vella, es va realitzar als locals de la Societat 
una exposició dedicada als germans Peropadre. 
La gran quantitat de material gràfic exposat (par-
titures, poemes, programes de concerts i actes, 
fotografies, il·lustracions…) mostrava la múltiple 
implicació de Melchor en la seua benvolguda 
Música Vella. També es va posar el seu nom al 
Saló Social i es va interpretar alguna de les seues 
obres en el concert de l’Aniversari. 

Una vegada més, el nostre reconeixement a 
Melchor Peropadre i Forniés.
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La història la protagonitzen els fets,alguns objectes i les persones 
al llarg del pas dels temps. Després queda escrita i documentada 
per poder conéixer-la i valorar-la i, de vegades, fer-la NOSTRA.

Un simple objecte,un simple bombo del joc d’atzar de la loteria i els 
seus complements, com és el cas que ens ocupa, és suficient per 
convertir-se en el «principal motor econòmic-social »,durant quasi 4 
dècades, d’una Societat Musical. Estem parlant de «La Vella» i del 
Joc de «la Boleta», el «Nostre Tresor amb Història».

BREU HISTÒRIA
 Allà pel 1965, un grup de músics i directius, després de la pro-
cessó de Divendres Sant i durant l’esmorzar, en una caseta de 
camp de la zona de Bixquert, van començar a enraonar per 

«LA BOLETA»
El «Tresor» amb Història de «La Vella» 
en À Punt Televisió Valenciana

Comissió de Cultura
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trobar la manera de treure diners per poder 
dur endavant la «gran despesa econòmica que 
havia fet la Societat a l’haver-se constituït en 
cooperativa i haver promogut la construcció 
de vivendes, antics locals 1964-2009. L’objec-
tiu era trobar un recurs per generar ingressos i 
sobreviure econòmicament fent front a tantes des-
peses: condicionament dels locals; instrumental; 
logística; … Entre altres propostes aparegué la 
de «la Boleta»…!!!

 En desembre d’aquell any començà l’activitat 
del joc, això SI, amb l’autorització corresponent 
de l’autoritat competent del moment ( Prefectu-
ra Policia Nacional de Xàtiva) i,a poc a poc, «la 
Boleta» va anar,per sort, donant els seus fruits 
i la recuperació econòmica, en pocs anys, fou 
considerable i espectacular !!!

 Aquesta activitat la trobem datada entre desem-
bre del 1965 fins març del 2004. En la dècada 
dels anys ‘90 va començar a decaure l’assistència 
de públic i els ingressos.

ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ 
SOCIAL
L’activitat de «la Boleta», actualment anomena-
da Joc del Bingo, es duia a terme en el Saló 
d’Assaig, primerament els dissabtes vesprada/
nit i diumenges mati/vesprada. Posteriorment,-
també, divendres nit. Eren el propis membres 
de La Junta i alguns músics els encarregats de 
l’organització i funcionament, de manera al-
truista, de les diferents sessions. Formaven 
grups de 3 components i anaven tornant-se en 
les diferents sessions. Anys més tard, i degut al 
cansament i dedicació intensa d’aquestes per-
sones, l’activitat es posà en mans d’altres socis 
per dur-la a terme, això SI, aquesta gent se li 
donava una «xicoteta gratificació econòmica» 
per fer la tasca.

Una funció important de l’activitat va ser SOCIAL. 
Els socis i grups d’amics es trobaven en els locals 
de «La Vella» per reunir-se, divertir-se i, com no, 
intentar guanyar alguns «cacauets» ( diners en 
argot).

Durant els primers temps, l’accés al Saló de Joc, 
NO estava permés a LES DONES,, a no ser que 
hi anaren acompanyades d’un home (nuvi,ma-
rit,…) NI participar del joc, encara que algunes 

col·laboraven en altre tasques: neteja,preparació 
de les taules,…AFORTUNADAMENT el «rol» de 
LA DONA va anar canviant i equiparant-se, ràpi-
dament,en «La Música Vella» 

ELEMENTS DEL JOC I PREMIS
 - Bombo amb noranta boletes. Núm. de 

l’1 al 90
- Cartrons amb núm. aleatoris triats dels 

90 totals. Segons èpoques: 15,20,…
- Tramussos secs per posar-los en les ca-

selles dels números
- Premi a la línia horitzontal complerta.
- Premi al cartró complert.

*** La quantitat del premi era variable, segons 
era la quantitat recaptada*** 

ELS NÚMEROS. ALGUNS 
«MALNOMS O SOBRENOMS»

1. el més xicotet  
2. un «patet» 
4. una «caireta» 
7. una bandereta 
8. una «mamelleta»  
9. el més «pelaet» 
11. dos clarinets 
12. la Pilarica
15. la «niña bonita» 
19. Sant Josep
21. la Matraca*
22. Sta. Cecília/ dos «patets» 
24. la vespra 
25. Nadal
26. segon dia
33. l’edat de Crist 
39. final de la guerra
44. dos «cairetes» 
49. Otumba*
55. el penal
66. la parelleta
69. la postureta / o el mires com el mires
77. dos banderetes
80. la bomba 
88. dos «mamelletes» 
89. «l’agüela» 
90. «l’agüelo»

*** De l’1 al 9 també se’ls anomenaven com: 
«un pelaet»

*** Els núm. 10, 20, 30, 40,… al «cantar-los» es 
deia: «acabat en 0, el,,,»
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* 21. la Matraca. Formació còmica-musical de 
«La Vella» en que els seus components n’eren 
21.

* 49. Otumba. Nom del Regiment militar des-
tacat en Xàtiva.

LA BOLETA DE LA VELLA EN À 
PUNT, TELEVISIÓ VALENCIANA
Des de l’Institut Valencià de Cultura conjun-
tament amb l’Etno i À Punt Mèdia radio-tele-
visió valenciana llançaren,a través dels Ajunta-
ments,associacions i particulars, la possibilitat 
de realitzar un programa de Televisió, amb la 
finalitat de recopilar objectes, datat entre 1920-
2020, que formen part de la història dels valen-
cians i posteriorment exposar-los en el Museu 
d’Etnologia de València.

Des de la Comissió de Cultura de «La Vella» 
pensàrem la possibilitat de participar en el pro-
grama per poder visibilitzar i difondre el «nostre 
tresor amb història, La Boleta» que tant ens ha 
ajudat econòmica i socialment a dur endavant la 
nostra Societat,encara que siga un element res-
trictiu a l’àmbit de «La Vella» i no de repercussió 
històrica més ampla ( moltes altres entitats mu-

sicals i associacions també s’han nodrit d’aquest 
joc d’atzar).

El programa es va gravar el 2/5/21 a l’antic Con-
vent de Sant Doménec de la nostra ciutat i va 
ser emés el 17/10/21 per la televisió d’À Punt 
televisió valenciana.

«Tresors amb Història» actualment es pot visi-
onar a través de les plataformes digitals o per 
les APP.

FONTS D’INFORMACIÓ 
I AGRAÏMENTS

- Isabel Vercher,Presidenta Agrupació Sta. 
Cecília

- Paco Perales. Director Honorari de la 
Banda Simfònica

- Paqui Lorca. C. de Cultura i arxiu.
- Vicent Ortega. Cap de la Banda Simfòni-

ca
- Paco S. Roca. Director de la Jove Or-

questra i músic 
- Neus Albero, Elvira Guinart i Carlos Ba-

laguer, Components de la Junta Directi-
va

- Jaume V. Solís. President de la Societat.
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Era lunes y estábamos en el inicio de la Semana de Pasión previa a 
las celebraciones de la Semana Santa. Ese día, la banda participaba 
en el traslado del Santísimo Ecce Homo y ese acto procesional 
supuso mi primera actuación como clarinetista de la Música Vella.

El tiempo pasa y también las costumbres. Era costumbre, en aquel 
entonces, que los nuevos músicos se incorporaran a la banda en 
fechas próximas a la Semana Santa. Se daba en aquellos tiempos 
gran valor a la participación de la banda en pasacalles, desfiles y 
procesiones que son, en realidad, los actos para los que fueron 
creadas las bandas de música. Era durante las procesiones de 
nuestra Semana Santa donde la banda podía “lucirse” ante un ma-
yor número de público.

Era en aquellos años presidente de la Sociedad D. Melchor Pero-
padre Forníes y Presidente de Banda D. Enrique Iborra Tormo. La 
corporación musical estaba formada por unos cincuenta y cinco 
músicos. Dirigía la banda D. Jesús Campos Navarro, flauta solista de 
la Orquesta Municipal de Valencia y profesor en el Conservatorio 
Superior de Música de dicha ciudad. D. Jesús se desplazaba cada 
martes y viernes hasta nuestra ciudad para impartir clases en la 
escuela y ensayar, por las noches, la banda. Estaba ayudado por 
D. Luis Mas y D. Joaquín Martínez que daban clase diariamente de 
solfeo e instrumento. D. Luis se encargaba de los instrumentos de 
madera y D. Joaquín, que era el bombardino solista de la banda, 
de los de metal. Eran estos profesores los que, juntamente con el 
director, decidían el ingreso de los músicos en la banda. 

Por alguna razón que desconocía, yo no estaba entre los selec-
cionados para entrar en la banda ese año, sin embargo, debió de 
ser mi insistencia lo que les llevó a decidir mi incorporación junto 

Aquel 
29 de 

marzo 
de 

1971
Paco Perales
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a otros jóvenes músicos entre los que recuerdo 
a Lorenzo Orts, trompeta, o a Juan Bautista Díaz 
(q.e.p.d.), flauta y flautín, entre otros chavales. 
No había mujeres en la banda.

Recuerdo que D. Joaquín nos hacía tocar mien-
tras desfilábamos, insistiendo en que “marcára-
mos” el paso correctamente. Esto sucedía en el 
patio interior de la sociedad en el que, un año 
más tarde, se construyó el nuevo salón de actos 
y sala de ensayos. Inolvidable la noche en la que, 
de la mano de mi padre, fui a la Sociedad, para 
que los sastres, que venían de una sastrería de la 
calle Bolsería de Valencia, me tomaran medidas 
para la confección de mi uniforme. Esto coincidió 
con un ensayo de la banda que estaba preparan-
do el concierto del Aniversario de la Sociedad y 
en el que, junto a Don Jesús, también dirigía Don 
Eduardo Cifre que, en el momento en que yo salí 
del cuarto donde nos tomaban medidas, ensaya-
ba el pasodoble “Casildo” de Miguel Villar. Aquel 
pasodoble, que después toqué muchas veces, 
me supo a gloria. También el ambiente del ensa-
yo. Yo insistía a mi padre en quedarme a escuchar, 
pero mi padre, con buen criterio, no me dejó y 
regresamos enseguida a casa. Pronto tendría la 
oportunidad -me dijo mi padre- de asistir a los 
ensayos… y vaya que la he tenido!!!

Como paso previo a ingresar en la banda, los 
nuevos músicos fuimos incluidos en las “charan-
gas” que iban a tocar durante las fallas. A mí me 
incluyeron en un pequeño grupo, unos 15 músi-
cos, que tocábamos para la falla Selgas-Planas de 
Tovar, barrio del que era vecino, con toda segu-
ridad, y dada mi corta edad, para que no me die-
ra un gran madrugón. Recuerdo que antes de la 
primera actuación pedí los papeles, las partituras, 
y D.Enrique Camáñez, primer trombón y archi-
vero, con su vozarrón de bajo-barítono me dijo 
que en Fallas se tocaba “de mimòria”(sic).Nunca 
vi los papeles de los pasodobles que se tocaban 
entonces: Carrascosa, Amparito Roca, Ragón Fa-
lez, otro pasodoble que, algunas veces se cantaba 
y cuya letra decía “Qué bonito es el querer”, la 
Morena de mi copla o algo parecido, etc. Estaba 
claro que los nuevos músicos íbamos “de bulto”, 
pero yo, el segundo día, a fuerza de repetir y re-
petir, ya tocaba los pasodobles sin ningún proble-
ma ¡¡¡fue mi primer dictado musical!!!

Vuelvo al lunes 29 de Marzo del 71.El traslado iba 

desde la calle de San Roque ( recuerdo la calle de 
salida gracias a la información de mi gran amigo, 
gran congregante, gran devoto del Ecce Homo 
y gran aficionado de La Vella D. Enrique Agustín 
Bolinches Martínez) hasta la de San Cristóbal. A 
pesar de que han pasado cincuenta años, me veo 
desfilando entre los clarinetistas de la banda, orgu-
lloso de mi clarinete, mi uniforme y mis compañeros, 
arropado por un clarinetista joven pero con cierta 
veteranía que se llamaba José Ramón, sobrino de 
Camáñez, quien, al poco tiempo, se marchó a tra-
bajar a Ibiza. Y un recuerdo muy bonito: el ensayo 
anterior a la procesión, la banda, bajo la dirección 
de D. Jesús, realizó un ensayo de marchas fúnebres. 
Empezamos ensayando “Jesús preso” de Cebrián. 
D. Jesús, a modo de presentación, nos hizo tocar 
uno por uno a los nuevos educandos. Yo toqué el 
inicio de la marcha a petición del maestro y, cuando 
terminé de tocar la primera frase, D.Jesús, que ade-
más de gran músico era un extraordinario contador 
de historias y un “valencianot” en el más amplio 
sentido del término dijo:“això és sonido de carame-
lo” para satisfacción del resto de músicos y aficio-
nados presentes. El señor Iborra, que había sido 
amigo íntimo de mi abuelo Pepe, con lágrimas en 
los ojos se me acercó al terminar el ensayo, me 
dio dos besos y me dijo “Si t’agüelo vivira…”.

Pasados unos días después de la Semana San-
ta, durante la pausa de un ensayo, el primer 
saxofón tenor, D. Manuel Ferrer, dijo en voz 
alta “hi han boles, cavallers”. Rápidamente, los 
músicos se acercaron a una mesa – una mesa 
con tapa amarilla que ha sido historia viva de la 
Vella y que igual aún está por algún rincón de la 
Sociedad -que estaba situada junto a la entrada 
de la sala de ensayos, impacientes, para cobrar 
por su participación en las fallas, las procesiones 
y los ensayos. Por cada ensayo al que se asistía 
se cobraban 5 pesetas que era lo que costaba 
un café, una copa de coñac y un cigarro Farias. 
Cobré unas 800 pesetas, el primer sueldo de mi 
vida ¡¡¡ un tesoro!!!

Mi proceso de adaptación a la banda fue muy rá-
pido tanto en lo estrictamente musical como en 
el aprendizaje del “argot” propio de los músicos 
de la banda. Sirvan estas líneas como recuerdo y 
homenaje para todos aquellos que formaban parte 
de la gran familia de la Música Vella y que tanto 
me quisieron, me ayudaron y me arroparon en mi 
niñez y juventud. 
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Entrar als assajos d’estiu de la Banda als antics 
locals, de la mà de ma mare a vore tocar a mon 
pare, és un dels primers records que tinc de la 
nostra Societat. Des d’aquell moment vaig saber 
que, tard o prompte, jo volia ser part d’aquest 
món. 

Filla, neta i neboda de músics, socis i cecilianes, 
només vaig nàixer, vaig començar a formar part de 
la Primitiva Setabense com a ceciliana. Són molts 
els records que tinc de la Banda i la Societat, par-
ticipar a la missa de Santa Cecília, dur els pals de 
les andes durant la processó, escoltar els concerts, 
passar la nit ballant i corrent als salons del Palasiet 
durant els sopars, disfressar-nos als sopars de dis-
fresses, inventar jocs durant els esmorzars… Tots 
records inesborrables i feliços.

El que sempre vaig tindre clar és que, per a for-
mar part de la gran Banda de la Música Vella, 
també havia d’estar molt present la formació mu-
sical. Primer, solfeig. Un poc després, quan va 
arribar el moment de triar instrument vaig triar 
el piano. No ho vaig poder evitar, sabia que vol-
dria tocar-lo durant molts anys, fins a dia de hui, 
que ho faig com a mestra de la «casa». Però mai 
va desaparèixer del meu cap la idea d’entrar a 

l’agrupació de músics i, per això, uns anys més 
tard vaig decidir estudiar el saxo, amb el qual 
podia començar a complir el meu somni. No 
obstant, la passió per aprendre instruments no 
s’acaba i, ara, puc dir que la dolçaina s’ha sumat 
a aquesta llista d’instruments. M’alegra poder dir 
que tots aquells mestres als que he tingut tanta 
estima també són ara companys de Banda.

Perquè així, primer va arribar el moment de co-
mençar a la Banda Jove. Un parell d’anys més 
tard, per fi, la «banda gran». El meu somni… po-
der tocar junt al meu pare i el meu tio!!! La il·lusió 
dels primers assajos, els primers passacarrers, les 
primeres processons… Seguix present fins ara!!! I 
puc dir amb alegria que hem crescut amb cada 
concert, amb cada director, amb cada repte mu-
sical, amb els certàmens, i seguim avant.

Deu anys que, en realitat, són part de tota una 
vida lligada a la nostra Societat, a la Primitiva Se-
tabense. Els deu primers anys complint el meu 
somni de ser música de la nostra Banda, sabent 
que he gaudit cada assaig i cada actuació. I que, 
estic segura, gaudiré molts anys més.

Visca la Música Vella!

Deu anys 
de música, 
de Música Vella

Neus Ortega Albero



En la lluita actual per la igualtat de gènere, la dona reclama eixir dels 
arxius, per començar a analitzar el seu paper social en un passat 
gens llunyà. Hui des d’una perspectiva musical, anem a parlar d’unes 
quantes dones, que intentaren fomentar les belles arts a Xàtiva en 
un plànol de desigualtat respecte de l’home. No intentarem jutjar el 
passat, sinó més bé analitzar aquells rols socials d’una història que 
es revoluciona, i on en teoria, ja no hi ha coses de dones i hòmens. 
Però fa uns cents anys, va existir una llei no escrita que tancava mol-
tíssimes portes a les dones que volien treballar i desenvolupar una 
carrera en l’àmbit musical. Hui resulta sorprenent, llavors no.

Les dones per aquell temps podien aprendre solfeig, tocar el pia-
no, el violí o qualsevol instrument, recitar poesia, cantar o ballar en 
públic, però no podien formar part d’una banda, ni una orquestra 
simfònica, ni ser membre de la Junta Directiva d’una societat musi-
cal, ni anar a fer-se una copa al casino, ni dirigir músics, ni ser mestra 
de cors o directora d’escena. Però segur que moltes lluitaren per 
trencar amb aquesta norma no escrita, i no les van deixar a causa de 
la seua condició sexual, malgrat la seua gran vàlua artística.

Principis de segle, Virginia Moll, gran pianista. Arriba a Xàtiva de la 
mà del seu marit Juan Asins, també gran pianista i virtuós del vio-
lí, que havia sigut contractat per la Nova en substitució de Rafael 
Marco, per a dirigir la banda i l’escola. Mentre ell triomfava com 
a director de la Nova i pianista del Salón Setabense, ella obria una 
acadèmia privada on ensenyava solfeig i piano a dones com Paquita 
Curto-futura feminista-. Mateix cas que Amparito Villena, professora 
també particular de piano i declamació que preparava per al con-
servatori de València. No tindrien més oportunitat que la de formar 
part de l’educació de les senyoretes, i preparar-les per al matrimo-Carmen Casesnoves, cupletista

Algunes dones 
que treballaren
per la música 
en un món d’hòmens

Salvador Català
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ni. El piano i una veu educada era la millor forma 
d’amenitzar les tertúlies familiars, sense eixir de 
casa, ni anar a tocar a la banda, plena d’homes 
que no acceptaven a les dones com a un igual.

Si una dona volia ser cupletista, estava condemna-
da a viure un infern en vida. D’autèntic escàndol va 
qualificar la premsa l’arribada de les professionals 
Luisa y Julia Bugne, las bailarinas Estrella, o la tiple 
Charito, les quals provocaren una forta polèmica 
en fer espectacles catalogats com d’hòmens, on 
penjava el cartell “abstenerse señoritas”. L’ajunta-
ment va cridar l’atenció al Salón Setabense, ja que 
“tienen ancho campo para explotar su negocio sin 
recurrir a mujeres cuya ropa suele correr pareja 
con la desvergüenza”. En conseqüència, la valenci-
ana de pares xativins, Carme Casesnoves Ibáñez, 
reina de les varietés, el gènere picardiós per ex-
cel·lència, quasi no va poder actuar per Xàtiva, 
en ser “una ráfaga del tumulto y los placeres de 
la capital, enervadora del espíritu,…esas mujeres 
nunca deberían venir a estos rincones de provin-
cia apacibles, tranquilos, de mujeres recatadas”. 
Va triomfar a València, i no a Xàtiva, no perquè 
ho tinguera prohibit, sinó per pressions familiars 
patriarcals d’un pare militar, que no podia suportar 
tindre a una filla cupletista que signava fotos dedi-
cades a hòmens, i que allò que només ensenyava 
era els muscles. Molt pitjor ho tenien les ballarines. 
Fins ara no hem pogut a traure a cap de l’oblit.

Amb l’estrena de Caminitos de plata, comèdia 
sentimental escrita pel periodista i director de 
l’Heraldo, Alejandro Bellver Sanchis, l’activista del 
teatre cristià i tal volta primera directora d’esce-
na femenina, Clodomira Bernabé, va aconseguir 
moralitzar les arts escèniques, i convertir el teatre 
en un passatemps familiar, que fera fugir a l’ho-
me de la taverna, el cercle polític o d’espectacles 
poc recomanables com les varietés de “abstener-
se señoritas”. L’acció transcorria en el jardí d’un 
col·legi de religioses dedicades a l’ensenyament, 
on “la hermana Teresa educa a las niñas en un 
patio del colegio y cuya misión es quitar espinas a 
los rosales que simbolizan las niñas, para que los 
capullos que produzcan sean perfectos…”. Va ser 
completament representada per dones obreres 
afiliades a la Caja dotal del Sindicato de la Aguja, 
majoritàriament concentrades al sector tèxtil, se-
gona eixida professional femenina després de la 
de criada, més enllà de l’àmbit domèstic particular, 
on no ha deixat de treballar mai.

La situació es revolucionà en els anys 20. Dese-
nes de dones tenien per afició el teatre musical i 
la recitació poètica, altres volien formar part d’una 
orquestra. Moltes es van inscriure’s a les socie-
tats musicals de Xàtiva, i van fer de la sarsuela, 
l’espectacle teatral més important. A febrer del 
26, en l’escenificació de Amor ciego, van desta-
car, entre d’altres, Cecilia Sanz, Carmen Perales, 
Aurelia i Pilar Sirvent o Consuelito Marzal. Van tin-
dre primers papers, formaren part de les corals, 
però mai assoliren llocs de direcció. Un mes més 
tard, estrenaren los Chicos de la Escuela, mateix 
cas, amb Cecilia Villalba i Consuelo Burgos, com 
a protagonistes. A 1928, a ningú li va parèixer 
malament que Emilieta Calatayud interpretara 
el cuplet de Bernardo Sifre “Viva el Chevrolet”, 
on els cotxes d’aquesta marca semblaven tan se-
ductors com les dones ben ben plantades. Hui 
seria considerat com un anunci sexista. El cos de 
la dona quedà associat al màrqueting publicitari de 
l’automoció fins als nostres dies.

Com que no hi havia possibilitat d’integrar-se 
com a directives, decidiren ajuntar-se en l’agru-
pació de les cecilianes, on rendirien tribut a la 
música des d’una perspectiva religiosa i cristiana. 
Renovaren la imatge de Santa Cecília, la patro-
na dels músics, i decretaren tres dies de festa al 
novembre, on no deixaria de sonar mai la músi-
ca. Aquesta fou liderada per Filomena Ramírez. 
Moltes cecilianes foren també artistes, i en el seu 
honor José García, els dedicà un pasdoble.

I entre tantes dones artistes amb experiència 
no trobaren a cap per a dirigir les seues veus. I 
un jove, Antonio Liñán, va ser nomenat com a 
mestre de cors d’una gegantina coral femenina 
formada per, entre d’altres: Pilar Sirvent, Celia 
Ribelles, Isabelita y Rafaela Sanchis, Amparito 
Sanz, Edelmira, Gloria y Angelita Grau, Emilia 
Calatayud i Rafaela Serra. I Linán fou també au-
tor, i li va escriure dos cuplets, a Emilia Calatayud, 
la tiple còmica de la coral, “aquí no hay plan”,i 
“No me beses”. A moltes se’ls va acabar l’afició 
en casar-se i començar a tindre fills. Aquell com 
ara era el sostre de cristall. De moment no hem 
trobat cap dona que formara part dels intents de 
Vicent Terol de formar una “Sinfónica Setaben-
se”, ni a cap creadora de música o poesia. És 
possible? O no ho van poder fer públicament i sí 
en la intimitat de la seua família?. Que parlen els 
arxius privats.
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«En Clau de 
Do», programa 
per la inclusió 
mitjançant la 
música

El 4 d’octubre es va iniciar el projecte «En Clau de Do» organitzat 
per l’Escola de Música de la Societat Musical ”La Primitiva Setaben-
se” de Xàtiva i la Regidoria de Benestar Social.

Com a objectiu d’Innovació Educativa que potència l’Escola de 
Música, se’ns va presentar aquest projecte «d’Estimulació Musical» 
per als col·lectius vulnerables de l’àrea de Benestar Social.

Aquest projecte sorgeix com a mostra del convenciment propi de la 
necessària inclusió en la formació musical i de la presa de conscièn-
cia de l’entorn més proper i la seua diversitat, també per la voluntat 
d’obrir noves vies d’accés a l’Escola de Música i a la seua proposta 
educativa.

Regidoria de Benestar 
Social de l’Ajuntament 
de Xàtiva
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Des d’un primer moment és van organitzar re-
unions amb la Regidoria de Benestar Social i el 
personal docent de l’Escola de Música per a trac-
tar d’escollir el tipus d’activitats i els seus horaris. 
Les activitats que es realitzen són: tallers grupals 
d’arts escèniques, percussió, musicoteràpia i es-
timulació musical.

A més, abans d’iniciar el curs, es va presentar el 
projecte mitjançant una roda de premsa on van 
participar la Regidora, el President i el Director 
de l’Escola.

Les classes es desenvoluparan d’octubre a juny 
en 4 hores setmanals i s’establirà la distribució 
dels grups escollits per trimestres o per cursos 
complets segons el sistema d’avaluació que es 
realitzarà trimestralment respecte a l’evolució 
de l’alumne/a. El programa naix amb la voluntat 

ferma de mantenir-se en el temps, incorporant 
altres col·lectius interessats i participar-hi en les 
experiències recollides.

El desenvolupament del programa compta amb 
la implicació i participació, de la Societat Musical, 
del seu professorat, d’aquest alumnat i de les se-
ues famílies, de la resta d’alumnat i de les seues 
famílies, així com de l’Ajuntament de Xàtiva a 
través dels Serveis Socials.

Els programes escollits per a la col·laboració son: 
el programa Mentalis i Aspromivise.

El programa Mentalis és un programa consolidat 
dirigit a persones majors de 65 anys que con-
sisteix en una programació que recull activitats 
d’estimulació cognitiva de llapis i paper, art terà-
pia i activitats culturals i esportives.
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La finalitat d’aquest programa és oferir un espai 
per al col·lectiu de la gent gran que done resposta 
a les seues necessitats afectives, socials i de salut 
física i cognitiva que, al mateix temps servisca de 
mesura per a evitar l’aïllament, situació tristament 
característica d’aquesta franja d’edat.

Aspromivise és una associació especialitzada en 
l’atenció de persones amb diversitat funcional 
intel·lectual, sense fins lucratius, oberta a les ne-
cessitats de l’àmbit d’actuació.

D’una banda, es té com a finalitat promoure 
l’habilitació personal, professional, laboral i so-
cial de les persones amb diversitat funcional, ja 
que aquest fet els impedeix integrar-se provisio-
nalment o definitivament, en un treball ordinari 
amb suport, centre especial d’ocupació o em-
presa ordinària (Centre Ocupacional).

Per una altra, l’associació en el seu interès de mi-
llorar l’atenció i la qualitat de la vida de les perso-
nes amb diversitat funcional intel·lectual, gestio-
na un programa de suport a la vida independent 
amb la posada en funcionament d’un habitatge 
tutelat, amb l’objectiu d’oferir orientació i suport 
a les persones amb diversitat funcional intel·lec-
tual que puguin utilitzar aquest servei.

Finalment el Programa I ara què? sorgeix de la 
necessitat manifesta de brindar una alternativa a 
aquelles persones amb diversitat funcional que 
han conclòs la seua etapa a l’àrea de competèn-

cia d’Educació Especial i no poden accedir al 
mercat laboral.

Aquest programa està destinat al tractament 
integral de persones amb diversitat funcional 
que tenen necessitats de suport proporcionant 
un servei de cures personals i una atenció es-
pecialitzada on es treballe l’autonomia personal 
i social.

A més a més, Aspromivise ofereix activitats, 
serveis i programes destinats a fomentar 
l’oci i el temps lliure d’una manera saludable 
i inclusiva, així com l’esport, tallers, escoles, 
estances de vacances, respirs familiars, etc. 
Sempre, amb l’objectiu principal de millorar la 
qualitat de vida de les persones amb diversitat 
funcional i les seues famílies.

La interacció d’aquest alumnat amb els altres i 
la seua participació en les activitats comunes a 
la programació anual, enriqueix a tota l’Escola 
de Música de «La Vella» en conceptes com la 
diversitat i la inclusió. L’Escola passarà a ser En-
titat Col·laboradora amb els Serveis Socials de 
l’Ajuntament, el que ajuda a visibilitzar més la 
seua activitat.

Els objectius que es pretenen amb la realització 
d’aquesta iniciativa són:

-  Facilitar la inclusió d’aquests dos col·lec-
tius a través d’activitats d’oci i temps lliure 
inclusives i relacionades amb el món de 
la música.

-  Afavorir la comunicació interpersonal a 
través d’activitats organitzades.

-  Estimular a través de la música per tal 
d’afavorir el desenvolupament d’habili-
tats motrius i manipulatives mantenint la 
mobilitat articular i evitant el deteriora-
ment, reeducant aquelles capacitats físi-
ques limitades així com l’atenció i d’altres 
habilitats cognitives.

-  Afavorir la cultura de grup.

Des de la Regidoria de Benestar Social conside-
rem aquestes iniciatives socials imprescincibles. 
Gràcies a la vostra escola per la vocació i per do-
nar accés a les actuacions formatives, de forma 
altruista, a la ciutadania de Xàtiva amb l’objectiu 
de fomentar la inclusió.
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‘’La música es un ejercicio aritmético inconsciente 
en el que la mente no sabe que calcula.’’

(G. W. Leibniz)

Según la RAE: «la música es el arte de combinar los sonidos de 
la voz humana o de los instrumentos,o de unos y otros a la vez,-
de suerte que produzcan deleite,conmoviendo la sensibilidad,ya 
sea alegre,ya tristemente». Las matemáticas las define como «una 
ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones 
que se establecen entre ellos».

Tras ver estas dos definiciones, entonces… ¿qué sentido tiene el 
título? ¿Dónde se ve la similitud entre ambas ramas? ¿Cómo pue-
de ser que una ciencia de cálculo como son las matemáticas tenga 
alguna semejanza con el arte de la música?

Querido lector, mi propósito es que a lo largo de este artículo 
aprendas la gran relación que tienen la música y las polémicas 
matemáticas y puedas ver ambas disciplinas de una forma muy 
diferente a tu visión actual. Además, hace falta destacar que ambas 
ramas son UNIVERSALES, es decir, tienen el mismo lenguaje en 
todo el mundo, no varía.

- En primer lugar, una de las semejanzas que tiene la músi-
ca con las mates es la proporción. En otras palabras, ¿de 
dónde salen los cifrados para expresar el ritmo?

 En la imagen insertada, vemos como partiendo de la redon-
da(que es tomada como referencia), se va dividiendo en 2 
(blancas), 4 (negras), 8 (corcheas), 16 (semicorcheas)…

La música 
y las matemáticas: 
las hermanas 
gemelas

Además, hace falta destacar que 
ambas ramas son UNIVERSALES, 
es decir, tienen el mismo lenguaje 
en todo el mundo, no varía.

Alexandrina Dragomirova Garlanova 
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 Además, los compases musicales son realmente fraccio-
nes matemáticas.

 Para mencionar las siguientes semejanzas, voy a explicar 
unos conceptos clave que se irán repitiendo a lo largo del 
artículo:

1. Proporción Áurea: Consiste en una recta AB, en la que 
el punto C está colocado en el valor 0,618 (si el valor de 
la recta es 1) ,es decir, un poco más de la mitad.

2. El valor 0.618 o 1,618 equivale al número divino, 
nombrado por el famoso pintor Leonardo Da Vinci.

3. Rectángulo áureo. Como podemos observar, el rec-
tángulo áureo es la aplicación de rectas con la pro-
porción áurea,que a su vez forman otros rectángulos 
internos con rectas en proporción áurea.

 También aparece la espiral de Durero, que vemos 
como es totalmente proporcional al rectángulo.

4. Serie de Fibonacci. Es una secuencia en la que el ma-
temático Italiano Fibonacci se basó en la reproducción 
de los conejos.

1) Tenemos una pareja de conejos que a los dos me-
ses conseguirá. la madurez suficiente para repro-
ducirse.

2) Al segundo mes, tienen una pareja de conejos,-
dando un total de 2 parejas.

3) Al tercer mes, la pareja inicial tiene otra pareja de 
conejos, dando un total de 3 parejas.

4) Al cuarto mes, la pareja inicial tiene otra pareja de 
conejos y otra pareja tiene otros 2 conejos, más la 
pareja de conejos que nació al tercer mes ….

 Y así sucesivamente.

 Este conjunto de números también es llamado como su-
cesión divina y es el siguiente: 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21…

- También cabe recalcar la gran importancia del filósofo 
griego Pitágoras, que también da mucha utilidad al núme-
ro phi.

- En la fotografía adjunta, vemos una estrella de 5 puntas, 
símbolo de su escuela pitagórica, donde se usa la propor-
ción divina (1,618) en las diagonales realizadas.

 Teniendo en cuenta la explicación anterior, si tenemos un cifrado 4/4, significa que en un 
compás hay 4 negras (ya que el denominador nos indica que estamos hablando de ne-
gras,por la equivalencia partiendo de la redonda y el numerador nos indica la cantidad de 
negras que hay en un compás).

Societat Musical LA PRIMITIVA SETABENSE · Xàtiva68



Pero… ¿qué tiene que ver la música con todos los conceptos pre-
viamente explicados?

Querido lector, mucho más de lo que te imaginas.

1) Las 8a y 5a, intervalos 
tan comunes de la músi-
ca occidental (Núm. que 
pertenecen a la sucesión 
de Fibonacci).

 Nota: los intervalos mu-
sicales son fracciones ma-
temáticas o lo que es lo 
mismo, proporciones.

2) Si coges una cuerda y la 
divides por la mitad, te 
sale la 8a de la nota de 
la cuerda original,produ-
ciendo lo que se deno-
minan ARMÓNICOS. 
Lo mismo pasa con la 4a, 
que se consigue mediante la división de la cuerda en 3/4 
partes y la 5a,que se divide la cuerda en 2/3 partes. Aquí 
vemos como la proporción áurea y la sucesión de Fibon-
acci tienen relación entre sí(Son dos conceptos que suelen 
ir asociados).

Además, los primeros armónicos tienen el doble de frecuencia 
que los últimos. Y la parte más importante… La estructura de gran 
parte de las obras.

- Vamos a tomar como ejemplo El cuarteto op.42 1r movi-
miento de Haydn (partitura insertada en el QR).

 Si multiplicamos el número total de compases (que en este 
caso son 105) por 0.618 o 0.382, nos da en qué compases 
pasa algo. Ese algo puede ser la reexposición del tema o 
bien un punto culminante.

- 105 por 0.618=64,89- redondeamos a 65
- 105 por 0.382=40,11- redondeamos a 40

CURIOSIDAD: Sabemos que la 
belleza es bastante subjetiva, 
pero el estándar de belleza lo 
suele marcar siempre la sección 
áurea.

NOTA: La proporción áurea se 
encuentra en la naturaleza.

Ahora te invito a que vayas al QR y veas estos dos compases(están marcados).

Como habrás podido comprobar, en el compás 40 se encuentra el desarrollo y 
en el 65, la reexposición (vuelta a exposición).

Hay otras obras que tienen dicha proporción como puede ser el caso de algunas 
fugas de ‘’El clave bien temperado’’,de J. S. Bach. Te invito a que, mediante la 
fórmula de antes, descubras el gran papel que tiene la sección áurea.

En conclusión, a partir de argumentos como los presentados durante el artículo,vemos cómo la 
música y las matemáticas tienen una relación de hermanas gemelas,ya que sin las matemáticas, el 
sistema actual de escritura musical no hubiera existido. Espero haberte hecho ver un poco diferente 
el ‘’mundillo’’ de estas dos disciplinas.
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El pasado día 9 de Septiembre fallecía en nuestra ciudad el que 
fuera Presidente de nuestra Sociedad entre los años 1984 al 1993 
D. José Tormo Camarasa. La noticia de su deceso me llegó a través 
de Rubén, su nieto, a primera hora de la mañana. Noticia triste e 
inesperada pues había visto pocas semanas antes a D.José cami-
nando por la Alameda dirigiéndose, por la hora de la tarde, a su 
tertulia de café del quiosco-bar Moncho.

Bajo su presidencia se produjeron alguno de los hitos más importan-
tes conseguidos por nuestra banda en el último cuarto del siglo xx: 
Primer premio, medalla de oro y mención de honor de la primera sec-
ción en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia; 
organización y celebración en Xàtiva, en 1986 y en colaboración con 
el Exmo. Ayuntamiento de la ciudad, de la XVIII Asamblea de la Fe-
deración Valenciana de Sociedades Musicales; fundación, en 1989, 
de la Jove Orquestra de la Primitiva Setabense; Primer premio en des-
file, Primer premio en Concierto, y Timbal de Oro por la máxima pun-
tuación en el Concurso Mundial de la Música en Kerkrade, Holanda.

A comienzos de los años ochenta, mientras la banda y la Escuela de 
Música, bajo la dirección del maestro Ramón Ramírez, iba creciendo 
y cosechando éxitos (recordemos el 2º premio conseguido en el 
Certamen de Valencia del año 1980 después de muchos años de 

JOSÉ TORMO 
CAMARASA, 

in memoriam

Paco Perales
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no participar en dicho concurso) la división en el 
seno de la corporación musical iba en aumento. 
Hubo asambleas con intervenciones subidas de 
tono entre los partidarios de recuperar la antigua 
banda cómica “La Matraca” y los que pensába-
mos que estábamos ante un tiempo nuevo. La 
Junta Directiva presidida por D. Vicente Muñoz, 
que fue también un gran Presidente y amigo, dio 
paso a una nueva Junta presidida por D. Ismael 
Martí. Uno de sus vice-presidentes fue D. José 
Tormo. Cuento esto porque mi primer encuen-
tro con D. José en el pequeño Salón de Ensayos 
del anterior local social en Académico Maravall 
no fue, precisamente, cordial. Yo había pertene-
cido a la Junta anterior y no tenía demasiada con-
fianza en la gestión de la nueva directiva. Sin em-
bargo, tras aquella conversación, en la que cada 
uno de nosotros expusimos nuestros diferentes 
puntos de vista, se fue produciendo un acerca-
miento entre nosotros que coincidió con el fin 
de las hostilidades y con un evidente cambio de 
rumbo en los objetivos artísticos de la Sociedad 
en los que yo creía. La amistad con el presidente 
Tormo y la confianza mutua fue creciendo con el 
tiempo. Retirado de la presidencia compartimos 
muchos almuerzos los sábados por la mañana 
en el bar de la Sociedad y, en 2018, vivimos los 
dos, con emoción, el estreno del pasodoble que 
compuse para él.

Aunque no pertenecieron a la misma familia, el 
apellido Tormo, un clásico de la Música Vella, ha 
unido en el tiempo al que fuera primer Presiden-
te de la Sociedad con D. José Tormo Camarasa. 
Su legado ya forma parte de nuestra historia.
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El passat 10 de setembre a trenc d’alba rebíem una notícia que no 
volíem escoltar… Almenys jo, perquè tot i fer-me a la idea, encara 
no hi estava preparat.

Era divendres i anava conduint de camí a la feina direcció sud quan 
va sonar el telèfon. Mala senyal a eixes hores. Era la meua cosina 
i em va dir:

—Alberto, la tia ha faltat

No recorde ben bé que li vaig contestar ni sé com vaig arribar sa 
i estalvi al meu destí… No m’ho podia llevar del cap i va ser un 
matí molt difícil i estrany.

Per als qui no han tingut el plaer de conèixer a ma tia els la pre-
sentaré:

Ma tia és Consuelo Martí Gil. Sí, he posat “ÉS” perquè ÉS i SERÀ 
mentre la recordem. Em costa molt fer-me a la idea que ja no hi 
és entre nosaltres…

ELLA, una dona treballadora i lluitadora, amant de la família, de 
la cultura i de les nostres tradicions, portava la música dins del 
cor. Quan era joveneta ballava Les Danses amb els seus germans 
Ramon i Maria del Carme (Floristeria Martí Flor), també molt vin-
culats a la Societat Musical La Vella de Xàtiva.

ELLA, gaudia de la música des de ben menuda, però les circums-
tàncies de la vida no li van permetre estudiar en aquell temps. Ja 
passats els anys va poder gaudir i viure en primera persona l’en-
trada a la Banda de la Música Vella dels seus nebots Juan Ramon, 
Alberto, Víctor i sobretot, del seu nét Sergio.

A Consuelo
Martí Gil, 
Ceciliana Major any 2000
Alberto Morant Martí
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A Consuelo
Martí Gil, 

La seua vinculació a La Vella li ve des de molt 
menuda, ja que els seus oncles hi formaven part 
d'una manera o altra. Francisco Barber, clarine-
tista i membre de La Matraca i Antonio Tormo, 
cobrador de la Societat al llarg de més de tren-
ta-tres anys.

Va formar part de l'antiga «Agrupació de Ceci-
lianes» actualment «Agrupació Santa Cecília» 
i a l'any 2000, amb l’entrada del nou segle, va 
tindre l'honor i l'orgull de ser la Ceciliana Major 
de «la seua Música Vella», Aquesta experiència 
representant durant un any amb honor i orgull a 
“la seua Banda” era recordada per ella contínua-
ment amb molta estima, i sempre que ens reu-
níem ens contava les seues vivències al respecte. 

Mai oblidava nomenar de manera especialment 
entranyable la seua participació en la gravació del 
programa per a la televisió valenciana CANAL 
9 «UNA MÚSICA, UN POBLE». En aquest, es 
dedicava un espai a la nostra i en el qual va ser 
entrevistada a sa casa, junt amb la imatge de la 
patrona dels músics, Santa Cecília.

Abans de la pandèmia, amb l'arribada de la tar-
dor i el novembre (mes musical per excel·lèn-
cia), ella tenia la costum d’anar al Concert de la 
seua Societat, però enguany ja no podrà, no serà 
igual, i amb llàgrimes als ulls vos dic que ens ha 
deixat una gran dona, una gran amant de la mú-
sica i una fidel seguidora de La Música Vella.
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Cartells, programes
I RECULLS DE PREMSA
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El nostre agraïment 

a tots aquells que, 

amb el seu esforç 

i la seua magnanimitat, 

mitjançant el treball 

i l’ajut econòmic, 

han fet possible 

aquesta publicació realitzada 

en honor a Santa Cecília, 

patrona de la Música. 
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Ornamentación 

floral del Gran Teatre 





DIVINA AURORA SOCIEDAD 
COOPERATIVA VALENCIANA
Avda. de la Ribera, s/n.
Apartado 75
Tel. 962 27 12 11 · 962 25 90 47
Fax 962 27 77 12
46800 XÀTIVA (Valencia)
divina@divina.net
www.divina.net

Situado en el Centro de 
la Ciudad

Cafetería y Restaurante

Garaje Privado

Wifi gratis
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Pol. Ind. Pla de la Mezquita, Nave 8
46800 XÀTIVA (Valencia)

Teléfono: 96 106 30 01 / Fax: 96 228 01 80
Móvil: 651 559 891 / 654 172 501
info@costeraelectricidad.es
www.costeraelectricidad.es
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Cafeteria
LA VELLA
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Baixada de l’Estació, 9 - 4b (Entlo.)

Tel./Fax. 96 228 12 53

Asesoramiento Fiscal, Laboral, Contable, Seguros, Herencia, 
…

ASESORÍA DE EMPRESAS

www.parafarmaciasanfrancisco.es
Sant Francesc, 5 - 46800 XÀTIVA (Valencia)

info@parafarmaciasanfrancisco.es
659 558 811
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Carmen López
C/ Gregorio Molina, 2. 46800 Xàtiva (Valencia)

T: 962 274 977 / M. 601 305 806
opticacarmenlopez@gmail. com
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L’Administrador i empleades de l’Administració Nº5 de Xàtiva, 

felicita a la Junta de Cecilianes d’aquesta ciutat, per l’esforç económic realitzat en temps de crisi. 

Bones Festes de Santa Cecília 2019!
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Albereda Jaume I, 1º - º9
Telèfon: 96 227 59 60

46800 XÀTIVA
(Valencia)

Centro Médico 
C O N D U C T O R E S

ACADÉMICO MARAVALL, 4 - Tel. 96 227 53 78 - 46800 XÀTIVA
dimuna@msn.com

PAPERERIA I LLIBRERIA

MUÑOZ
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- Hospitalización 24 h - U.C.I.

- Laboratorio propio

- Consulta Medicina General

- Cirugía General - Anestesia Inhalatoria

- Consulta y Cirugía de Especialidades

 Traumatología

 Oftalmología

 Oncología

- Medicina Preventiva - Geriatría

- Limpiezas Dentales por Ultrasonidos

- Rayos X

- Ecografía

- Odontología (rayos X)
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XÀTIVA

chamon_xativa
Chamón

www.chamon.es
chamon@chamon.es

C/ Trobat, 23
96 227 47 11
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