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Adquireix tota la col·lecció en PDF del periòdic lasBandas
Som l'únic tabloide dedicat a les activitats musicals i especialment a les societats
musicals.
Perquè tota la música és Banda.
Ací pots obtindre els exemplars editats des de 2017 amb una oferta especial
Són teus si tu vols.

…………….
•
•
•
•
•

Adquiere toda la colección del periódico lasBandas
Somos el único tabloide en el mundo dedicado a las actividades musicales y en
especial a las sociedades musicales.
Porque toda la música es Banda.
Aquí puedes obtener los ejemplares editados desde 2017 con una oferta especial
Son tuyos si tus quieres.

La col·lecció completa en PDFs per
Exemplars solts (mínim 5)

25.00€
Unitat 1,00€

Contacto / Contacte:
Telf.: 636 31 40 02
Correu: datos@lasbandasdemusica.com
. administracion@lasbandasdemusica.com
Adreça: Apartat de Correus, 22; 46182 Paterna, La Canyada (València)
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El Certamen Provincial de València
pren el pols de les bandes de música
• En esta edició es presenten 14 formacions en 5 categories en el Palau de la Música
Pàgines 2 i 3

Carles Magraner. CARLOS RIPOLLÉS

Carles Magraner
asocia la música
antigua con las
sociedades musicales

Concert en el Palau de la Música. ABULAILA. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Bankia desenvolupa una
important tasca de suport
a les societats musicals
El nom de Bankia està estretament lligat a la música valenciana, i més concretament,a les societats musicals.En
2014 l’entitat financera va iniciar una
estratègia per tal d’associar la seua
marca a un dels moviments culturals
més capilaritzats a la Comunitat Valenciana. I ho va fer mitjançant una

Quo vadis música
en valencià?

política de suport econòmic, el punt
de partida de la que va ser la signatura d’un conveni amb la Generalitat
Valenciana i CulturArts per tal de finançar el projecte social,cultural i musical de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
Pàgina 17
Pedro Rodríguez. FSMCV

José R. Peinado: «Hay que dejar los
intereses políticos y hacer cultura»

«Nuestras entidades han sabido
mejorar su actividad y prestigio»

• El presidente de la Federación del Folklore cree que integrar
la música tradicional en la enseñanza reglada sería un gran paso

• Pedro Rodríguez, presidente de la FSMCV, aboga por la
empleabilidad de los músicos y la internacionalización

Pàgina 19

Capella de Ministrers es una formación de música antigua que cumple
30 años en 2017. En este aniversario quiere poner en valor este inmenso legado, que ha rescatado y difundido en 1.500 conciertos y 53 discos,
y vincularlo con el proyecto social,
educativo, cultural y artístico que representan las sociedades musicales.
Su director, Carles Magraner, está
convencido de que esta música propia está ligada y forma parte del
acervo de nuestro pueblo,“es la que
tenemos que preservar y potenciar”.
Páginas 24 y 25

Páginas 20 y 21

• Els grups que canten en
la nostra llengua s’han
multiplicat i toquen als
festivals més prestigiosos
Pàgines 40 i 41

El Palau de la Música
encara el seu futur
celebrant enguany
els seus 30 anys
Pàgina 10
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Estu por

enlas sociedades mu sicales
La Inspecció nde Trabajo
envía unrequerimiento
a las asociaciones de la
provincia de València

El grup de balls populars Les Folies de Carcaixent en la plaça de l’Arquebisbe de València.

CIPRIANO FORNAS

Danses al sodel tabalet i la dolçaina
• Les Folies de Carcaixent fa u na aposta per la rehabilitació i divu lgació dels balls tradicionals
Pàgines 24 i 25

La Inspección Provincial de Trabajo ha
iniciado una campaña dirigida a comprobar si todos los trabajadores de las
sociedades musicales están al día en
la Seguridad Social. El plazo para justificar “las obligaciones” es de 15 días
hábiles, un requerimiento que sólo se
ha remitido a las asociaciones de la
provincia de Valencia.La Federación de
Sociedades Musicales de la Comunitat
Valenciana (FSMCV) considera la me-

dida “inapropiada” sobre un colectivo
“que no es fuente de fraude” y desde
Delegación del Gobierno alegan que
es una mera “carta informativa”. Otros
responsables políticos y culturales
muestran su sorpresa por las formas,
los plazos y el momento en el que se
realiza esta iniciativa.

Marga Landete, directora adju nta de
Mú sica y Cu ltu ra Popu lar Valenciana

PedroRodrígu ez,
presidente de la FSMCV

“El tono de la carta denota
una gran falta de
sensibilidad hacia un
colectivo con un valor
cultural y social incalculable”

“Pedimos hasta en tres
veces que se retrasase la
carta para que coincidiera
con las altas del
comienzo del curso”

Editorial en la página 4
y páginas 12 y 13

Pàgines 36 i 37

Las obras de los compositores Carlos Pellicer y Francisco Coll son embajadoras de la calidad y excelencia
de la música de la Comunidad Valenciana. Pellicer estrenará Menú en 18
países y Coll verá como su primera
sinfonía, Mural, se programa en el
Royal Albert House de Londres.
Páginas 2 y 3

Pàgines 20 i 21

Carlos Pellicer y Francisco Coll. LAS BANDAS

Música y Fogueres

«La inèrcia del
passat continu a
estant als teatres i
au ditoris del país»
Manolo Miralles. VXCR

La composició n:
marca Comu nitat
Valenciana

Com Sona l’ESO a Altea. FERNANDO GIMENO

Mú sica i participació a les au les
Pàgina 14

B eniatjar, mú sics i sastres
Pàgines 44 i 45
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A l’estiu, un fum de músiques
Festivals multitudinaris s’uneixen a nombroses propostes musicals en una oferta singular que incideix en el turisme
Quan l'estiu arriba, al compàs de les festes, el territori valencià es converteix en
un gran escenari on la música cobra un
protagonisme essencial, aquell que ens
dignifica com a poble i conforma la nostra personalitat. No es pot entendre's
en el nostre país cap festa si no és amb
música; música de tots els estils, de totes les procedències.
Festivals com Arenal Sound, Festival de
les Arts, FIB, Low Festival, Rototom
Sunsplash... s’uneixen a propostes musicals amb un gran impacte econòmic.
El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, considera que “invertir
en festivals és una enorme operació de
màrqueting per als turistes del futur”.

Els Concerts de Vivers,
Sagunt a Escena
diversitat d'estils i músiques busca herois i antiherois
Pàgines 36 i 37

La Comunitat Valenciana
bull de concerts i festivals

Pàgines 40 i 41

Pàgines 17, 33, 44, 45, 47, 48, 52 i 54

Editorial en la página 4
i pàgina 33

Ramón Tebar, director de l’Orquestra de València.

Carles Santos i Llorenç Barber en els Premis Bankia al talent musical de la Comunitat Valenciana. EZEQUIEL MANSILLA

Joanjo Trilles: «A nivell
pressupostari sempre
hem tingut mancances»

Premis Bankia, visibilitzar el talent
• La primera edició atorga dos premis ‘ex aequo’ en les seues cinc categories

Pàgina 10

Pàgines 19 a 23

El Certamen de
València celebra
la 131ª edició
El Certamen Internacional de Bandes de Música (CIBM) Ciutat de
València reuneix a 17 agrupacions
de la Comunitat Valenciana, Europa i Sud Amèrica. La 131 edició es
desenvoluparà al Palau de la Música de València del 20 al 23 de juliol.
La Lira de Pozuelo de Alarcón, guanyadora de la secció d’honor en 2016.

Páginas 28 a 32

Cristóbal Soler. EZEQUIEL MANSILLA

Els directors Ramón
Tebar, nou titular de la
OV, Cristóbal Soler i Pere
Vicalet a lasBandas
Pàgines 2 i 3, 13 i 32

La FSMCV propone
declarar las sociedades
musicales BIC Pàgina 15
Falles i m ús ica, el futur de
dos patrim onis del
poble v alencià (I)

Pàgines 24 i 25

Una joya histórica en tu poder para siempre. QUÉDATELA
Una joia històrica per sempre. QUEDA-TE-LA
administración@lasbandasdemusica.com / datos@lasbandasdemusica.com

Ja al teu abast
La col·lecció completa en PDFs per
Exemplars solts (mínim 5)

25.00€
1,00€

Unitat

Setem bre 2017
Carrer de La Barraca, 127, 1º, 4ª - 46011 València • 636 314 002 • administracion@latraca.net • www.lasbandasdemúsica.com • Número 4 • PVP: 2 e uros

Escoles de música, conservatoris
i educació musical en el segle XXI
Amb l’inici del curs arriba l’anàlisi dels objectius, finançament i un model de futur per a aquests centres educatius
Comença un nou curs per a escoles
de música i conservatoris, un bon moment per a abordar la situació d'aquests centres en la vessant econòmica i pedagògica.
El finançament de les escoles de música és un dels debats recurrents des
de fa molts anys i una reivindicació
de la Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana (FSMCV)
que demana a l'administració l'engegada d'un model que done estabilitat a 4.000 treballadors i a un projecte educatiu únic en el món.
En este sentit, Remigi Morant, vicepresident de la (FSMCV), assegura
que “fa molt de temps que demanem
planificar amb l’administració educativa una proposta econòmica i les respostes no arriben”.
L'educació musical és un altre dels
assumptes que aborda lasBandas en
aquest número per aportar una mica
de coneixement i de llum entorn dels
beneficis pedagògics que aportaria
el que la música fóra una assignatura troncal en el sistema educatiu,
una evidència que els responsables
polítics obvien.
Editorial en la página 2
y pàginas 7 a 12

MARIA ANDREU I DURAN, MARAVILLAS DÍAZ,
Mª CARMEN REYES I ANNA VÈRNIA
És un error pedagògic, social i polític
que la música no siga una
assignatura troncal

Mª DOLORES TOMÁS
Directora del Conservatori Superior
de Música de València

JOSEP F. ALMERÍA
Diputat de Podem i expresident de la FSMCV
«L'administració hauria de recolzar
amb fermesa a les societats musicals
i escoles de música»

«El retall que ha fet la Lomce en la
música és un desastre»

Jose Vicente Alcaina, director de la
Banda Municipal de Alicante. LAS BANDAS

Un concert del Medusa Sunbeach Festival de Cullera. TOBIAS STOFFELS / Francesc Colomer. EZEQUIEL MANSILLA

Festivals, el model que tots volen
• Francesc Colomer: «Són una gran incubadora de futurs turistes»
Pàgines 27, 28 i 29

La FSMCV encara
el seu 50
aniversari a 2018

Imatge de la reunió a Xina. LAS BANDAS

Llíria i la ciutat xinesa
de Pinggu estreten
la seua cooperació
en cultura i música
Pàgina 19

Directius de la FSMCV i representants de les 22 societats m usicals homenatjades.
Logotip del 50 aniversari. FSMCV

La Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana (FSMCV)
comença els preparatius del seu 50
aniversari en la localitat de Llíria,
amb un acte d’homenatge a les 22
societats musicals que en 1967 van
decidir fer la proposta de creació de
l’entitat.
Pàgina 6

«El presupuesto es
justo pero es
necesaria una
mayor inversión»
Pàgina 25

El Premi Iturbi reuneix
als pianistes més
prometedors en el
Palau de la Música
Pàgina 26

El Palau cerca nous
públics combinant la
vessant internacional
i valenciana
Pàgina 16
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Música i identitat

Ximo Puig i Ferrer,
President de la Generalitat Valenciana.

Una dolçainera acompanya un dels actes de les Falles a la ciutat de València. CIPRIANO FORNAS

La música, allò més nostre

«Les bandes, un
gran instrument
de cohesió»
Pàgina 7

Pàgines 7 a 17

El Certamen de
Bandes Vila de
Catarroja en la
seua 3ª edició
La Unió Musical de Llanera de Ranes, la Unió Musical de Mislata i el
Centre Artístic Musical de Montcada competiran pel primer premi del
Certamen de Bandes de Música
Vila de Catarroja que rendirà homenatge al compositor José Manuel Izquierdo.
Pàgina 26

Capella de Ministrers en el concierto que realizaron en Fuzhou (China). LAS BANDAS

Capella de Ministrers realiza una
gira que le lleva a China e Italia

Página 28

ADOLF MURILLO. Assessor de
la Conselleria d’Educació

«No pot haver
aprenentatge
sense emoció»
La banda del Cercle Catòlic de Torrent. AJUNTAMENT DE TORRENT

Torrent aposta per la música i la pirotècnia
per al “Renaixement del 9 d’Octubre”

Pàgina 25

Pacto educativo:
posible y necesario
Pàgines 20 a 23

Enric Morera, President de les Corts.

«Som un poble de
música i músics»
Pàgines16 i 17

PEDRO RODRÍGUEZ
President de la FSMCV

Identitat i societats musicals
Pàgines 7

SALVADOR ASTRUELLS
Universitat de València

Les bandes de música:
un simbol d’identitat
Pàgines 8 i 9

LORETTA GONZÁLEZ DE BUSTOS
Universidad de Alicante

El valor patrimonial de
las sociedades musicales
Páginas 12 y 13
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SANTA CECÍLIA. 49 societats musicals comparteixen nom amb Santa Cecília / Concerts a tota la C. Valenciana

Pàgines
18 a 24

Las beques Bankia
destinen 300.000
euros a alumnes
d’escoles de música
El compromís de Bankia amb la cultura en general i amb la música en particular és part d'una estratègia que
l'entitat financera ve defensant d'uns
anys a aquesta part a través d'iniciatives com el projecte Bankia escolta València, el seu objectiu és fomentar l'estudi de la música com una forma de
contribuir al desenvolupament d'aquesta activitat cultural que compta
amb una llarga tradició en la Comunitat Valenciana.
Pàgina 11

Centenars de músics es van congregar a Elda on es va celebrar l’assemblea general de la FSMCV. LAS BANDAS

La FSMCV celebra l’assemblea general
i afronta amb força el 50 aniversari
La Federació aconsegueix un augment del 16% en el finançament de les escoles de música i l’inici
de la tramitació BIC, en 2018 pretén aconseguir tres Rècords Guinness que visibilitzen el col·lectiu

Editorial en la pàgina 2 i pàgines 5 a 10

Rubén Alfaro, alcalde de Elda.

«Con el BIC se tendrán
beneficios fiscales,
ayudas y promoción
de la música»
Página 10

La Diputació de
València presenta nou
CD i 5 noves partitures
en el ‘Retrobem’

M. Hernández, presidente de Cosomuval.

«Existe sensibilidad
hacia las sociedades
musicales, pero
es insuficiente»
Pàgina 25

La Catedral de València acollirà aquesta escenificació que va estar quasi 500 any s sense realitzar-se. CIPRIANO FORNAS

El Cant de la Sibil·la torna a València
El drama paralitúrgic es representarà a la Catedral l’1 de desembre
Pàgines 16 i 17

Pàgina 15

ADDA, l’idil·li amb la
música simfònica
Pàgina 29
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El BIC de les societats musicals
La FSMCV i el col·lectiu aconsegueixen 10 anys després que Cultura inicie els tràmits de la
declaració com a Bé d’Interés Cultural amb el recolzament unànim de les Corts Valencianes

La direcció general de Cultura i Patrimoni ha decidit iniciar els tràmits
per a declarar Bé d'Interès Cultural
(BIC) a les societats musicals de la
Comunitat Valenciana, a causa de la
voluntat de fomentar la tradició musical popular. La decisió la va prendre la comissió tècnica per a l'estudi d'inventari del Patrimoni Immaterial en una reunió celebrada el passat mes de novembre.

Articles de Ximo Puig, Enric Morera,
Josep Almería (Podem), Maria José Català (PP)
i Mercedes Ventura (C’s)

Les diputacions i els ajuntaments recolzen
la declaració BIC de les societats musicals
de la Comunitat Valenciana
El Ateneu Musical i d’Ensenyament Banda Primitiva de
Llíria en el CIBM Vila d’Altea. LAS BANDAS

Editorial en la pàgina 2
i pàgines 7 a 13

Carles Santos. EZEQUIEL MANSILLA

Dav ide Livermore. LAS BANDAS

Terratrèmol
a Les Arts

La Primitiva de Llíria guanya en Altea
En el 44 Certamen Internacional de Bandes de Música Vila d’Altea també van concursar
l’Associació Musical Ciutat de Benicarló (Castelló) i la Unió Musical de Valladares (Vigo)
Pàgina 22

Editorial pàgina 2 i pàgina 28

«L’objectiu de la Generalitat
és poder cobrir un terç
de les despeses de
les escoles de música»

Carles Santos,
per sempre
Pàgina 6

La FSMCV demana a
Marzá participar en
el disseny del
mapa musical
Pàgina 15

Entrevista a la Directora General de Formació
Professional i Ensenyances de Règim Especial
Marina Sánchez. EZEQUIEL MANSILLA

Pàgines 16 i 17

La SGAE i la FSMCV signen un
«El fenómeno de las conveni de col·laboració
Sociedad General de Autores y Editores
bandas tiene que ser La(SGAE)
y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) han
Patrimonio de
suscrito un convenio que refuerza el compromiso de ambas entidades en favor de los derechos
la Humanidad»
de autor y la promoción del patrimonio cultural.
Juan Ángel Vela del Campo, director del
Fórum Internacional de Música. EVA RIPOLL

Páginas 18 y 19

Pàgina 15

La banda en concert. LAS BANDAS

La Societat Joventut
Musical Verge de
l’Estrella de Gilet
cumpleix 175 anys
Álvaro Oltra (SGAE) y Pedro Rodríguez (FSMCV). LAS BANDAS

Pàgines 26 i 27
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Les Arts acull el II Concurs Bankia
d’Orquestres de la Comunitat Valenciana
Quatre formacions competiran en les dos categories el diumenge 25 de febrer
Pàgines 2 i 3

La Generalitat assigna a les societats musicals
el finançament més alt de la seua història
El pressupost aconsegueix 12,4 milions en 2018 dels quals 9,4 es destinen a les escoles de música
La Generalitat Valenciana ha aprovat
en 2018 el finançament més alt de la
història per a les societats musicals,
duplicant quasi els 6,4 milions que es
rebien en 2014. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha mostrat el seu
agraïment a les autoritats valencianes
i els grups polítics que els han brindat
el seu suport.
Pàgina 9

Josu de Solaun. LAS BANDAS

Les Corts Valencianes reben a la FSMCV amb motiu del seu 50 aniversari
D'esquerra a dreta, Carmen Martínez, Pedro Rodríguez, Enric Morera, Diamar Ramón, i Alejandro Font de Mora. LAS BANDAS

Capella de Ministrers
guanya als Premis ICMA

Pàgines 16 i 17

Josu de Solaun
triomfa en el Palau de
la Música davant un
exigent Prokófiev
Pàgina 20

El Certamen de
València contarà amb
17 formacions
d’Europa i Sudamèrica
Pàgina 11

Festival Medusa. BRAKE THIN

Mediterranew Musix, la marca que ven
la música com a experiència turística
Pàgina 30

JUNCAL CARRASCOSA
Alcaldesa de Buñol

«La música en
Buñol es identidad,
es arte, es cultura,
es patrimonio»
Página 26

DIEGO GÓMEZ
Alcalde d’Alzira

«La força cultural i
festiva d’un poble
està lligada a
la seua música»
Página 24

Blas María Colomer. ARXIU FAMILIAR

Blas María Colomer,
el músic oblidat
Carles Magraner, director de Capella de Ministrers. EVARIST CASELLES

Pàgina 15
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La Banda de Dones de la FSMCV
triomfa en el Palau en el
Dia Internacional de la Dona

Pàgines 8 i 9

Orquestres de
Buñol i Sant Joan
guanyen en el
II Concurs Bankia

L’Artística de Buño l, millor orquestra de la seccio Salvador Giner. NBM

Francisco Blanco Latino . ELIA COSTA

L’Orquestra Vila de Sant Joan, guanyadora de la categoría Martin y Soler. NBM

En esta edició també concursaren L’Artesana de Catarroja i la Unió Musical d’Alaquàs

Pàgines 2 i 3

«El jazz és la
banda sonora dels
segles XX i XXI»
Pàgina 29

Organitzadors i artistes del
Festival Ensems. GVA

Roberto Forés. EVA RIPOLL
Banda de música participant. LAS BANDAS

El Festival de Música
de la Magdalena
internacionalitza les
festes de Castelló

El festival Ensems arriba a la 40 edició
El festival presenta diverses propostes sonores i més dones a la programació

Roberto Forés dirigeix
a l’Orquestra de
València en el
Palau de la Música
Pàgina 20

Pàgines 14 i 15

Pàgina 30

REMIGI MORANT / Vicepresident de la FSMCV

VICENTE GIL
Secretari de la FVMP

«Estem contents, però encara no
cobrim les despeses de
Seguretat Social del professorat»

«El mundo de la
música estructura
y vertebra
el tejido social»
Pàgina 13

Morant al Institut Cervantes de Chicago. LAS BANDAS

• Les societats musicals avalen en l’assemblea
general la gestió de la FSMCV en 2017 Pàgines 10, 16 i 17

La Banda Jove de la FSMCV. LAS BANDAS

El encuentro coral de
la bandas de Alicante
Pàgina 11
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Ángel Asunción, president d’Honor de la FSMCV.
Foto de família en l’Ateneu Mercantil de tots
els homenatjats en el 50 aniversari de la FSMCV.

Societats musicals de rècords Guinness
La FSMCV vol omplir Mestalla amb milers de músics i batre 18 rècords per commemorar el seu 50 aniversari

La Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV) iniciava el passat 31 de març els actes amb
els qual commemorarà al llarg d’enguany el seu 50 aniversari. Els protagonistes van ser persones que durant este
temps han sustentat l’entitat: els seus
fundadors, els presidents, els directius,
els presidents comarcals...

La Banda Federal porta a
Les bandes valencianes en la A. Asunción: «Un músic és
Ensems una producció pròpia temporada operística de 2018 músic per damunt de tot»

Editorial en la pàgina 2
pàgines 5 a 8 i 12 a 13

El trinquet de Pelay o de València ha sigut el lloc escollit enguany per a inaugurar Ensems amb un concert d’Amores. LAS BANDAS

Beatriz Fernández a les Arts. MIGUEL LORENZO

Beatriz Fernández,
al front de l’OCV

Ensems apropa al públic la música de
nova creació i homenatja a Carles Santos
Pàgina 11

El Montgorock
Xàbia Festival
calenta motors

És la primera directora
valenciana que dirigeix
l’Orquestra de la C. Valenciana
Pàgina 18

Òpera amb la
Fundació Eutherpe i
Espai Rambleta
Pàgina 17

El festival es celebrarà
l’11 i 12 de maig a Xàbia
després de la presentació
Concert de presentació del Montgorock a Xàbia. EZEQUIEL MANSILLA

Pàgina 19

Carles Magraner. LAS BANDAS

Capella de Ministrers
rep a Polònia el
Premi Internacional
de Música Clàssica
Pàgina 15

Fabio Biondi dimiteix
com director del
Palau de Les Arts
Pàgina 19
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Bankia organitza
el Cicle de
Concerts
d’Orquestres
L’entitat impulsa este
projecte amb la col·laboració
de la FSMCV i l’IVC
Pàgina 7

Alumnes d’escoles de música en la plaça de bous d’Alacant. FOTOS: ÁLEX OLTRA

La FSMCV ompli de música Alacant i Castelló
La Federació bat 3 rècords Guinness en les places de bous i espera aconseguir 15 en Mestalla
Les imatges van ser impactants en
Alacant i Castelló, unes places de
bous plenes de milers de xiquets músics. Són els protagonistes dels actes
commemoratius que la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana (FSMCV) que celebra enguany el seu 50 aniversari.
El resultat, rècords Guinness al major grup de músics que són família
troncal, amb connexió familiar i a la
major lliçó de música de la història.

La FSMCV demana una reforma de Les societats musicals superen
la Llei Valenciana de la Música amb nota la crisi econòmica
GLÒRIA TELLO. Presidenta del Palau de la Música

«El nostre desig és que
l’Orquestra de València
siga l’ambaixadora de
la ciutat al món»

Pàgines 9 a 13
Editorial en la pàgina 4

Plácido Domingo, Vicent Marzà
i Susana Lloret. LAS BANDAS

El Palau de les Arts
constitueix el seu
nou patronat
La Primitiva de Llíria i
l’Associació Música Jove de
Benimaclet tanquen el cicle
Les bandes a les Arts
Pàgina 6

La regidora de Cultura avalua la gestió realitzada
i els projectes que estan en marxa en
la recta final de la legislatura
Glòria Tello. EVA RIPOLL

Pàgines 2 i 3

Vint anys recuperant
el so tradicional del
tabal i la dolçaina
La Federació Valenciana de Dolçainers i
Tabaleters ho celebra amb diversos actes
en Alacant, Castelló i València Pàgina 23

La banda de Montaverner. DIPUT. VALENCIA

Un total de 13 bandes
es donen cita al
Certamen Provincial
de València
Pàgina 8

Músics en un concert. CARLOS RIPOLLÉS

Early Music Morella
presenta el seu
programa entorn
la música antiga
i tradicional
Pàgina 15

Cristóbal Soler
impulsa l’Acadèmia
Internacional de
Direcció d’Orquestra
Trobada de colles a Xàtiva. LAS BANDAS

Pàgina 14
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Les Bandes Municipals d’Alacant, Castelló i València en el camp de Mestalla, ple de musics i assistents. ÁLEX OLTRA

Declaració BIC i 13 Rècords Guinness

La Generalitat Valenciana declara Bé d’Interés Cultural a les societats musicals que aconsegueixen 10 rècords en Mestalla
El ple del Consell va aprovar el decret
pel qual es declara Bé d’Interès Cultural immaterial la tradició musical popular valenciana, materialitzada per
les societats musicals.
A Mestalla s’aconseguiren 10 Rècords
Guinness en l’acte més multitudinari
de la FSMCV pel seu 50 aniversari. Setmanes abans a les places de bous de
Castelló i Alacant van caure 3.

Milers de músics en València en
El públic va estar amb els músics i
l’acte més multitudinari de la FSMCV els representants institucionals
P. Rodríguez: «El reconocimiento social Ximo Puig: Salutació del President
está en el máximo de su historia»
amb motiu de la declaració BIC

Pàgines 8 a 17
Editorial en la pàgina 4

Ara Malikian en Valencia. EZEQUIEL MANSILLA

Ara Malikian
cogió su violín
Pàgina 22

Pedro Aguiar. TATO BAEZA

Pedro Aguiar guanya
el XIV Concurso de
Guitarra Alhambra
Pàgina 23

Els concerts de Vivers
comptaran amb més
grups internacionals i
veus femenines
Pàgina 24

Capella de Ministrers en la Llotja de València. LAS BANDAS

‘La Ruta de la Seda’ arriba a Madrid

Bankia y la FSMCV
convocan las becas
para alumnos de
escuelas de música
Pàgina 23

Capella de Ministrers prepara un concert en Teatros del Canal, amb la col·laboració de l’Agència
Valenciana de Turisme, el Festival Renaixement i presenta el disc ‘Arrels’ Pàgina 21

El Palau de la Música
presenta la temporada

Unió Musical de Godelleta. DIPUT. DE VALÈNCIA

El Certamen Provincial
mostra la bona salut
de les bandes

Més presència valenciana i femenina en un
Festival de Jazz que torna als barris
Pàgina 30

Presentació de la temporada del Palau de la Música. EVA RIPOLL

Pàgina 29
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Alumnes d’una escola de música. À. OLTRA

Les escoles
s’apunten a les
noves tecnologies
Pàgina 4
La Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera. EVA RIPOLL

Cullera guanya el Certamen de València
Agrupacions de Galícia, Suïssa i Portugal s’imposen en la resta de categories
Pel Certamen Internacional de Bandes de Música (CIBM) Ciutat de València han passat més de 2.000
músics entre agrupacions participants, convidades i el precertamen.

La investigació, clau
per als ensenyaments
musicals
Pàgina 4
L’IVC convoca el
III Concurs Bankia
d’Orquestres de la
Comunitat Valenciana

Pàgines 6 i 7
Editorial en la pàgina 2

Pàgina 17

La Comunidad Valenciana multiplica su oferta musical en verano. LAS BANDAS
Capella de Ministrers. LAS BANDAS

Morella cerca les
arrels de la música

La Mar de Músicas

Concert en la Ciutat de les Arts. FSMCV

Los festivales de verano reúnen a miles de personas que buscan buena música, buen tiempo y playa

Páginas 8 y 9

Pàgina 17

La Banda Federal
estrena temporada en
“La Nit de Berklee”
Pàgina 5

Colomer, a la izquierda, junto a Ximo Puig, en los premios Turisme Comunitat Valenciana.
El coro, tras una intensa gira por España, actuará el 29 de julio en el Palau de la Música.

Francesc Colomer. Secretario Autonómico de Turismo

El Coro de voces por Benín ofrece una «Nuestra riqueza musical ofrece a
gala solidaria en el Palau de la Música los visitantes una experiencia única»
Pàgina 17

Páginas 12 y 13

Cartell del festival. LAS BANDAS

Etnomusic Estiu omple
de música les nits de
la Beneficència
Pàgina 10
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La Jove Banda Simfònica de la FSMCV
en concert en el Castell d’Alaquàs.

50

Assemblea General de
la FSMCV per a la història

Pàgines 8 i 9. Editorial en la pàgina 2

Pedro Rodríguez presenta candidatura Ximo Puig, president de la Generalitat La Jove Banda Simfònica oferirà un
per liderar la Federació 4 anys més Valenciana, assistirà a la inauguració concert al Palau de Congressos

El compositor alcoià,
Javier Darias,
Premi Nacional
de Música 2018
Javier Darias, al capdavant de l'Escola de Composició i Creació Artística (ECCA) des de la seua fundació en
1987, és guardonat en la modalitat
de Composició i el Quartet Quiroga
en Interpretació.
Pàgina 23

Gustavo Gimeno dirigint a l'Orquestra Filharmònica de Luxemburg en el Palau de la Música. PALAU DE LA MÚSICA / REVELARTE

El valencià Gustavo Gimeno dirigirà a
l’Orquestra Simfònica de Toronto
El músic ho compaginarà amb la direcció de la Filharmònica de Luxemburg

Capella de Ministrers en concert. A. L.

Capella de Ministrers
porta Lucrècia Borja
a Xàtiva
Pàgina 11

Pàgina 13

El Palau de les Arts
presenta temporada

Pàgina 10

El I Festival Bankia
d’Orquestres ofereix
dos concerts a
Sagunt i Altea

El coliseu rep més de 6.000 visitants en la seua
XI Jornada de Portes Obertes
Pàgina 4

Beatriz Fernández. LAS BANDAS

Beatriz Fernández,
primera dona al front
d’una orquestra
universitària

La Malquerida. JAIME VILLANUEVA

Pàgina 5
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ESPECIAL ESCOLES DE MÚSICA i EDUCACIÓ MUSICAL
• Entrevista a Raquel Hernández, presidenta de la COAEM
i a responsables de 4 escoles de música de la Comunitat Valenciana

Pàgines
3 i de 8 a 11

• Articles d'opinió de Remigi Morant, vicepresident de la FSMCV,
Adolf Murillo, Doctor en Educació (Didàctica de la Música), i Aulodia

Pedro Rodríguez
es reinventa
en la FSMCV
La 50 Assemblea General de la FSMCV va
elegir president a Pedro Rodríguez, amb el
86% dels vots emesos. Rodríguez va encapçalar l'única candidatura i va renovar
més de la meitat de la directiva. L'esdeveniment, que va comptar amb la presència
del president de la Generalitat, Ximo Puig,
va portar una infinitat de satisfaccions i
una voluntat d'iniciar un nou camí.
Pàgina 6

Roda de premsa de Bankia, la FSMCV i l’IVC en
el Centre Cultural La Nau.

Bankia segueix apostant per les societats musicals
La música, per a l’entitat, representa professionalitat, compromís, proximitat, integració i ocupabilitat
Pàgines 4 i 5

Eugenia Burgoyne. EVA RIPOLL

La soprano valenciana
Eugenia Burgoyne
actua al Palau
Capella de Ministrers en el concert que va oferir en València. LAS BANDAS

El Cor Universitari Sant Yago. LAS BANDAS

Capella de Ministrers
El Cor Universitari
‘trenca silencis’ en el 600 Sant Yago rep la distinció
aniversari de la Generalitat al mèrit cultural
Pàgina 15

Pàgina 14

La Confederación Española de Sociedades Musicales
solicita un IVA del 10% para los instrumentos

Pàgina 13

Pàgina 23

Les Arts acull el 40
Certamen de Bandes
de la C. Valenciana
Pàgina 12

Alzira aborda el
paper de les dones
en la música
Pàgina 18
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Bankia beca a 709
alumnes d’escoles
de música

Foto de família dels guardonats en
els Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

El I Congrés ‘Música a la llum’
abordarà el patrimoni
documental de les bandes
El III Concurs d’Orquestres
presenta el jurat
i participants
Pàgines 10 i 12

Premis Carles Santos, alçant la veu

Els guardons de la Música Valenciana celebren la seua primera edició en el Teatre Principal de Castelló
Pàgines 16 i 17
Gustavo Gimeno
en un concert
al Palau de la Música.

Iris Azquinezer. LAS BANDAS

Iris Azquinezer:
«La música sefardí
forma part de mi
i de la meua infància»

REVELARTE

Lliurament dels Premis Euterpe en el Palau de la Generalitat Valenciana. LAS BANDAS

Els Premis Euterpe de la FSMCV
tanquen Santa Cecilia amb emocions

Pàgina 13

Benicarló, Agost,
Los Montesinos i
Potries guanyen el
certamen autonòmic

Pàgina 8

La CESM demana canvis en un marc
normatiu que lesiona els interessos
de les societats musicals

Pàgina 7

Pàgina 15

Capella de Ministrers en concert a Morella (Castelló). LAS BANDAS

Capella de Ministrers posa música
i poesia a la cerca del Grial

Pàgines 28 i 29

Gustavo Gimeno:
determinació,
força i sensibilitat
Pàgines 2 i 3

Èlia Casanova i La Tendresa. LAS BANDAS

‘L’Universo sulla pelle’,
primer disc com a
solista de la soprano
Èlia Casanova
Pàgina 14
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Les escoles de música podran cobrar a
compte fins al 70% del finançament
Fins a un 70% de les ajudes concedides per la Generalitat Valenciana podran cobrar les escoles de música de
manera anticipada gràcies a una esmena impulsada per Josep F. Almeria, diputat pel Grup Podem i expresident de
la FSMCV, i aprovada per unanimitat
en les Corts Valencianes per tots els
partits polítics.
Així mateix, les societats musicals de la
Comunitat Valenciana rebran en 2019
quasi dos milions d'euros més en ajudes, la qual cosa suposa un increment
del 15,7% respecte a l'any passat.

Xavier Rius, diputat de Cultura. LAS BANDAS

Xavier Rius:
«La música és l’eix
principal de la cultura
al País Valencià»

Editorial en la pàgina 4
i pàgina 8

Pàgina 11
La Sociedad Musical La Nova d’Alcoi en Orán (1934).
Programa del archivo de La Nova. LAS BANDAS

La FSMCV renova
l’estructura comarcal
i provincial
El I Congrés Música a la Llum reuneix a nombrosos experts d’Europa i EUAPàgines 12 i 13
Pàgines 6 i 7

Llum per al patrimoni musical

R. SANZ-ESPERT. Director de la Banda Municipal de València

Matilde Salvador amb J. Huguet. LAS BANDAS

L’òpera ‘Vinatea’
de Matilde Salvador,
44 anys després
Pàgina 15

Músics sense
Fronteres presenta un
disc solidari amb Síria

Sis de les compositores del projecte. LAS BANDAS

Huit dones compositores posaran
música a les sèquies de València

Pàgina 14

Pàgina 22

La Fundació CdM
prepara un congrés
entorn del patrimoni
musical de la
Corona d’Aragó
Pàgina 15

Óscar Navarro. LAS BANDAS

Rafael Sanz-Espert.
LAS BANDAS

Ángels músics de la
Catedral de València. LAS BANDAS

«La Banda Municipal
comença a veure la llum»
Pàgines 2 i 3

Óscar Navarro, millor
compositor
internacional en els
BUMA Brass Awards
Pàgina 15
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Quatre formacions competiran en
el III Concurs d’Orquestres Bankia
Agrupacions de Llíria i Alboraia, i Xàtiva i Rafelbunyol actuaran en Les Arts el 17 de febrer
Pàgina 9

Les Corts insten a Joan Ribó a agilitzar els
tràmits de rehabilitació de l’Alqueria Julià

La iniciativa recapta la unanimitat de tots els grups perquè s’inicien els treballs de la futura seu de la FSMCV
Pàgina 8
Marit a Primo. JORDI NOGUÉS

JAVIER ENGUÍDANOS
Director de La Primitiva

«Dirigir La Primitiva
de Llíria és, a més
d’un honor i un
orgull, un regal»
Pàgina 11

Carles Ramón. LAS BANDAS

Arrels de la Mediterrània

El Festival Arrels de Torrent va celebrar la segona edició entorn la música tradicional
Pàgines 12 i 13

lasBandas entrevista
als directors de la
Jove Banda i de
Dones de la FSMCV
Pàgines 16 i 17

José Miguel Fayos, a la derecha,
en uno de sus estrenos. LAS BANDAS

Cuarteto Iberia. EVA RIPOLL

ANDREU SOLER
Pianista i compositor

Andreu Soler
musica als
poetes en ‘A mar’
Pàgina 15

Josu de Solaun. LAS BANDAS

JOSÉ MIGUEL FAYOS. Compositor i director

«La banda té un potencial sonor propi
i una identitat per desenvolupar»
Pàgines 2 i 3

El cicle de música de
cambra torna al
Palau de la Música

El president de
Pàgina 31
Romania condecora
al pianista valencià La música de Mozart
triomfa a Les Arts
Josu de Solaun
Pàgina 15

Pàgina 30
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Març 2019

La Primitiva de Llíria i
Rafelbunyol guanyen
en el III Concurs
d’Orquestres Bankia
També van participar l’Orquestra de Corda de la Societat Musical
d’Alboraia i la Jove Orquestra de la Primitiva Setabense

La Orquestra Simfònica Primitiva de Llíria. NBM

La Societat M usical La Primitiva de Rafelbunyol. NBM

• Bankia inicia la rehabilitació de la futura seu de la FSMCV en la qual invertirà 3,2 milions

Pàgines 16 i 17, i 8

Josep Almeria
es desvincula
de Podem

Pedro Rodríguez,
president de
la FSMCV. FSMCV

Pedro Rodríguez formarà part
de la candidatura del PSOE

Pàgina 7 i Editorial en la 4

Josep F. Almeria.
LAS BANDAS

Les iniciatives de
l’expresident de la FSMCV en
les Corts han suposat
7,3 milions d’euros per a
les societats musicals
Pàgina 15 i Editorial en la 4

Dones silenciades

Carrer de La Barraca, 127, 1º, 4ª - 46011 València • 636 314 002 • administracion@latraca.net • www.lasbandasdemúsica.com • Número 19 • PVP: 2 e uros

Pàgines 2 i 3

Cristóbal Soler amb la formació
en el Palau de les Arts. FSMCV

OPINIÓ CONSUELO HUESO

Activisme musical
per la igualtat
Pàgina 5

Cartell del festival. LAS BANDAS

JOSEP LLUÍS GALIANA
Saxofonista i improvisador

«Cada concert és
únic i irrepetible»
Pàgina 29

La Jove Orquestra Simfònica de la
FSMCV inicia la temporada en Les Arts
Pàgina 9

La veu humana
centrarà la
41 edició del
Festival Ensems
Pàgina 12

Marita Primo dirigint a la Banda de
Dones de la FSMCV. EVA MÁÑEZ

Música per al
Dia de la Dona
Pàgina 27
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Presentació de l’estudi. lasBandas

D’esquerra a dreta, Pau Ballester,
Ángel García i Jesús Salvador Chapi .

30 anys d’Amores Grup de Percussió

Sols el 1% de les
obres programades
en orquestres
són de dones
Pàgina 14

Pàgines 12 i 13

La Malquerida. MIGUEL LORENZO I MIKEL PONCE

Les Arts recupera
‘La Malquerida’ de
Manuel Penella

R. Morant i J. Guilherme Ripper. lasBandas

Brasil i Costa Rica
s’interessen pel
model de les
societats musicals
Pàgina 6

El Cicle d’Orquestres
Bankia comptarà
amb 12 formacions

Pàgina 22

El grup Hamid Ajbar Sufi Ensemble en concert. lasBandas

El Festival MHA ofereix concerts entorn les
músiques religioses en el Convent Carmen

L’escola superior de
música Esmar perfila
la seua proposta
acadèmica
Pàgina 11

Pàgines 2 i 3

Pàgina 15
El president de la FSMCV
en un acte del PSPV-PSOE.

JUNCAL CARRASCOSA
Alcaldessa de Buñol

«WASBE situa Buñol
al centre de
l’univers bandístic»
Pàgina 19

Per què Pedro Rodríguez
s’incorpora a la política

Pàgines 8, 9 i Editorial en la 4

Voro García. lasBandas

L’edifici restaurat. lasBandas

El Palau de la
Música dóna la veu
als compositors
valencians

La Unió de Pescadors
del Cabanyal inaugura
la restauració
del Casinet

Pàgina 22

Pàgina10
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Dos anys de lasBandas
lasBandas compleix 2 anys informant d’un gran moviment
associatiu com les societats musicals i un col·lectiu musical que
posseeix una gran fortalesa, arrelament, talent i dinamisme

Bankia convoca
els Premis al
talent musical
Pàgina 8

Pàgines 12 i 13

Daniela González, nova
presidenta de la FSMCV
Forma part de la junta directiva de la Federació des de fa 10 anys i està
vinculada al col·lectiu des dels 6 en la Societat Musical de Xilxes
La castellonenca Daniela González serà la primera dona que ocupe la presidència en 50 anys
d'existència de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).
Pedro Rodríguez deixa l’entitat després de ser
elegit senador en les llistes del PSOE com independent i després de poc més de quatre anys en
el càrrec. González, vicepresidenta fins a l'11 de
maig, va ser elegida amb el 94% dels vots.

Portada de l’Anuari. lasBandas

lasBandas publica per
a la FSMCV el
‘Anuari 2018, un any
per a la història’
Pàgina 7

FOTO FSMCV

Pàgines 5, 6 i Editorial en la 4

Pedro Rodríguez i Daniela González, presidenta de la FSMCV. lasBandas

Capella de Ministrers
homenatja amb un disc a
Lucrècia Borja

La CESM demana una
legislació d’acord
amb la labor de les
societats musicals
Pàgina 9

Pàgina 15

Emilio Calandín i Héctor Oltra amb els seus llibres. lasBandas

Emilio Calandín i Héctor Oltra publiquen
en EdictOràlia sengles llibres
sobre Llácer Pla i Ramón Ramos
Pàgines 2 i 3

Presentació del Festival. IVC

Capella de M inistrers en concert . lasBandas

Pàgina 23

Pàgina 14

Leo Nucci debuta
a Les Arts
amb Rigoletto

Arranca el 43 Certamen de Bandes
de Música de la Diputació de València
La competició musical, estructurada en cinc seccions,
se celebra en el Palau de la Música el 18 i 19 de maig

Naix Sonora, un nou
circuit per a
la música valenciana

Un dels moments de l’òpera de Verdi. MIGUEL LORENZO Y MIKEL PONCE

Pàgina 22
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La Societat Musical Instructiva Santa Cecília de Cullera,
guanyadora l’any passat en la secció d’honor. EVA RIPOLL

Presentació del projecte. lasBandas

Societats musicals,
destinació turística
Pàgina 4 i Editorial en la 2

Tot a punt per al Certamen de València

Pàgines 12 i 13

El Festival de les Arts
en València.
lasBandas

Orquestres de Sant
Joan i Llíria actuen en
el II Cicle d’Orquestres
Bankia en juny
Pàgina 5

Capella de Ministrers en Milà. lasBandas

Capella de Ministrers
homenatja a Lucrècia
Borja i Leonardo da
Vinci a Milà i Xàtiva
Pàgina 15

La JOS de la FSMCV en concert. lasBandas

Un estiu ple de música

Desenes de festivals i concerts inunden la Comunitat Valenciana
Més de 30 intèrprets i 18 espectacles conformen els Concerts de Vivers 2019

La Jove Orquestra
Simfònica de la FSMCV
tanca la temporada en
el Palau de la Música
Pàgina 6

Pàgines 11 i 22

Cristóbal Soler. JAVIER DEL REAL

Cristóbal Soler:
“Hem de defensar i
divulgar la sarsuela
amb el màxim rigor”
Pàgina 6

La música i els rius,
protagonistes del
II Festival dels Horts
de Picanya
Pàgina 14

Les Arts i el
Palau presenten
temporada
El Palau de les Arts
augmentarà un
30% l’activitat
El Palau de la Música
oferirà 44 concerts amb
grans noms i forta
presència valenciana
Pàgina 21

D’esquerra a dreta, Vicent
Marzà, Susana Lloret i Jesús
Iglesias. lasBandas

Fotograma de la pel·lícula. lasBandas

D’esquerra a dreta, Manuel Muñoz, Glòria
Tello, Ramón Tebar i Vicent Ros. lasBandas

‘La Banda’, pel·lícula
amb societat musical
de rerefons
Pàgina 16

La CESM impulsa un
segell discogràfic i
editorial i crearà un
centre de formació
Pàgina 9
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El Certamen de
València se
celebrarà al
Palau de les Arts
Pàgina 3

Fib 2018. lasBandas

Els festivals musicals inunden l’estiu

La Comunitat Valenciana és un referent amb el FIB, Low, Rototom, Iboga, 4ever València Fest...
Pàgines 12 i13. Editorial en la pàgina 2

Concert de la SIMC. lasBandas

La plaça de Montserrat
torna a acollir la millor
música de cambra
Pàgina 9

Concert a Buñol. lasBandas

Buñol, capital de la
música de banda

Josu de Solaun. lasBandas

Pàgina 6
La Jove Banda Simfònica de La Safor-Valldigna, dirigida per Andrés Valero-Castells. lasBandas

La Jove Banda
Simfònica de la FSMCV
completa temporada

L’entitat ha destinat 4,4 milions a les societats musicals des de 2014, més els 3,2 de la seu de la FSMCV

Pàgina 5

Pàgina 7

Bankia impulsa 6 iniciatives musicals

Josu de Solaun triomfa
a Romania i en el
Festival Internacional
de Piano de Miami
Pàgina 11

Elia Casanova
presenta el seu primer
disc a Faura
Pàgina 16

El cor, després d'una intensa gira per Espanya, actuarà el 18 de juliol en la Rambleta. lB

El Cor de Veus per Benín ofereix una
gala solidària en la Rambleta
Pàgina 11

El Ballet Nacional Sodre de l’Uruguai. lasBandas

Sagunt a Escena il·lumina
l’escena i la música valenciana

Pàgina 8

Capella de Ministrers. lasBandas

L’Early Music Morella
aborda als Borja
Pàgina 15
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El Clarín viu un
dia inoblidable
Pàgina 6

Foto de família dels premiats i responsables de les institucions organitzadores. NELOHAGEN-FSMCV

Els II Premis Bankia enalteixen
el talent musical valencià

Els premiats en la gala, celebrada en el Palau de Congressos de València, van ser
Francisco Coll, Editorial Piles, Amores, Guadalupe López i eI IES Rodrigo Botet i Musiescola
Els Premis Bankia van reconèixer sis
projectes d'excel·lència en les cinc categorías dotades amb 20.000 euros en
metàl·lic i una estatueta commemorativa. Va ser una festa que va posar en
valor l’excel·lència de músics, empreses i projectes que es gesten a la Comunitat Valenciana.

JESÚS IGLESIAS. Director artístic de Les Arts

«Volem que la gent
perda la por a venir
a Les Arts»

Editorial en la pàgina 4
Pàgines 11 a 13

L’assistència s’ha increm entat als diferents
espais del festival. lasBandas

Sagunt a Escena
tanca l’edició de
2019 amb més de
20.000 espectadors
A les actuacions ha habut un
88% de mitjana d’ocupació
Pàgina 14

Malgrat les difícultats, Jesús Iglesias
es mostra satisfet amb una proposta
oberta i dinàmica amb la qual espera
conquerir al public valencià
Jesús Iglesias Noriega. JAVIER DEL REAL

Pàgina 22

Presentació d’esta edició especial. lasBandas

La Diputació de València
fa balanç de les 20
edicions del Premi Iturbi
Pàgina 21

Capella de Ministrers en Vantaa (Finlandia).

Capella de Ministrers
porta el ‘Llibre Vermell’
a Itàlia i Suïssa Pàgina 8

Pàgines 2 i 3

Mara Aranda actua en
el cicle ‘Sefarad’ de
la Fundació Tres
Cultures de Sevilla
Pàgina 22

Les Arts i el Principal
acolliran part de la
programació del Palau

Josu de Solaun. lasBandas

Josu de Solaun ret
homenatge a Alicia de
Larrocha a Romania
Mara Aranda. lasBandas

Pàgina 15
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Daniela González:
«La FSMCV és
el primer agent
cultural»

Cinc orquestres
participaran
en el quart
Concurs Bankia
Pàgina 14

L’Orquestra de València. EVA RIPOLL

Musica per al
9 d’octubre

Pàgines 2 i 3

Assemblea de la FSMCV:
Del BIC a la Utilitat Pública

Pàgina 23

Les Trobades comarcals
uneixen música i gastronomia

La Federació atorga el Premi Euterpe a
l’editora del periòdic lasBandas
Daniela González, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la CV. lasBandas

Pàgines 6, 7, 12 i 13. Editorial en la pàgina 4

El pianista Josu de Solaun. lasBandas

Josu de Solaun estrena
‘Ecos de Valldemosa’
de José García Román
Pàgina 22

Un moment de la gala final conduïda per Cashalada. EVA MÁÑEZ

Reivindicant als Iturbis
Mara Aranda. lasbandas

Trovam reuneix a
artistes i professionals
de la indústria musical
Pàgines 9 i 15

El festival Percute es
consolida en el 30
aniversari d’Amores
Pàgina 10

Dalt: Escena de les Danses de Bocairent. Al mig: Fragment de la partitura El Canto de
la Pasión de Orihuela de 1880. Baix: La Mojiganga de Titaguas. CIPRIANO FORNAS

Danses de Bocairent, Mojiganga
de Titaguas i el Canto de la
Pasión de Orihuela ja són BICs
Pàgina 8

XVII Jornades Internacionals de
Guitarra amb marcat sabor llatí

Pàgina 15

L’edició dels premis posa en valor als músics valencians
i marca les línies del futur d’este prestigiós guardó
Pàgina 20

El Palau de les Arts
inaugura la
temporada amb
“Le nozze di Figaro”
de Mozart
Pàgina 23

Le nozze di Figaro. M. LORENZO-M. PONCE
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Llíria, Ciutat Creativa de
la Música per la Unesco
Es converteix en el segon municipi espanyol que rep esta distinció

Trovam reuneix a
15.000 persones
en Castelló
Pàgines 2 i 3

Pàgines 12, 13 i 14

lasBandas,

Unión Musical de Dolores. SM DOLORES

Premi Euterpe 2019

Tres bandes alacantines
i una valenciana
guanyen el Certamen de
la Comunitat Valenciana

Els guardons de la FSMCV, que posen en valor la
labor de les societats musicals, reconeixen a
l’editora d’aquest periòdic

Pàgina 18

El CIM d’Altea celebra la
46 edició baix el lema
‘Mar de cultures’

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, va remarcar en la seua
petició d'ajudes, el valor de una il·lusió que s'estén ja durant més
de dos segles, i el President Ximo Puig es va comprometre públicament a continuar recolzant al col·lectiu en l’acte de lliurament de
guardons que es va celebrar al Palau de la Generalitat Valenciana.
Pàgines 16 i 17

Pàgina 19
Ximo Puig i Daniela González en el lliurament dels Premis Euterpe en la Generalitat Valenciana.

Bankia ultima la
Casa de la Música

Nadia Sheikh. lasBandas

La futura seu de la FSMCV, amb una inversió de 3,5 milions, Nadia Sheikh
s’inaugurarà en el primer trimestre de 2020
presenta ‘Break free’
Pàgina 9

el seu últim treball

Pàgina 28
Amores Grup de Percussió i portada de l’últim disc. lasBandas

Els Premis Carles
Santos tornaran a
reconèixer als
músics valencians

El 30 aniversari d’Amores reunirà
a un centenar d’artistes en
el Teatre Principal de València
Pàgina 22

El Micalet celebra el
‘Novembre cultural’
La societat musical ret homenatge al
compositor valencià Salvador Giner
Salvador Giner. lasBandas

Pàgina 10

Obres de l’Alqueria Julià . lasBandas

Pàgina 27

Capella de Ministrers
reivindica la malenconia
amb ‘A circle in the water’
Pàgina 19

Carles Magraner, Delia Agúndez i Robert Cases. lasBandas
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Foto de família dels guardonats en
els Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

Jordi May or. ABULAILA

Jordi Mayor:«Hem
volgut donar un major
protagonisme a les
bandes de música»

Pàgina 21

Premis Carles Santos, la festa de la música
Els guardons celebren una segona edició en la que trionfen Gener, El Diluvi i Spanish Brass

Bankia destina 300.000
euros a beques per
685 alumnes
d’escoles de música
Pàgina 7

Pàgines 12 i 13
xxxxxxxxxxxx.
XXXXXXXXXXXXXX

Rafa García i Inma Mateu. LAS BANDAS

Rafa García i Inma
Mateu, al front de la
Jove Banda i la Banda
de Dones de la FSMCV

Nadia Sheikh en concert a Leeds (Regne Unit). JON MO

La cantant de L'Alcora Nadia Sheikh,
de gira europea amb Stereophonics
Pàgina 14

Amystis revindica a
les compositores en
el seu 10é aniversari
Amystis. LAS BANDAS

Pàgina 9

Pàgines 5 i 6

Mara Aranda.
lasBandas

Mara Aranda aconsegueix
el guardó al millor disc
europeu 2019

Manuel Tomás: «La
qualitat d’un sistema
educatiu, és la qualitat
del seu professorat»
Pàgina 23

Pàgina 11

Capella de Ministrers en concert amb el programa La Ruta de la Seda. lasBandas

El Festival Arrels de Torrent aborda la El pianista Joaquín Achúcarro es
Ruta de la Seda en la tercera edició posa al capdavant del Premi Iturbi
Pàgina 19

Pàgina 15

Molly Carr i Anna Petrova. LAS BANDAS

El segell Melos arranca
amb el Carr-Petrova Duo
Pàgina 8
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L’IVA dels instruments, ¿és la música cultura?

Pàgines 2 i 3

La Jove Banda i
l’Orquestra de la FSMCV
arranquen amb força

EVA RIPOLL

VICENT ROS
Director del Palau de la Música

La Jove Banda Simfònica interpretant l’Himne de Europa a Brussel·les. FSMCV

Pàgina 29

La Jove Banda Simfònica de la FSMCV interpreta l’Himne d’Europa
en el Parlament Europeu en la nova legislatura
Cristóbal Soler: «Hem de construir els mitjans i les eines perquè
els joves músics tinguen oportunitats professionals»
Pàgines 8-9, i 16-17

Cristóbal Soler amb la Jove Orquestra Simfònica. ALEX OLTRA

Nadia Sheikh.
DEREK D’SOUZA

L'Orquestra Simfònica
Unió Musical de LlÍria. lasBandas

«El Palau fuig de fer
una cultura musical
hermètica i reservada
a unes elits»

Nadia Sheikh
dóna el salt amb
Stereophonics
La cantant de L’Alcora triomfa
en una gira europea de
16 concerts en 8 països que
han gaudit 38.000 persones

Benaguasil i Llíria guanyen el
IV Concurs d’Orquestres Bankia

Pàgina 31

Pàgines 12 i 13

Jordi Mayor, Josep Vidal i representants.

Seleccionades les 13
bandes que participaran
en la 44 edició del
Certamen Provincial
Pàgina 28

LOURDES GAVILÁ
Secretaria de la FSMCV

«El nostre decàleg
per la igualtat és un
referent social»

Capella de Ministrers
en concert. lasBandas

Pàgina 7

Cartell del Festival. lasBandas

Josu de Solaun. SFB / SANTIAGO GARCÍA

El pianista valencià
Josu de Solaun actua
a EUA i Romania
Pàgina 14

Wynton Marsalis
encapçala el cartell Iris Trio aborda en un
del 28é Festival de disc a Schumann,
Kurtág, Mozart i Weiss
Jazz de Castelló
Pàgina 11

Carr, Carter i Petrova. lasBandas

Capella de Ministrers reivindica a
Cristóbal de Morales en un disc
Pàgina 20

Pàgina 20
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Març 2020

Músics
contra el
Covid-19
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La pandèmia ha colpejat brutalment la música a partir del tancament
d'auditoris, sales, teatres..., la suspensió de totes les activitats culturals i multitud d'ajornaments o cancel·lacions. L'impacte provocarà
que l'economia espanyola deixe de moure més de 4.400 milions i impactarà en el treball de 300.000 persones. Des de diferents àmbits
es demana un pla de xoc amb mesures específiques i ajudes al sector tant en la vessant amateur com a professional.

Un músic participa en el Festival dels Balcons, una
iniciativa impulsada per la FSMCV i Eugeni Alemany.
lasBandas

Les empreses necessitaran ajudes
urgents per mantenir l’activitat

La CESM proposa engegar un pla de
xoc que evite la ruïna del sector

Editorial en la pàgina 2. Pàgines 4, 8 i 9

DANIELA GONZÁLEZ. Presidenta de la FSMCV

«Les nostres societats musicals
se senten òrfenes»

Bankia deixa
«Les agrupacions joves de la a punt la Casa
FSMCV són l’avantsala d’una de la Música

Pàgina w eb del curs. lasBandas

Liderar les societats
musicals

MANUEL MUÑOZ. Vicepresident artístic de la FSMCV

La CESM ofereix un curs per a
la gestió d’estes associacions
dirigit a càrrecs de
responsabilitat,
gestió cultural i educativa

formació d’alt rendiment»

Pàgina 15

El pianista valencià
Josu de Solaun
actuarà en el Palau
a l’abril i maig
Pàgina 15

L’Alqueria Julià a València. lasBandas

Pàgina 3

Pàgina 6

Pàgina 5

La Diputació de
València ajorna el
Certamen Provincial
de Bandes al juliol
Pàgina 14

Dimitri Bracke i Saül Gómez. lasBandas

La banda de l’AMJ, una de las formacions
que participarà en esta edició. lasBandas

Saül Gómez estrena
a Bèlgica la seua
primera simfonia
Pàgina 7
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Els ministres Mª Jesús Montero i José Manuel Rodríguez Uribes
en la reunió online amb el sector cultural. lasBandas
Instrumentos de músicos. CIPRIANO FORNAS

EL SECTOR MUSICAL DAVANT LA PARALITZACIÓ CULTURAL PEL COVID-19

Esperant el Pacte d’Estat
• Els Ministeris de Cultura i Hisenda es comprometen a dissenyar un paquet de mesures de suport en el mínim temps possible
• Ximo Puig reivindica un “gran acord valencià” per a afrontar la recuperació i la reconstrucció de la Comunitat Valenciana

Pàgines 2 i 3, editorial en la 4 i opinió en la 5

Beatriz Fernández Aucejo. lasBandas

Directors
confinats

Saül Gómez Soler, Beatriz
Fernández, Ildefons Martos i
Lidón Valer conten com
afronten aquest període

Que no pare la
formació musical
‘online’

L’Alquería Julià. lasBandas

L’Alqueria Julià,
un BIC guanyat
per a la música

Pàgines 6 i 7

Recomanacions
de la FSMCV
Pàgina 8

Pàgina 10
Videoconferència i classes online. lasBandas

Pàgines 22 i 23

Música a
colp de clic
El coronavirus ha propiciat el
sorgiment de nombroses
propostes culturals que ens
arriben per internet i les xarxes

Abraçades musicals
en temps vírics
Pàgina 11

La valquiria de Wagner al Palau de les Arts. TATO BAEZA

Pàgines 12 i 13

Josep Vicent. lasBandas

El Festival de Música
Contemporània
d’Alacant, a setembre
Pàgina 16
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Cinc anys de mecenatge i compromís
amb les societats musicals

Quadern central
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Les societats musicals esperen un
protocol de Sanitat davant el Covid-19
El col·lectiu espera que l’absència de mesures en el decret cultural siga esmenada en breu

El w eb w ww.culturadeproximitat.com.

Pàgines 2, 3 i 7

Xav ier Rius, diputat de Cultura. lasBandas

Cultura de proximitat
amb un web de la
Diputació de València

Franziska Pietsch i Josu de Solaun en concert.

Pietsch i De Solaun
publiquen un disc
amb sonates
per a violí i piano

Pàgina 21

Sanimusic, solucions per a la música
Una empresa valenciana aporta plans personalitzats de seguretat per a la desinfecció i higiene

Pàgina 9
01

Pàgines 10 i 11
José Franch
Ballester

30

Elena
Biosca

A b r i l 20 20
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El s m i nis t re s M ª J e s ús M on t e r o i J os é M anue l R od r íg ue z Ur ib e s
e n l a r e u n i ó o n l i n e a m b e l s e c t o r c u l t u r a l . lasBandas
I n s t r u m e n t o s d e m ú s i c o s . CIPRIANO FORNAS

La Unio Musical d'Alberic en 2019. EVA RIPOLL

El Certamen de Bandes
de Música de València
tindrà lloc a 2021
Pàgina 31

E L S E C T O R M U S I C A L D A V A N T L A P A R A L I T Z A C I Ó C U L T U R A L P E L C O V I D - 19

Esperant el Pacte d’Estat
• Els Ministeris de Cultura i Hisenda es comprometen a dissenyar un paquet de mesures de suport en el mínim temps possible
• Ximo Puig reivindica un “gran acord valencià” per a afrontar la recuperació i la reconstrucció de la Comunitat Valenciana

P àg in e s 2 i 3, e d i t o r i al e n l a 4 i o p in i ó e n la 5

Be a t r i z F e r ná n d e z A u c e j o. lasBandas

Di r ec to r s
c on f i n at s

Saül Gómez Soler, Beatriz
Fernández, Ildefons Martos i
Lidón Valer conten com
afronten aquest període

Que no pare la
formació musical
‘online’

L’A l q u e r í a J u l i à . lasBandas

L’Alqueria Julià,
un BIC guanyat
per a la música

Pà g in e s 6 i 7

Recomanacions
de la FSMCV
P àg in a 8

P àg in a 10
V i d e o c o n f e r è n c i a i c l a s s e s o n l i n e . lasBandas

P àg in e s 22 i 23

Música a
colp de clic
El coronavirus ha propiciat el
sorgiment de nombroses
propostes culturals que ens
arriben per internet i les xarxes

Abraçades musicals
en temps vírics
P à g i na 11

L a v a l q u i r i a d e W a g n e r a l Pa l a u d e l e s A r t s. TATO BAEZA

P àg in e s 12 i 13

J o s e p Vi c e nt . lasBandas

El Festival de Música
Contemporània
d’Alacant, a setembre
Pà g in a 16

Portades dels números 1 i 30 del periòdic. lasBandas

El periòdic lasBandas
cumpleix 3 anys
Pàgines 22 i 23

Robert
Ferrer

Sara
Galiana

Músics confinats
pel món

Pàgines 24 i 25

Ximo M onpó i Onof re Gassent. lasBandas

Naix Glissandoo,
una plataforma de
gestió de formacions
musicals
Pàgina 12
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Juny 2020

Música davant
un nou temps
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La paralització de l’activitat musical ha provocat
que nombroses estrenes previstes per a 2020
s’hagen quedat en l’aire

La crisi generada pel Covid-19 està posant
a prova totes les costures del sector musical i de les societats musicals. A part de la
greu situació que travessa per la cascada de

cancel·lacions i ajornaments es troba en una
espècie de llimbs i molta incertesa per a
afrontar el futur amb seguretat.
Pàgines 5, 11, 12 i 13

Les claus del protocol:
una eina contra el virus

Guies, recomanacions i
criteris sí, protocol no

Francisco Coll en un assaig amb
l'Orquestra de València. lasBandas

Violoncel·lista amb mascareta.
lasBandas

Concert Torna a Les Arts.
MIKEL PONCE Y MIGUEL LORENZO

DANIELA GONZÁLEZ. Presidenta de la FSMCV

«Hem demanat ajuda urgent
per a la supervivència
de les societats musicals»

Trompetista amb màscareta. lasBandas

REMIGI MORANT. Vicepresident Educatiu de la FSMCV

«Cal anar pensant en la tornada a l’activitat
a la xarxa de centres educatius»

Daniela González. lasBandas

Pàgina 8

Concert de Capella de Ministrers.
lasBandas

Pàgina 22

Centre Musical Puig Campana. lasBandas

El CM Puig Campana de
Finestrat celebra el
seu 50é aniversari
Pàgina 20

Pàgina 9

La Diputació de
València impulsa la
cultura amb 4,5 milions

Pàgina 14

Pàgines 6 i 7

La música torna als
carrers i auditoris
amb seguretat
Llíria, Potries i Dénia reprenen
la seua activitat musical amb
mesures i elements de
protecció i seguretat
aportades per Sanimusic

Bankia convoca
les beques
per a 2020-21

El Festival Renaixement torna a S. Miquel dels Reis

Pàgina 15

Les societats
musicals de València
perden 700.000 euros
Pàgina 10
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Les bandes valencianes, un pas endavant
El Govern espanyol reconeixerà les societats musicals com un referent del patrimoni cultural immaterial

Pàgina 7. Editorial en la pàgina 4

L’Alqueria Julià. lasBandas

Goirigolzarri:
«Un lloc de
referència per a
la cultura»
Pàgina 12

Banda de músics en un passacarrer. CIPRIANO FORNAS. lasBandas
L’Acadèmia CdM en concert. lasBandas

Early Music Morella
tanca amb èxit
la seua novena edició

Albaida. El Gamell. lasBandas

Pàgina 15

A la recerca dels
orígens musicals

Pàgines 2 i 3

El Certamen Provincial
de Bandes de València,
ajornat a 2021

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana, titular de Les Arts, actuarà en Sagunt a Escena el 5 de setembre. MIGUEL LORENZO

Sagunt a Escena torna amb força

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana, Sol Picó i ‘Elektra’, al capdavant del cartell del Teatre Romà
Pàgines 10 i 11

Pàgina 27

Ramón Tebar, Glòria Tello i Vicent Ros.

El Palau de la Música i
Les Arts presenten
la temporada 2020-21
Pàgines 30 i 31

Riot Ensemble. lasBandas

El cor de RTVE amb les màscaretes de cantants de SaniMusic. lasBandas

Pedro Rodríguez: «El resultat de la
mascareta per a cantants és perfecte»
Pàgines 16 i 17

Els festivals de la Comunitat Valenciana tindran que esperar. lasBandas

Un estiu sense festivals

En terra de concerts multitudinaris només hi trobem un extens
desert de cancel·lacions, suspensions i ajornaments

Pàgines 28 i 29

Ensems presenta una
edició que connecta
la tradició i
la creació actual
Pàgina 19
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Amancio Prada. lasBandas

El cicle Músiques
Religioses del Món
reivindica la cultura

Dalt, Josu de Solaun
i Franziska Pietsch
en el concert que
van realitzar amb el
Quartetto Indaco.
Concert amb
10 pianos celebrat a
la Plaça de la Mare
de Déu de València
el 22 de setembre.

Pàgina 15

EVA RIPOLL

El I Festival Iturbi, un èxit

Presentació de Sanimusic. LAS BANDAS

Sanimusic, solucions
Actuaren Javier Perianes, Cuarteto Quiroga, Gustavo Díaz, Marta Zabaleta, Josu de Solaun, Franziska Pietsch i Quartetto Indaco per a músics en
Pàgines 2 i 3. Editorial en la pàgina 4 i opinió de Glòria Tello en la 6
temps de Covid-19

Pàgina 16 i 17

Alumnes de l'Escola de Música SAMVO d'Onda. lasBandas

Tornar a les escoles de música

La XVII Campanya de Concerts, un programa que impulsa la FSMCV,
Fecocova, FFCV i la FVDiT, està en marxa fins el 13 d’octubre
Daniela González: «Som conscients del que està passant però
ara mateix és més important la seguretat del nostre col·lectiu»

Pàgines 8 i 9, 10 i 11

B3: Brouw er Trio en concert. lasBandas

El Palau de la Música reprén la
seua programació amb el
cicle de cambra
L’Orquestra de València estrena ‘Finestres’ de
Carlos Fontcuberta en el Festival Ensems

Pàgines 30 i 31

‘Così fan tutte’ inicia la
temporada en Les Arts
Pàgina 27

Gustavo Gimeno dirigirà
l’Orquestra de la CV
Pàgina 29
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Bankia cedeix
l’Alqueria Julià
a la FSMCV

L'Alqueria Julià al barri de
Nou Moles de Valèn cia.
D'esquerra a dreta, Jaime
Casas, Daniela González i
Isabel Rubio. lasBandas

Pàgines 8, 9 i 13. Editorial en la 4

La FSMCV celebra la 52ª Assemblea General
‘online’ que Ximo Puig obri amb un discurs

Spanish Brass, Premi
Nacional de Música 2020
La musicòloga valenciana Sakira Ventura, junt al Mapa de Creadores. lasBandas

Ramón Tebar dirigint a l’Orquestra de València. LIVE MUSIC VALENCIA

“El desconeixement de les
compositores promou un relat
incomplet de la Història”

El Palau enceta la temporada
d’abonament amb l’Orquestra
de València i Marina Monzó

“És necessari que l’alumnat cresca amb referents de dones i
les programacions incloguen obres de compositores”

La programació inclou a prestigioses formacions, directors,
solistes i cantants internacionals

Pàgines 2 i 3

Arunval o
l’aventura per trobar
la millor canya
Pàgines 16 i 17

Pàgina 31

Pàgina 19

25 anys de
La Habitación Roja
Pàgina 20

El Premi Iturbi
Josep Lluís Galiana
amplia el termini
publica el llibre
d’inscripció fins al
‘Pianos y pianistas’
14 de gener Pàgina 15
Pàgines 28 i 29
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Una classe en una escola de música. FSMCV

Bankia comunica
les beques
per a 2020-21
Pàgina 11
Músicos en el 50 aniversario de la
Federación de Sociedades Musicales de la
Comunidad Valenciana en 2018. L. VIDAL

El Senat insta a rebaixar l’IVA dels instruments

Pedro Rodríguez. LAS BANDAS

Les societats musicals aconsegueixen el suport de la Comissió de Cultura de la Cámara Alta «Hem d’explorar
en una moció presentada per Compromís que demana al Govern reduïr l’impost del 21% al 10% les possibilitats
Pàgines 2 i 3. Editorial en la 4
en positiu»

Llíria, un any com
a Ciutat Creativa
de la Unesco

Capella de Ministrers. lasBandas

Capella de Ministrers,
nominada als
Premis ICMA 2021
Pàgina 18

L’èxit ha estat possible gràcies
a un gran projecte recolzat
per moltes persones i col·lectius
Llíria es va estrenar en el II Encontre Nacional de Ciutats Creatives Unesco
celebrat a Burgos. AJUNTAMENT DE LLÍRIA

Unió Musical L’Horta
de Sant Marcel·lí,
molt més que
la banda del barri
Pàgines 27 i 28

Les Arts, propostes per
a tots a preus populars
Pàgina 30

Pàgines 12 a 15. Editorial en la 4.

Els Premis Carles Santos de
la Música Valenciana es lliuraran
al Teatre Principal d’Alacant
El Teatre Principal va acollir la gala de l’any passat. lasBandas

Pàgina 10

Pàgina 19

Vicent i Achúcarro reten
homenatge a Iturbi
Pàgina 31
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Músics a la plaça de la
Mare de Déu de València.
CIPRIANO FORNAS

Gravació d’un concert. lasBandas

Concerts amb
aforaments limitats
i per ‘streaming’
Pàgina 10

Nadal musical a València
lasBandas aborda en aquest Especial Nadal l’activitat musical en estes festes al ‘cap i casal’

Beatriz Fernández al front de l’OFUV.

Plans amb l’Orquestra
Filharmònica de la
Universitat de València
i l’Orfeó Universitari
Pàgina 4

Editorial en la pàgina 2

L’Almodí de València. lasBandas

‘Menut Palau’ torna
per a les festes
Pàgina 12

Betlem a l’Ajuntament de València. lasBandas

La banda sonora dels
tradicionals betlems valencians
La pràctica betlemística podrà ser declarada
Bé d’Interès Cultural Immaterial

Pàgines 8 i 9

El Cant de la Sibil·la en una imatge d’arxiu. CIPRIANO FORNAS

Renaixentisme,
patrimoni i tradició

Pàgines 6 i 7

Un moment de l’òpera . LES ARTS

Les Arts programa
‘La Cenerentola’
Pàgina 13
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«Des de la FSMCV
sentim el suport
incondicional
de Bankia»

De izquierda a derecha,
Isabel Rubio y Daniela
González en la Alqueria Julià.
CAP I CUA

Foto de família dels premiats. lasBandas

Els Premis
Carles Santos
lliuren els guardons
de la tercera edició

Pàgines 16 i 17

Daniela González, presidenta de la FSMCV, i Isabel Rubio, coordinadora de
la Direcció de Comunicació i Relacions Externes de Bankia a la Comunitat
Valenciana i Múrcia, aborden com s'inicia el projecte Bankia escolta València en 2021 i la fructífera col·laboració en la qual es desenvolupen diversos
programes amb les societats musicals.
Pàgines 10 i 11
Glòria Tello, regidora de Cultura,
presidenta del Palau de la Música
i Diputada del Premi Iturbi.

Claudia Montero. lasBandas

La mort de Claudia
Montero, compositora
resident del Palau,
colpeja el món musical

LIVE MUSIC VALENCIA

Andrés Valero-Castells. lasBandas

Andrés Valero-Castells
va estrenar obra amb
l’Orquestra de València

Pàgina 31

Pàgina 13

Capella de Ministrers
publica les ‘Cantigues
de Santa María’
d’Alfons X el Savi

Glòria Tello: “Som molt bons, ací tenim
una matèria prima espectacular”

Pàgines 2, 3 i 4

Pàgina 19

L’activitat de ‘València
plena de Música’,
present a lasBandas
Pàgines 27

Liquen Records
publica l’obra per a
piano del compositor
Emilio Calandín Pàgina 30

La Banda en la Festa de la Música 2019.

AM El Verger, 40 anys
celebrant la
Festa de la Pàgines
Música28 i 29
Opinions de Sandra Gómez
vicealcaldessa de
València, i Pedro Rodríguez,
CEO de Sanimusic

Pàgines 7 i 8
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SUPLEMENT

La lluita de les societats musicals,
comarca a comarca,
davant el Covid-19

Suplem ent especial de 32 pàgines

Músics i formacions
valencianes
triomfen a Europa
Entre els finalistes dels prestigiosos Premis ICMA hi havia
5 espanyols, d’eixos, 4 eren valencians, i dos varen
guanyar: el pianista Josu de Solaun, i l’Orquestra de
la Comunitat Valenciana. En portes es quedaren Capella de
Pàgines 2 i 3
Ministrers i el director Gustavo Gimeno.

Josu de Solaun
i Franziska Pietsch
en concert. lasBandas
Presentació i llibre Música a la Llum.

L’Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigida
per Pablo Heras-Casado. MIGUEL LORENZO-LES ARTS

Bankia, FSMCV i IVC
aborden en un
llibre el projecte
‘Música a la llum’
Pàgina 9

Alexander Liebreich
en el Palau de la Música. EVA RIPOLL

JOSÉ R. PASCUAL VILAPLANA /
Director i compositor

Prim era foto que es conserva de la banda
l'any de la seua fundació (1921). lasBandas

Societat Musical
La Llosa de Ranes,
un segle de música
Pàgines 12 i 13

José R. Pascual Vilaplana. lasBandas

Alexander Liebreich serà el nou director
titular de l’Orquestra de València

«La banda de música
és una eina amb
una potencialitat
extraordinària»
Pàgina 11

Pàgina 15

REMIGI MORANT / Vicepresident de la FSMCV

«És necessari que
les escoles de música i les
societats musicals no paren»

Festival Internacional de Guitarra. lB

Xixona aposta per
actuacions musicals
en ‘streaming’ Pàgina 21

Remigi Morant. lasBandas

Pàgines 7 i 8

Jesús Huguet amb un de ls se us faristols. J. C.

Jesús Huguet,
l’home dels faristols
Pàgines 22 i 23
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SOS: Pla Musical Ja!

La JBS de la FSMCV. FSMCV

La crisi de la indú stria musical valenciana enestat d’alerta per les conseqü ències de les pèrdues de 20 20
Pàgines 10 i 11. Editorial en la 2

B ank ia redissenya
20 21 i comencen
els concerts
‘Mú sica a la Llum’
Pàgines 5, 6 i 7

Les activitats musicals a l'aire
lliure poden salvar el sector
durant els pròxims mesos.

Grigory Sokolov. LIVE MUSIC VALENCIA

Grigory Sok olov inicia
a València la seu a
gira espanyola

AM Santa Cecília de Castalla. lasBandas

50 anys de mú sica
de banda a Castalla

Pàgines 8 i 9

Pàgina 27

José Luis Jimé n ez.
lasBandas

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ◆ Doctor enEnginyeria pel MIT i catedràtic de Qu ímica i Ciències Mediambientals enla Universitat de Colorado

La Primitiva de Llíria
participarà enel Certamen
de València 20 22
Pàgina 17

«Si mesu ràrem el CO2 enels espais
baixaríem molt la transmissió »

Pàgines 14 i 15

Samsaoui Ensemble. lasBandas

L’A lmodí alberga el
cicle ‘Mú siqu es
Religioses del Mó n’
Pàgina 12

El I Festival Iturbi. EVA RIPOLL

Mara Aranda. lasBandas

Mara A randa: «Passat, present i futur
estanalineats eneste moment»
Pàgina 3

Una mascletà en València. CIPRIANO FORNAS

El petard: u ninstru ment musical
Toni Coínrealitza una investigació sobre una temàtica curiosa,
per què és el petard uninstrument musical?

Pàgines 24 i 25

El Premi Iturbi tria a 22
pianistes de 15 països
qu e participaran
enel seu concu rs
Pàgina 26
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Societats mu sicals, Patrimoni
Cu ltu ral Immaterial
El Consell de Ministres reconeix la importància d’u nfenomen
cu ltu ral i associatiu qu e vertebra a tot el territori
i qu e genera relacions d’intergeneracionalitat
Pàgines 2 i 3

Banda d’una escola de música. lasBandas

La CESM insta a
Sanitat a vacu nar
als professors
d’escoles de mú sica
Pàgina 11

Músics al carrer.
CIPRIANO FORNAS

Actuació de Quartet DSK en
La Beneficèn cia.
lasBandas

Ensems presenta
la seu a edició
més simfò nica
Pàgina 18

Santi Bertomeu. lasBandas

Santi B ertomeu,
la perfecta
amalgama musical

Leticia Moreno. MÓNICA GARCÍA ROJAS

Pàgines 28 i 29

lasB andas entrevista
als alcaldes de
Montserrat, Xixona,
Torrent, B u ñ ol, i a la
nova presidenta de la
Unió Mu sical de Llíria

“ Tres Finestres” , la nova
programació per a la B eneficència
Pàgina 15

Pàgines 21, 22, 24, 25 i 26
01
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SOS: Pla Musical Ja!

L a J B S d e l a F S M C V. FSMCV

P àg in e s 10 i 11. Ed i t o r i al e n la 2

Pàgina 31

Concert en Morella. RAFA SULBARÁN

10 anys d’Early
Mu sic Morella

40
La crisi de la indústria musical valenciana en estat d’alerta per les conseqüències de les pèrdues de 2020

Leticia Moreno, Sabine
Meyer i Lisitsa Valentina,
actuarenal Palau

Bankia redissenya
2021 i comencen
els concerts
‘Música a la Llum’
P àg in e s 5, 6 i 7

Pàgina 14

L e s a c t i v i t a t s m u s i c a l s a l 'a i r e
l liur e po de n s al v ar e l s e ct or
d u r a n t e l s p r ò x i m s m e s o s.

G r i g o r y S o k o lo v. LIVE MUSIC VALENCIA

Grigory Sokolov inicia
a València la seua
gira espanyola

A M S a n t a C e c í l i a d e Ca s t a l l a . lasBandas

50 anys de música
de banda a Castalla

P àg in e s 8 i 9

Pà g in a 27

Jo s e ! L u i s J i m e !n e z .
lasBandas

JOSÉ LUIS JIMÉNEZ ◆ Doctor en Enginyeria pel MIT i catedràtic de Química i Ciències Mediambientals en la Universitat de Colorado

La Primitiva de Llíria
participarà en el Certamen
de València 2022
Pà g in a 17

«Si mesuràrem el CO2 en els espais
baixaríem molt la transmissió»

P à g i n e s 1 4 i 15

S am s a o ui E n s e m b l e. lasBandas

L’Almodí alberga el
cicle ‘Músiques
Religioses del Món’
Pà g in a 12

E l I F e s t i v a l I t u r b i . EVA RIPOLL

M a r a A r a n d a . lasBandas

Mara Aranda: «Passat, present i futur
estan alineats en este moment»
Pà g in a 3

U n a m a s c l e t à e n Va l è n c i a . CIPRIANO FORNAS

El petard: un instrument musical
Toni Coín realitza una investigació sobre una temàtica curiosa,
per què és el petard un instrument musical?

El Premi Iturbi tria a 22
pianistes de 15 països
que participaran
en el seu concurs

P à g i n e s 24 i 2 5

Pà g in a 26

Portades dels números 1 i 40 del periòdic. lasBandas

El periò dic lasB andas
cu mpleix 4 anys

Pàgines 16 i 17

Josep Lluís Galiana en concert i portada del disc. RAMÓN SANTAMARÍA

Galiana reivindica el saxosoprano

Responsables de la Fundació. lasBandas

El mú sic, amb una trajectò ria artística de 40 anys, aprofundeix enel seu disc
‘SopranoSaxophone Solos’ enla lliure improvisació i paisatges sonors

Fundació nPartitu ra y
Territorio: millorar la
societat amb la mú sica

Pàgina 30

Pàgina 10

Una joya histórica en tu poder para siempre. QUÉDATELA
Una joia històrica per sempre. QUEDA-TE-LA
administración@lasbandasdemusica.com / datos@lasbandasdemusica.com

