introducció

Per segon any, Agost organitza el Certamen de Música Festera. La bona
sensació que ens va deixar l’organització de la primera edició, ens ha
motivat per a continuar aquest projecte amb moltes més ganes i il·lusió.
La nostra passió per la música, sent el nostre poble bressol de molt bons
músics, i per la festa, es fa sentir en aquest certamen.
Hem comptat amb un excel·lent grup de colaboradors format per les dos
societats musicals d’Agost, el C.A.C. Verge de la Pau i la S.F. Unió Musical,
i per la Unió de Festejos de Sant Pere Apòstol, que junt amb l’Ajuntament
d’Agost, han treballat braç a braç per a celebrar un any més aquest
esdeveniment.
Des de l’Ajuntament d’Agost volem mostrar el nostre agraïment i desitjar
que aquest Certamen continue donant-nos la satisfacció d’escoltar un
espectacle de gran qualitat musical, que de segur és apreciada pels nostres
ciutadans.

programa del certamen
Desfilada de Bandes des de la Plaça d’Espanya a les 19:00 h
Certamen a l’Auditori Municipal a les 20:00 h.
Obra obligada:

(a interpretar per totes les bandes):
El Guardià - Saül Gómez Soler

Composició del Jurat:

Luis Castelló Rizo
Manuel Mondéjar Criado
Saül Gómez Soler

Agrupació Musical de Manuel:
Director: Xavier Ferrer i Garrigues
Pasdoble desfilada: La tata - Saül Gómez Soler.
Pasdoble presentació: Dolores Millà Martínez - Juan Manuel Molina Millà
Obra lliure: Alfawara (MM) - Saül Gómez Soler

Societat Musical “La Lira Fontiguerense”:
Director: Luis Pedrón Francés
Pasdoble desfilada: Athênaeum - Enrique Alborch Tarrasó
Pasdoble presentació: Rocío - Juan Manuel Molina Millà
Obra lliure: Ser Aben (MM) - Rafael Mullor Grau

Societat Musical “La Amistad” de Villafranqueza:
Director: Eduardo Peris Signes
Pasdoble desfilada: Eduardo Borrás - Francisco Esteve Pastor
Pasdoble presentació: Con aroma andaluz - José Luis Molina Gomis
Obra lliure: Abraham (MM) - Rafael Mullor Grau
Cloenda de l’Acte pel Centre Artístic Cultural Verge de la Pau

Director: José Vicente Algado Climent

Pasdoble desfilada: Begoña Jiménez - Saül Gómez Soler
		
Cloenda:

El Camino (PD) - José Vicente Egea Insa
Herois de Festa (MC) - José Luis Molina Gomis
Capità Teixidor (MM) - Rafael Mullor Grau
Miguel Doménech (PD) - Mario Roig Vila
Tarde de Abril (MM) - Amando Blanquer Ponsoda
Santos, poetas y guerreros (MC - Poema) - Enrique Igual Blasco
Ximo (MM) – José María Ferrero
Himne d’Agost – Antonio Carrillos Colomina (música) y
Manuel Castelló Rizo (letra)

Agrupació Musical de Manuel.
Director: Xavier Ferrer i Garrigues
Natural de Manuel, comença els seus estudis als 6 anys al
Conservatori “José Iturbi” de València. Al mateix conservatori
aconsegueix els títols de Professor de Trompeta i de Solfeig,
Teoria, Transposició i Acompanyament.
Continua els estudis a Barcelona, al Conservatori Superior
del Bruc on obté el títol de Professor Superior de Trompeta i
finalitza els estudis de Contrapunt i Fuga amb les màximes
qualificacions.
Des de l’any 2001 forma part del cos de Professors d’ESO en l’especialitat de
Música. En l’àmbit de la direcció obté el Diploma de Direcció de Banda amb José
Rafael Pascual Vilaplana i ha estat com a director de nombroses formacions
musicals.
Té nombroses obres compostes per a música de cambra, cor i banda simfònica,
que han sigut finalistes i també premiades en importants concursos de composició.
En l’actualitat és director de la Unió Musical de l’Alcudia de Crespins i de l’Agrupació
Musical de Manuel.

Agrupació Musical de Manuel
Va ser fundada al 1880 pel rector En Mariano Tormo. Destaquem el paper de
consolidació de la banda entre els anys 1974-1989, per En José Peropadre. Va ser
tan important la seua tasca que va ser nombrat Fill Adoptiu de la Villa de Manuel.
Entre el 1992 i el 2008 va aconseguir diversos premis en diferents certàmens.
Entre ells, podem fer menció del Certamen de Diputació de València, Certamen
Internacional Ciutat de València, Certamen d’Elda, Certamen Internacional de
Kerkrade y Certamen de la Comunitat Valenciana.
Des de setembre de 2011 Xavier Ferrer i Garrigues dirigeix aquesta agrupació
que compta amb més de 70
músics, una banda juvenil amb
25 músics, i una escola amb més
de 80 alumnes i 15 professors
titulats.

Societat Musical “La Lira Fontiguerense”
Director: Luis Pedrón Francés
Inicia els seus estudis en la societat musical “La Lira
Fontiguerense”. Als conservatoris de Villena, Almansa i
Superior d’Alacant obté el títol de Professor Superior de
Clarinet.
Ha sigut director titular de diferents bandes de la Comunitat
Valenciana i ha obtingut el Primer Premi al XIII Certamen
Nacional de Bandes de música de la Ciutat de Murcia, amb
l’Associació Musical Canalense. Ha dirigit durant set anys la
Coral de la “Unión Musical de Almansa”.
Al 2007 obté el títol de Professor Superior de Direcció d’Orquestra al Conservatori
Superior “Manuel Massotti” de Murcia i al 2008, al mateix conservatori, obté el Títol
Superior de Direcció de Cors. En l’actualitat compagina el seu treball de Professor
de Direcció d’Orquestra al Conservatori Superior de Música “Manuel Massotti Littel”
de Murcia, amb la direcció de la Societat Artístic Musical d’Alcàntera de Xúquer i de
la Societat Musical “La Lira Fontiguerense” de La Font de la Figuera.

Societat Musical “La Lira Fontiguerense”
Abans de l’any 1869 ja existia banda de música a La Font de la Figuera, però és
a l’any 1916 quan la banda de música denominada “La Lira” es constituix com a
Societat Artística Musical “La Lira Fontiguerense”, sent el seu primer director José
Nadal Garcia. Durant un llarg període (1922-1967) va estar dirigida per Fernando
Gramaje Martínez, aconseguint els seus primers premis en diversos concursos.
Entre els anys 1985 i 1992 obté diferentes premis al Certamen de Música “Ciutat
de València”. A l’any 2001 aconsegueix el Primer Premi al XI Certamen Nacional de
bandes de Música “Ciutat de Murcia”, en la 2ª Secció.
Ha organitzat tres Cursos de Direcció “Mestre Gramage” durant els anys 1995, 1996
i 1997 amb gran assistencia d’alumnes. Des de Febrer del 2002 fins a Juliol del
2005 pren la direcció Ramón Calabuig Garrigos, formant en aquest període la “BIG
BAND” de la Lira Fontiguerense.
Actualment manté una escola
de 100 alumnes i la Banda està
composta per 85 músics. Des
de 2011 la Banda comença una
nova trajectòria amb el Mestre
D. LUIS PEDRÓN FRANCÉS,
músic actiu de la nostra Societat,
amb el que es pretén continuar
obtenint grans èxits.

Societat Musical “La Amistad” de Villafranqueza
Director: Eduardo Peris Signes
Originari d’Alzira comença els estudis musicals a l’escola
de la Sociedad Musical. A l’any 1982 obté els títols de
professor de bombardí i trombó, instrument amb el qual
aconseguirà el Premi Extraordinari de Grau Superior. Al
1982 obté la plaça de trombó en la Banda Municipal
d’Alacant, lloc que ostenta en l’actualitat. Ha sigut professor
del Conservatori d’Elx, Almoradí i Benisa, i ha format part
de diversos grups de cambra com el Grup de Metals Barroc
d’Alzira, Quartet de Trombons “Ciudad de Alicante”, Sextet
de Cobres “Ciudad de Alicante”, Grup “Lucentum”, i Quartet
de Trombons “Aitana”.
Ha assistit a diversos cursos de trombó amb professors de gran prestigi com
Branimir Slokar, Michel Becquet, Enrique Crespo, Armin Rosin, etc..., i ha impartit
cursos a la Universitat d’Alacant, Villena i Almoradí. Ha estudiat direcció de banda
amb el professor José Rafael Pascual Vilaplana i ha sigut director titular de les
bandes “La Aurora” (Albatera) i “Maestro Gilabert” (Aspe), i des de l’any 2004 de la
Societat “La Amistad” de Villafranqueza”.
Banda Societat Musical La Amistad de Villafranqueza
V Té els seus orígens al voltant del 1856. Des de finals del segle XIX, quan es va
constituir amb el seu nom actual, té un caràcter molt específic i una tradició que la
configuren com a “La Banda del Palamó” com tots la coneixen. Amb el Mestre En José
Torregrosa García, la banda va viure uns dels seus períodes més brillants, obtenint
als certamens regionals d’Alacant del 1925 i 1926, els premis tercer i primer,
respectivament, i al 1927 va participar en la Primera Categoria al certamen celebrat
a València. En l’actualitat la banda està integrada per uns setanta components, tots
amb informació musical seria, i molts amb estudis ampliats als conservatoris, així
com per varios professionals que continuen per la implicació amb la banda en la
qual es van iniciar. Des de 2006 fins al 2013 ha obtingut nombrosos premis als
certàmens en els que ha participat, com el IV Certamen de Música Festera d’Altea
La Vella, I Certamen de Música
Festera de Rafelguaraf, Certamen
Provincial de Bandes de Música
d’Alacant, Certamen de Bandes
de la Comunitat Valenciana,
Certamen Internacional de Bandes
de Música de Torrevieja, i el
Certamen Internacional de Bandes
de Música “Ciudad de Valencia”.

Centre Artístic Cultural Verge de la Pau
Director: José Vicente Algado Climent
Naix al 1981 i inicia els seus estudis musicals al Centre
Musical Puig de Campana de Finestrat amb el seu pare,
continuant-los al Conservatori “José Pérez Barceló” de
Benidorm i al Conservatori Óscar Esplà d’Alacant, on
finalitza els estudis de professor de trompa. A l’any 1996
fou becat pel Centre d’Estudis Nord Americà per a realitzar
un curs al “International Music Camp” en Minot (EEUU).
Estudia composició amb Joan Enric Canet i amb Nórman
Milanés. És Graduat Superior en Direcció d’Orquestra pel
conservatori Superior de Música de Murcia. Com a director
ha dirigit diferentes formacions tant d’Espanya com de l’estranger. Ha sigut director
titular de l’Agrupació Coral de Finestrat, de la Banda “La lira” de Monforte del
Cid, Banda l’Ateneu de Cocentaina i Banda del Centre Musical Puig Campana de
Finestrat.
Actualment és professor de l’escola de música del Centre Musical Puig Campana
de Finestrat i de la Unió Musical de Benidorm. Així com director de l’Orquestra de
Cambra i Banda Juvenil de la Unió Musical de Benidorm i del C.A.C Verge de la Pau
d’Agost.
C.A.C Verge de la Pau d’Agost
Es va fundar al 1978 per iniciativa de diversos professors de la Banda Municipal
d’Alacant nascuts a Agost. Al 1979 fa la seua presentació dirigits per Ángel Castelló
Martínez. Fins al 1981 la banda va ser dirigida indistintament pels professors
fundadors, acabant ací la seua etapa de formació.
Al 1982 s’anomena primer director titular a José Castelló Rizo, comptant en aquesta
etapa amb 30 músics, fins que al 1984 assumeix la direcció el seu germà, Manuel
Castelló Rizo, aconseguint una plantilla de 70 músics. La banda ha realitzat gires
per Àustria, Holanda, Alemanya i França a més a més d’haver actuat en diferents
províncies españoles.
Ha participat en més de 50 certàmens, i ha aconseguit 25 primers premis, entre
els que destaquen el Certamen
de la Ciutat de Cullera, Certamen
Internacional Ciutat de València,
Certamen Provincial d’Alacant,
Certamen de la Comunitat
Valenciana i Certamen de Música
Festera d’Elda. Actualment, la
banda està dirigida per José
Vicente Algado Climent.
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