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28 de maig de 2021 · 19:30 h
GRUP DE METALLS I PERCUSSIÓ DE L’ESMUC
CORAL DE TROMBONS DE L’ESMUC

3 de juliol de 2021 · 19:30 h

BLOOMING DUO

17 de juliol de 2021 · 19:30 h

FUN JAZZ PROJECT

20 de novembre de 2021 · 19:30 h

WABI SABI DUO

11 de desembre de 2021 · 19:30 h

AGRUPACIÓ VOCAL EDUARDO TORRES D’ALBAIDA I  
ENSEMBLE DE METALLS

PROGRAMA
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Benvinguts!
SALUTACIÓ

VIURE LA MÚSICA EN TEMPS DE PANDÈMIA 

Aquest darrer any ha estat un temps difícil especialment per a la Cultura. Els efectes de la pandèmia per COVID-19 i el fet de haver de 
viure confinats o semiconfinats ha impedit que les activitats que formaven part del calendari de l’any de l’Agrupació Musical Senienca no 
s’hagin pogut realitzar. Entre elles el Certamen Internacional de Bandes de Música “Vila de la Sénia” que havia de celebrar aquest any 
l’edició XIV. 

Malgrat les circumstàncies adverses durant aquesta llarga temporada vam prendre la determinació de dissenyar un cicle de concerts de 
diferents formats i amb diferents grups musicals que ens permetés recuperar l’esperit del Certamen i que no és altre que constituir un 
aparador per a fer valdre la música en les seves diverses manifestacions. 

L’objectiu d’aquest cicle de concerts, per a ser escoltats i gaudits en viu, ens permetrà tornar a apropar-nos a la música i als músics en 
directe des de diferents agrupaments instrumentals i vocals i des d’una gran varietat d’estils per promoure, de nou, el gust de compartir 
un esdeveniment cultural. 

Agraïm la bona acollida que ha tingut la proposta per part dels artistes que integren la proposta d’aquest programa i la seva 
col·laboració per a definir-ne el contingut. També agraïm a les diferents institucions el seu suport per fer realitat aquest projecte i, no 
menys important, la vostra participació i la vostra assistència als concerts. Sense el públic... sense totes i tots vosaltres... recuperar la 
“normalitat cultural” no tindria sentit. El nostre reconeixement a tots i totes. 

Vivim la música en viu! 
Agrupació Musical Senienca 

La Sénia, maig de 2021
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GRUP DE METALLS I PERCUSSIÓ
DIRECTOR

Ángel Serrano Soliva

 • Fanfare for the Brass Ox de Daniel Perpiñan
 • Presto Barbaro de Leonard Berstein arr. de Frank Erickson
 • The Lord of the Rings de Johan de Meij
  I. Gandalf
  V. Hobbits

CORAL DE TROMBONS
DIRECTOR

Raúl García Sánchez

 • Intrada de Steven Vershelt
 • Grand Canyon octet de Eric Ewazen
  I. Allegro Maestroso
  II. Andante Appasionato
  III. Lento - Allegro Molto

Trombons tenors: Alberto Poggialini, Martí Badia, Jordi Riera, Alejandro Higón, Júlia Soler, Laura Guillen, Ramon Marquès.
Trombons baixos: Antonio Esbrí, Manel Juste

Trompes: Pau Martínez, antonio Zamora, Josep Vidal, Arantxa Portolés.
Trompetes: Natalia Berbegal, Biel Pelfort, Sergi Serra, Ivan Jiménez, Asier Sarasola, Gabriel García, Miquel Pla, Miguel Vallès
Bombardins: Juanma Artola, Gabriel Lluís, Pascual Lara
Tubes: Oscar Brau, Marc Pere Pascual
Trombons: Antonio Esbrí, Martí Badia, Alberto Poggialini, Manuel Jesús Tirado 
Percussió: Iñigo Ducar, Pau Sanuy, Joan Carot, Adrià Font
Piano: Gonzalo Barrero

28 de maig de 2021 · 19:30 h
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El Coral de Trombons i el Grup de Metalls i Percussió de l’Escola Superior de Música de Catalunya són formacions estables que formen part de 
l’oferta educativa que ESMUC brinda a tots els seus instrumentistes de vent metall.
Ambdues formacions fan un treball artístic setmanal del més alt nivell, al llarg dels últims 20 han actuat en nombroses ocasions en importants sales 
de concert. El director del Coral de Trombons és el Raúl García, trombonista baix de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. 
La direcció del Grup de Metalls està a càrrec de l’Ángel Serrano, trompetista també de l’OBC.
Tots dos ensembles estan molt compromesos amb la promoció de nova música, al llarg de la seva trajectòria han realitzat encàrrecs i estrenes 
de noves partitures. L’activitat musical intensa desenvolupada pel Coral de Trombons i el Grup de Metalls contribueix enormement a la formació 
musical dels alumnes al mateix temps que els ofereix la possibilitat de gaudir fent música junts.
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BLOOMING DUO
ARPA i PERCUSSIÓ

Esther Piñol Grífols i Ferran Carceller Amorós

1. Viaggio di una Bolla (2012)     Paolo Verzini

2. Taenzerische Impressionen Op. 119 (1990)   Jan Koetsier
 I Marsch
 II Tango

3. Video Games Music for Harp and Marimba (2014)  Marc Timón
 I Super Mario Bros vs Sonic Reloaded
 II Donkey Kong plays Tetris in the Caribbean
 III When Lemmings didn’t want to die…
 IV Angry Birds hate Candy Crush Saga

4. Sardana Impressionista (2020)    Gerard Pastor

5. Fantasia sobre temes populars catalans (2015)  Albert Guinovart

6. Suite “Amor & Shakespeare” (2017)   Jordi Domènech 
 I. “Teatrillo”
 II. Cançó: No sofriu donzelles
 III. Cançó: Qui és Sílvia?
 IV. Tarantel·la
 V. Cançó: Aquests llavis allunyeu

7. Mi bemoll (2017)      Ferran Carceller

3 de juliol de 2021 · 19:30 h
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FERRAN CARCELLER AMORÓS (Castelló de la Plana, 1985).
Graduat en percussió clàssica i contemporània l’any 2009 a l’ESMUC.
Ha estat membre de joves orquestres com la JONC i la JONDE i ha col·laborat amb orquestres professionals com l’OBC, l’OSV, i la Simfònica de 
Galicia. Actualmentéstimbaler solista a la Banda Municipal de Barcelona i col.labora amb la GIOrquestra, la Orquestra Simfònica Camera Musicae, 
l’ensemble Bcn216, Morphosis Ensemble, Kimbala i Frames Percussion Quartet. És professor de percussió de l’Escola Municipal de Música de 
Barberà del Vallès.

ESTHER PIÑOL GRÍFOLS (Vilanova i la Geltrú, 1990)
Graduada en arpa amb la professora Magdalena Barrera l’any 2013 a l’ESMUC.
Becada per la Fundació Anna Riera i per l’Acadèmia d’estudis orquestrals de la Fundación Baremboim Said. Ha estat membre de joves orquestres 
com la JONC i la JONDE i també academista de la Mahler Chamber Orchestra. Actualment col.labora amb orquestres com l’OBC, la “Orquesta 
Sinfónica de Tenerife”, l’Orquestra Camera Musicae, la GIOrquestra, l’ONCA, la Orquesta Verum, entre d’altres. L’any 2016 és artista resident a la 
Pedrera i obté el premi de la crítica en el concurs del Primer Palau.
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FUN JAZZ PROJECT

 BOLLING SUITES X 2 . CLAUDE BOLLING 1930-2020
 
  I Suite per a flauta solista i trio de Jazz
  II “Toot Suite” per a trompeta solista i trio de jazz.

 JAZZ TRIO
  Piano: Adolfo García
  Contrabaix: Remigi Roca
  Bateria: Pep Soler

  Flauta solista: Nadina Soler
  Trompeta solista: José Cháfer

17 de juliol de 2021 · 19:30 h
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NADINA SOLER 

Nadina Soler Carbó naix a Albaida (València) on inicia els estudis 
musicals en el Cercle Musical Primitiva d’Albaida. Continua els estudis 
professionals i superiors al Conservatori Superior de música de València 
“Joaquin Rodrigo” amb els professors Jesús Campos,Enrique Forés i  
Maria Dolores Tomàs,obtenint el títol de Professora Superior de Flauta 
travessera. Ha assistit a cursos de perfeccionament amb José Oliver 
Bisbal, Raymond Guiot i Magdalena Martinez. També ha realitzat cursos 
de psicopedagogia musical amb Agustin Casadó, llenguatge musical 
amb Juan M.Carbonell,pedagogia musical i Dalcroze al Institut Joan 
Llongueras de Barcelona i pedagogia musical i improvització amb 
Emilio Molina. Ha segut professora de flauta i llenguatge musical en les 
escoles de música del Ateneu musical de Cocentaina,Agrupació musical 
de Montaverner,Unió artístico musical d’Ontinyent, Agrupació musical 
d’Agullent, Cercle musical primitiva d’Albaida i Conservatori municipal 
“Melcior Gomis” d’Ontinyent. L’any 1997 entra a formar part de la 
borsa de treball de docents en la Xarxa de Conservatoris Professionals 
de Conselleria d’educació,com a professora funcionaria interina de 
flauta travessera. En l’actualitat és professora de Flauta al Conservatori 
professional “Ana Mª Sánchez” d’Elda (Alacant), al Conservatori 
professional municipal d’Albaida (València) i a l’escola de música Da 
Capo d’Albaida.
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JOSÉ CHÁFER. 

Com a música orquestral ha col·laborat amb l’Orquestra Simfònica de 

Madrid, Orquestra Simfònica de Barcelona, Orquestra Simfònica de 

Múrcia i Orquestra del Teatre Chapí. Com a músic de cambra es membre 

fundador de Quòrum Brass Quintet  i Collage Brass Ensemble i també 

ha tocat amb Barna Brass i Spanish Brass. És fundador de Four Pipes 

- “the G-brass Internatioanl Project”, amb els que ha actuat a Bèlgica, 

Espanya y Polònia. Entre els seus professors es troben Manuel López, 

Ernest Aparisi, Vicente Campos, Luis González, Eric Aubier y Spanish 

Brass. El seu primer CD en solitari “Spirit”, va guanyar el març de 2016 la 

Medalla de Plata a l’ Instrumentista Clàssic dels Global Music Award. El 

setembre de 2016 presenta el seu segon CD en solitari “Textures” on va 

comptar amb diversos artistes convidats internacionals i va guanyar dos 

medalles de plata també als Global Music Awards. El seu darrer treball 

discogràfic “One to One” junt a Slawomir Cichor amb el que forma el 

Monochromatic Dúo també ha conquerit dos medalles de plata dels 

Globals Media Awards de California a l’ álbum i duet.  Jose Chafer es 

artista de Yamaha y artista Warburton.
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20 de novembre de 2021 · 19:30 h

WABI SABI DUO

SAXO i PIANO
Esteban Vila i Pep Vila

 
 
Wabi Sabi Duo, format per Esteban Vila al saxo alt i Pep 
Vila al piano, els ofereix un repertori variat en quant a 
estil. A llarg del concert podrem recórrer diferents 
gèneres, interpretant obres de compositors tant 
rellevants com Astor Piazzola, Pedro Iturralde o Jean 
Matitia entre altres. 

Passarem per estils tant diferents i atractius com el tango, 
el flamenc i el jazz, amb obres tant conegudes com la 
Suite Hellenique, Libertango o Saudade do Inverno.

ESTEBAN VILA

Natural d’Albaida, inicia els estudis musicals en l’especialitat de saxòfon al Cercle 
Musical Primitiva d’Albaida.
Obté el Grau Professional amb menció d’honor alConservatori Melcior Gomis 
d’Ontinyent, i posteriorment el Grau Superior al Conservatori Oscar Esplà d’Alacant.
Becat per l’Institut Valencià de la Música, accedeix al Conservatori Nacional de la 
Regió de Burdeos (França) amb la professora Marie-Bernardette Charrier, on obté el 
Diploma d’Estudis Musicals atorgats pel Ministeri d’Educació Francès amb la màxima 
qualificació i felicitació del jurat. És guardonat amb Menció d’Honor al concurs 
Ravel-Granados en l’edició celebrada a Altea. Ha rebut classes de saxofonistes d’alt 
prestigi com Arno Bornkam, Claude Delangle, Jean Marie Londeix, Nobuya Sugawa, 
Manuel Mijan i Pedro Iturralde entre altres.
Ha exercit com a músic de les bandes municipals de Barcelona i de Palma de 
Mallorca, així com professor del conservatori municipal d’aquestaciutat, col·laborant 
també amb  l’Orquestra Simfònica Pablo Sarasate de Pamplona.
Al camp de la direcció ha estudiatamb el mestre Jose Rafael Pascual Vilaplana i 
ha assistit a cursos amb Andrés Valero Castells, Miguel Romea, SalvadorBrotons i 
Francisco Navarro Lara entre altres. Ha estat director de la Unió Musical d’Adzaneta 
d’Albaida. Actualment es professor de saxòfon al Conservatori Professional de 
Música Ciutat d’Albaida. 
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AGRUPACIÓ VOCAL EDUARDO TORRES D’ALBAIDA

ENSEMBLE DE METALLS

PRIMERA PART
AGRUPACIÓ VOCAL EDUARDO TORRES D’ALBAIDA
Director: Josep Robert Sellés
 
 Variat de repertori coral

SEGONA PART
AGRUPACIÓ VOCAL EDUARDO TORRES D’ALBAIDA
ENSEMBLE DE METALLS
Director: Pep Vila

 Gloria de John Rutter

11 de desembre de 2021 · 19:30 h
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L’orfeó es funda com a associació a principis de 1967 de la ma del seu primer director Mariano Segura Serra i pren el nom del conegut compositor, 
fill d’Albaida Eduardo Torres Pérez. Fins els nostres dies ha participat en molts concerts, certàmens i festivals de l’Estat espanyol guanyant-se el 
reconeixement del públic allí on ha actuat. Compta amb un ampli repertori de música coral. Ha rebut molts premis i guardons en certàmens i 
concursos a Sagunt, Torrevella, Concentaina, Ejea de los Caballeros, Totana i Guido d’Arezzo (Itàlia). El 1992 celebra els seu 25 aniversari i suposa 
un rellançament de la seua activitat de la ma de l’actual director Robert Sellés. Aquest any 1997 interpreta per primera vegada el “Glòria” de John 
Rutter per a cor, orgue i instruments de metall recorrent diversos escenaris de la geografia valenciana. El 1999 interpreta el Glòria de Vivaldi per a 
cor i orquestra. Durant aquests anys i fins l’actualitat compagina aquestes actuacions amb concerts a la seua població on combina repertoris de 
compositors de totes les èpoques i estils. El 2017 celebra el 50è aniversari i organitza un gran espectacle amb l’obra Carmina Burana amb més de 
200 cantants i una orquestra. 
Actualment compta amb 32 membres, alguns dels quals fundadors. El seu director actual és Josep Robert Selles i Camps, natural de la ciutat de 
Cocentaina.
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  JOSEP ROBERT SELLES I CAMPS

Llicenciat “With Distinction” en Direcció d’Orquestra per la Royal Schools of Music de Londres.
Estudia direcció de cors al Conservatori Superior de Música de València, amb Eduardo 
Xifre, obtenint el Premi Extraordinari Fi de Carrera. És Professor Superior de Guitarra pel 
Conservatori “Oscar Esplà” d’Alacant sent guardonat amb el Premi Extraordinari en aquesta 
especialitat. És director tècnic del “Certamen Coral FIRA DE TOTS SANTS de Cocentaina”, pel 
que han passat les millors formacions corals d’Espanya. Dirigeix el “Cor de Cambra Discantus” 
des de la seva creació el 1991, entitat amb la qual ha aconseguit diversos premis en diversos 
concursos nacionals i internacionals, entre els quals cal destacar el Primer Premi absolut al 
Certamen Internacional de Havaneres i polifonia de Torrevella de 1996, edició en la qual també 
va ser guardonat amb el Premi “Josep Hodar” a la millor direcció.
Ha dirigit la “Sociedat Ateneu Musical Contestà”, amb la qual va aconseguir la menció de 
honor al Certamen Internacional de Bandes “Ciutat de València 1997”. Ha estat guanyador del 
primer premi del “I Concurs de Composició Coral de la Federació de Cors de la Comunitat 
Valenciana 1999 “així com a finalista del” II Premi de Composició Coral Matilde Salvador “. 
És guanyador del premi de composició MANUEL PARADA 2017 del Certamen Internacional 
d’Havaneres i Polifonia de Torrevieja.
Ha dirigit diverses obres simfònic corals, entre les quals cal destacar: “Carmina Burana “de 
C. Orff,” Magnificat “i” Glòria “de Vivaldi,” Magnificat “de G.B. Pergolesi, “Magnificat” de J. 

Rutter, “Glòria” de J. Rutter, “Requiem” de W.A. Mozart, “Missa en Buenos Aires “de M. Palmeri,” The Armed Man - A Mass of Peace “i” Requiem 
“de K. Jenkins, la seva pròpia “Missa Mare de Déu” o “Stabat Mater” de S. Dobrogosz.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS

 
 

 VIU LA MÚSICA EN VIU
 CASA DE CULTURA DE LA SÉNIA
 

 Aforament limitat. Seients preassignats. 
 

Reserva prèvia a ams@tinet.org i al telèfon 
977 570 716

De dilluns a dijous de 17 a 19 h.
Divendres d’11 a 13 h.



Ajuntament
de la Sénia

AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA


