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El programa Música a la llum, patrocinat per 
Bankia i organitzat per l'Institut Valencià de 
Cultura (Generalitat Valenciana) i la Federació 
de Societats Musicals de la Comunitat 
Valenciana, sorgeix com a part del projecte 
Bankia Escolta València per col·laborar amb les 
societats musicals a la conservació, posada en 
valor i difusió de l'esplèndid patrimoni cultural 
custodiat en els seus arxius. 

Una vegada més el concert Música a la llum 
torna a Gandia per presentar el seu programa 
de recuperació de repertori bandístic de 
concert, al costat d'alguna de les obres 
destacades dels nostres compositors actuals. 
En aquesta ocasió el concert s'obre amb 
l'alacantí Luis Torregrosa (1871-1960), oboista, 
director i compositor que va viure entre Madrid 
i Alacant, on va fundar la Banda Municipal. La 
seua peça més cèlebre és sense dubte el 
pasdoble «Les fogueres de San Chuan», però 
Torregrosa va ser també autor de música per a 
concert, com aquest «Preludi» que escoltarem 
hui. A continuació ens arriba «Hesperia», una 
obra de joventut del valencià Juan Martinez 
Báguena (1897-1986), deixeble d'Antich i de 
Sosa que després es faria famós amb les seues 
sarsueles i la seua música descriptiva, amb 
arrels en el folklore. Mariano Pérez Sánchez 
(1866-1946), compositor i director de Requena, 
també va ser alumne d'Antich, i a Madrid, de 
Juan Cantó. Autor de la cèlebre marxa 
«Cançons de l'horta», en «Fantasia para banda» 
fila diversos temes que reflecteixen la seua 
tècnica i inspiració. 

programa

I

Preludio (1944)

Hesperia (1918)
 1. En la montaña
 2. En el Carmen
 3. En el Harén
 4. Recopilación

Fantasía para banda (ca. 1930)

Tríptico, opus 65 (1977)
 Pastoral
 Plegaria en la montaña
 Despedida

II

Concert valencià (2012)
 I.- Cant mediterrani
 II.- Somni d'estiu
 III.- Cròniques de la Pobla

José Franch-Ballester, clarinet

Luis Torregrosa García 
(1871-1960)

Juan Martínez Báguena
(1897-1986)

Mariano Pérez Sánchez
(1866-1946)

Emilio Valdés Perlasia
(1912-1998)

Andrés Valero-Castells
(1973)

Jove Banda Simfònica de la FSMCV
Saül Gómez Soler, director

Finalment, Emilio Valdés (1912-1998), pertany ja 
a una altra generació, i va formar part del Grup 
dels Joves creat el 1934 per renovar la música 
valenciana. Valdés va ser músic i docent i va 
dirigir la banda de la seua Castalla natal, per la 
qual va escriure ja en la seua maduresa aquest 
«Tríptic», estrenat en 1977. Les seues 
referències musicals es mouen entre la 
tradició valenciana i el neoclassicisme europeu.

La segona part del concert ens permetrà 
escoltar el «Concert valencià» (2012) d'Andrés 
Valero-Castells, un encàrrec de la Generalitat 
Valenciana que va estrenar Franch-Ballester, 
qui torna a reprendre’l hui. És un concert en 
tres parts de marcats accents valencians i un 
llenguatge expressiu i accessible, amb 
referència a conegudes peces de folklore o fins 
i tot a la cançó «Tio Canya», del grup Al Tall.

Els pròxims dies 13 a 15 de desembre les 
activitats Música a la llum de 2018 culminaran 
amb un congrés celebrat a la Universitat de 
València. Amb Música a la llum esperem ajudar 
a conèixer millor un patrimoni que ens 
identifica com a poble. Visite la nostra web i 
les xarxes socials per a més detalls: 

https://www.musicaalallum.es

https://www.facebook.com/musicaalallum
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(1866-1946), compositor i director de Requena, 
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Juan Cantó. Autor de la cèlebre marxa 
«Cançons de l'horta», en «Fantasia para banda» 
fila diversos temes que reflecteixen la seua 
tècnica i inspiració. 

Jove Banda Simfònica de la FSMCV

Des de 2001, any de la seua refundació, la Jove Banda 
Simfònica de la FSMCV es constitueix de forma estable amb 
l'objectiu de proporcionar als seus components l'experiència de 
treballar sota l'adreça d'excel·lents directors i amb repertoris de 
gran banda simfònica, així com actuar en els millors auditoris. 
Açò, unit a la convivència amb altres joves músics en les 
trobades preparatòries, els anima a seguir avant en la pròpia 
banda de la seua societat musical i en els seus estudis 
musicals, sent per tant un servei més que la FSMCV 
proporciona als seus associats.

Els seus membres són músics d'entre 18 i 28 anys pertanyents 
a societats musicals federades i amb formació mínima de 
cinquè curs d'ensenyaments professionals. Actualment compta 
amb 112 places. La Jove Banda Simfònica de la FSMCV ha oferit 
concerts en els grans auditoris i teatres de la Comunitat 
Valenciana, així com en altres escenaris nacionals i 
internacionals: Múrcia, Santiago de Compostel·la, Tenerife, 
Madrid, Carpentras (França), o en el World Music Contest de 
Kerkrade (Holanda).

En el repertori abordat per aquesta formació des dels seus 
inicis ha predominat música de compositors valencians de tots 
els temps, interpretant també obres de compositors actuals 
europeus i americans sense descuidar les grans obres de la 
música clàssica, transcripcions per a banda que han format 
part d'alguns dels seus concerts. La Jove Banda Simfònica de la 
FSMCV ha estat dirigida per artistes de prestigi com José Rafael 
Pascual Vilaplana, José Ramón Renovell, Luis Sanjaime, Andrés 
Valero-Castells, Joan Espinosa, José Antonio Rebollar, Jaime 
Belda, Pascual Martínez, Pablo Anglés, José Vicente Díaz 
Alcaina, Vicente Soler Solano, Vicente Carot, Henrie Adams, Teo 
Aparicio Barberán, José Martínez Colomina, Jesús Cantos Plaza, 
Francesc Xavier Martínez Martínez, Rafael M. Garrigós García, 
Daniel Ferrero, Beatriz Fernández, Pablo Marqués i Pere Vicalet, 
entre d'altres. Renovat anualment, el càrrec l'ostenta aquest 
any 2018 el músic d’Ontinyent Saül Gómez.

Saül Gómez Soler

Naix a Ontinyent (València) el 1982. És titulat en Percussió i 
Composició pel Conservatori Superior de Música Joaquín 
Rodrigo de València. Ho és també en Direcció d'Orquestra pel 
Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Ha 
estudiat direcció de banda a la ISEB a Trento (Itàlia) amb Jean 
Coober, Felix Hauswith, Carlo Pirola i Franco Cesarini. Ha dirigit 
diverses formacions bandístiques, tant a Espanya com a 
diferents ciutats d'Europa. Actualment és director de la 
Agrupació Musical Santa Cecília de Castalla, la Unió Musical 
Contestana i la Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent. 

Ha tingut l'oportunitat de dirigir a prestigiosos solistes 
internacionals com Vasko Vasilev, Pacho Flores, José Franch, 
Francesca Calero, Luis González, Roberto Turlo, Juan Llac o 
Pablo Zinger, i ha estrenat obres de Bernardo Adam Ferrero o 
Andrés Valero. Actualment, centra la seua carrera a la 
composició de música simfònica i música per al sector 
audiovisual. En aquest àmbit, ha rebut tres nominacions als 
Hollywood Music in Media Awards de Los Angeles i una per als 
premis Jerry Goldsmith. 
 
Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals el Primer Premi i 
Menció d'Honor al Certamen Internacional de bandes de música 
d'Altea i el Segon Premi en el Concurs Nacional de Composició 
de Marxes Processionals Ciutat de Toledo. A més, la FSMCV li 
ha lliurat en dues ocasions un Premi Euterpe: el 2007 a la millor 
composició amb l'obra «Adalil» i el 2013 a la millor gravació al 
costat del Cercle Musical Primitiva d'Albaida amb el CD 
Llenguatge Universal. Ha rebut diferents encàrrecs com la 
composició de l'obra obligada al Certamen Internacional de 
València de 2015, música de cambra per a l'orquestra de RTVE, 
l'obra obligada per al festival Percudeix 2016. També ha rebut 
encàrrecs de prestigiosos solistes internacionals com José 
Franch o el duo Madrid Okho. En 2018 ha estrenat  obres a 
Vancouver (Canadà), Texas (EUA) i la seua música ha sonat en 
auditoris del Japó, Bèlgica, Holanda, Itàlia i Colòmbia. Podem 
trobar les seues obres editades a Piles i Molenaar i 
enregistrades en diferents CDs.

Finalment, Emilio Valdés (1912-1998), pertany ja 
a una altra generació, i va formar part del Grup 
dels Joves creat el 1934 per renovar la música 
valenciana. Valdés va ser músic i docent i va 
dirigir la banda de la seua Castalla natal, per la 
qual va escriure ja en la seua maduresa aquest 
«Tríptic», estrenat en 1977. Les seues 
referències musicals es mouen entre la 
tradició valenciana i el neoclassicisme europeu.

La segona part del concert ens permetrà 
escoltar el «Concert valencià» (2012) d'Andrés 
Valero-Castells, un encàrrec de la Generalitat 
Valenciana que va estrenar Franch-Ballester, 
qui torna a reprendre’l hui. És un concert en 
tres parts de marcats accents valencians i un 
llenguatge expressiu i accessible, amb 
referència a conegudes peces de folklore o fins 
i tot a la cançó «Tio Canya», del grup Al Tall.

Els pròxims dies 13 a 15 de desembre les 
activitats Música a la llum de 2018 culminaran 
amb un congrés celebrat a la Universitat de 
València. Amb Música a la llum esperem ajudar 
a conèixer millor un patrimoni que ens 
identifica com a poble. Visite la nostra web i 
les xarxes socials per a més detalls: 

https://www.musicaalallum.es

https://www.facebook.com/musicaalallum

José Franch-Ballester

Jose Franch-Ballester va néixer a Moncofa el 1980, en el si d'una 
família de llarga tradició musical. Va començar els seus estudis 
musicals als nou anys amb Venancio Rius, es va titular després 
al Conservatori Superior de Música de València i va ampliar els 
seus estudis al Curtis Institute of Music a Filadèlfia, EE. UU. amb 
Donald Montanaro. Va guanyar el primer premi en el Young 
Concert Artists International Auditions i el Astral Artists National 
Auditions, tots dos el 2004, i va obtenir una beca Avery Fisher el 
2008, reconeixements que van impulsar la seua carrera 
internacional.

Com a solista de concert va fer el seu debut a Nova York el 2006 
amb l'Orquestra de St. Luke al Lincoln Center. També ha actuat 
amb la BBC Orchestra i nombroses orquestres de tot el món. A 
més ha estrenat obres de Kenji Bunch, Paul Schoenfield, Edgar 
Meyer, William Bolcom, George Tsontakis, Andrés Valero-Castells, 
Oscar Navarro i Huang Ruo. En la seua faceta pedagògica, 
col·labora a crear nous públics a través de concerts i tallers 
educatius per a joves. En el curs 2017-18 ocupa un lloc com a 
professor assistent de clarinet i música de cambra a la 
Universitat de British Columbia a Vancouver, Canadà.

Franch-Ballester és membre de la Chamber Music Society del 
Lincoln Center Nova York, amb la qual ha gravat els «Contrastos» 
de Béla Bartók per al segell Deutsche Grammophon. També ha 
fundat el grup Jose Franch-Ballester i amics, amb destacats 
col·legues joves, que ha actuat a la Comunitat Valenciana.
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diverses formacions bandístiques, tant a Espanya com a 
diferents ciutats d'Europa. Actualment és director de la 
Agrupació Musical Santa Cecília de Castalla, la Unió Musical 
Contestana i la Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent. 

Ha tingut l'oportunitat de dirigir a prestigiosos solistes 
internacionals com Vasko Vasilev, Pacho Flores, José Franch, 
Francesca Calero, Luis González, Roberto Turlo, Juan Llac o 
Pablo Zinger, i ha estrenat obres de Bernardo Adam Ferrero o 
Andrés Valero. Actualment, centra la seua carrera a la 
composició de música simfònica i música per al sector 
audiovisual. En aquest àmbit, ha rebut tres nominacions als 
Hollywood Music in Media Awards de Los Angeles i una per als 
premis Jerry Goldsmith. 
 
Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals el Primer Premi i 
Menció d'Honor al Certamen Internacional de bandes de música 
d'Altea i el Segon Premi en el Concurs Nacional de Composició 
de Marxes Processionals Ciutat de Toledo. A més, la FSMCV li 
ha lliurat en dues ocasions un Premi Euterpe: el 2007 a la millor 
composició amb l'obra «Adalil» i el 2013 a la millor gravació al 
costat del Cercle Musical Primitiva d'Albaida amb el CD 
Llenguatge Universal. Ha rebut diferents encàrrecs com la 
composició de l'obra obligada al Certamen Internacional de 
València de 2015, música de cambra per a l'orquestra de RTVE, 
l'obra obligada per al festival Percudeix 2016. També ha rebut 
encàrrecs de prestigiosos solistes internacionals com José 
Franch o el duo Madrid Okho. En 2018 ha estrenat  obres a 
Vancouver (Canadà), Texas (EUA) i la seua música ha sonat en 
auditoris del Japó, Bèlgica, Holanda, Itàlia i Colòmbia. Podem 
trobar les seues obres editades a Piles i Molenaar i 
enregistrades en diferents CDs.

Finalment, Emilio Valdés (1912-1998), pertany ja 
a una altra generació, i va formar part del Grup 
dels Joves creat el 1934 per renovar la música 
valenciana. Valdés va ser músic i docent i va 
dirigir la banda de la seua Castalla natal, per la 
qual va escriure ja en la seua maduresa aquest 
«Tríptic», estrenat en 1977. Les seues 
referències musicals es mouen entre la 
tradició valenciana i el neoclassicisme europeu.

La segona part del concert ens permetrà 
escoltar el «Concert valencià» (2012) d'Andrés 
Valero-Castells, un encàrrec de la Generalitat 
Valenciana que va estrenar Franch-Ballester, 
qui torna a reprendre’l hui. És un concert en 
tres parts de marcats accents valencians i un 
llenguatge expressiu i accessible, amb 
referència a conegudes peces de folklore o fins 
i tot a la cançó «Tio Canya», del grup Al Tall.

Els pròxims dies 13 a 15 de desembre les 
activitats Música a la llum de 2018 culminaran 
amb un congrés celebrat a la Universitat de 
València. Amb Música a la llum esperem ajudar 
a conèixer millor un patrimoni que ens 
identifica com a poble. Visite la nostra web i 
les xarxes socials per a més detalls: 

https://www.musicaalallum.es

https://www.facebook.com/musicaalallum

José Franch-Ballester

Jose Franch-Ballester va néixer a Moncofa el 1980, en el si d'una 
família de llarga tradició musical. Va començar els seus estudis 
musicals als nou anys amb Venancio Rius, es va titular després 
al Conservatori Superior de Música de València i va ampliar els 
seus estudis al Curtis Institute of Music a Filadèlfia, EE. UU. amb 
Donald Montanaro. Va guanyar el primer premi en el Young 
Concert Artists International Auditions i el Astral Artists National 
Auditions, tots dos el 2004, i va obtenir una beca Avery Fisher el 
2008, reconeixements que van impulsar la seua carrera 
internacional.

Com a solista de concert va fer el seu debut a Nova York el 2006 
amb l'Orquestra de St. Luke al Lincoln Center. També ha actuat 
amb la BBC Orchestra i nombroses orquestres de tot el món. A 
més ha estrenat obres de Kenji Bunch, Paul Schoenfield, Edgar 
Meyer, William Bolcom, George Tsontakis, Andrés Valero-Castells, 
Oscar Navarro i Huang Ruo. En la seua faceta pedagògica, 
col·labora a crear nous públics a través de concerts i tallers 
educatius per a joves. En el curs 2017-18 ocupa un lloc com a 
professor assistent de clarinet i música de cambra a la 
Universitat de British Columbia a Vancouver, Canadà.

Franch-Ballester és membre de la Chamber Music Society del 
Lincoln Center Nova York, amb la qual ha gravat els «Contrastos» 
de Béla Bartók per al segell Deutsche Grammophon. També ha 
fundat el grup Jose Franch-Ballester i amics, amb destacats 
col·legues joves, que ha actuat a la Comunitat Valenciana.
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Jove Banda Simfònica de la FSMCV

Des de 2001, any de la seua refundació, la Jove Banda 
Simfònica de la FSMCV es constitueix de forma estable amb 
l'objectiu de proporcionar als seus components l'experiència de 
treballar sota l'adreça d'excel·lents directors i amb repertoris de 
gran banda simfònica, així com actuar en els millors auditoris. 
Açò, unit a la convivència amb altres joves músics en les 
trobades preparatòries, els anima a seguir avant en la pròpia 
banda de la seua societat musical i en els seus estudis 
musicals, sent per tant un servei més que la FSMCV 
proporciona als seus associats.

Els seus membres són músics d'entre 18 i 28 anys pertanyents 
a societats musicals federades i amb formació mínima de 
cinquè curs d'ensenyaments professionals. Actualment compta 
amb 112 places. La Jove Banda Simfònica de la FSMCV ha oferit 
concerts en els grans auditoris i teatres de la Comunitat 
Valenciana, així com en altres escenaris nacionals i 
internacionals: Múrcia, Santiago de Compostel·la, Tenerife, 
Madrid, Carpentras (França), o en el World Music Contest de 
Kerkrade (Holanda).

En el repertori abordat per aquesta formació des dels seus 
inicis ha predominat música de compositors valencians de tots 
els temps, interpretant també obres de compositors actuals 
europeus i americans sense descuidar les grans obres de la 
música clàssica, transcripcions per a banda que han format 
part d'alguns dels seus concerts. La Jove Banda Simfònica de la 
FSMCV ha estat dirigida per artistes de prestigi com José Rafael 
Pascual Vilaplana, José Ramón Renovell, Luis Sanjaime, Andrés 
Valero-Castells, Joan Espinosa, José Antonio Rebollar, Jaime 
Belda, Pascual Martínez, Pablo Anglés, José Vicente Díaz 
Alcaina, Vicente Soler Solano, Vicente Carot, Henrie Adams, Teo 
Aparicio Barberán, José Martínez Colomina, Jesús Cantos Plaza, 
Francesc Xavier Martínez Martínez, Rafael M. Garrigós García, 
Daniel Ferrero, Beatriz Fernández, Pablo Marqués i Pere Vicalet, 
entre d'altres. Renovat anualment, el càrrec l'ostenta aquest 
any 2018 el músic d’Ontinyent Saül Gómez.

Saül Gómez Soler

Naix a Ontinyent (València) el 1982. És titulat en Percussió i 
Composició pel Conservatori Superior de Música Joaquín 
Rodrigo de València. Ho és també en Direcció d'Orquestra pel 
Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Ha 
estudiat direcció de banda a la ISEB a Trento (Itàlia) amb Jean 
Coober, Felix Hauswith, Carlo Pirola i Franco Cesarini. Ha dirigit 
diverses formacions bandístiques, tant a Espanya com a 
diferents ciutats d'Europa. Actualment és director de la 
Agrupació Musical Santa Cecília de Castalla, la Unió Musical 
Contestana i la Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent. 

Ha tingut l'oportunitat de dirigir a prestigiosos solistes 
internacionals com Vasko Vasilev, Pacho Flores, José Franch, 
Francesca Calero, Luis González, Roberto Turlo, Juan Llac o 
Pablo Zinger, i ha estrenat obres de Bernardo Adam Ferrero o 
Andrés Valero. Actualment, centra la seua carrera a la 
composició de música simfònica i música per al sector 
audiovisual. En aquest àmbit, ha rebut tres nominacions als 
Hollywood Music in Media Awards de Los Angeles i una per als 
premis Jerry Goldsmith. 
 
Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals el Primer Premi i 
Menció d'Honor al Certamen Internacional de bandes de música 
d'Altea i el Segon Premi en el Concurs Nacional de Composició 
de Marxes Processionals Ciutat de Toledo. A més, la FSMCV li 
ha lliurat en dues ocasions un Premi Euterpe: el 2007 a la millor 
composició amb l'obra «Adalil» i el 2013 a la millor gravació al 
costat del Cercle Musical Primitiva d'Albaida amb el CD 
Llenguatge Universal. Ha rebut diferents encàrrecs com la 
composició de l'obra obligada al Certamen Internacional de 
València de 2015, música de cambra per a l'orquestra de RTVE, 
l'obra obligada per al festival Percudeix 2016. També ha rebut 
encàrrecs de prestigiosos solistes internacionals com José 
Franch o el duo Madrid Okho. En 2018 ha estrenat  obres a 
Vancouver (Canadà), Texas (EUA) i la seua música ha sonat en 
auditoris del Japó, Bèlgica, Holanda, Itàlia i Colòmbia. Podem 
trobar les seues obres editades a Piles i Molenaar i 
enregistrades en diferents CDs.

José Franch-Ballester

Jose Franch-Ballester va néixer a Moncofa el 1980, en el si d'una 
família de llarga tradició musical. Va començar els seus estudis 
musicals als nou anys amb Venancio Rius, es va titular després 
al Conservatori Superior de Música de València i va ampliar els 
seus estudis al Curtis Institute of Music a Filadèlfia, EE. UU. amb 
Donald Montanaro. Va guanyar el primer premi en el Young 
Concert Artists International Auditions i el Astral Artists National 
Auditions, tots dos el 2004, i va obtenir una beca Avery Fisher el 
2008, reconeixements que van impulsar la seua carrera 
internacional.

Com a solista de concert va fer el seu debut a Nova York el 2006 
amb l'Orquestra de St. Luke al Lincoln Center. També ha actuat 
amb la BBC Orchestra i nombroses orquestres de tot el món. A 
més ha estrenat obres de Kenji Bunch, Paul Schoenfield, Edgar 
Meyer, William Bolcom, George Tsontakis, Andrés Valero-Castells, 
Oscar Navarro i Huang Ruo. En la seua faceta pedagògica, 
col·labora a crear nous públics a través de concerts i tallers 
educatius per a joves. En el curs 2017-18 ocupa un lloc com a 
professor assistent de clarinet i música de cambra a la 
Universitat de British Columbia a Vancouver, Canadà.

Franch-Ballester és membre de la Chamber Music Society del 
Lincoln Center Nova York, amb la qual ha gravat els «Contrastos» 
de Béla Bartók per al segell Deutsche Grammophon. També ha 
fundat el grup Jose Franch-Ballester i amics, amb destacats 
col·legues joves, que ha actuat a la Comunitat Valenciana.
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Jove Banda Simfònica de la FSMCV

Des de 2001, any de la seua refundació, la Jove Banda 
Simfònica de la FSMCV es constitueix de forma estable amb 
l'objectiu de proporcionar als seus components l'experiència de 
treballar sota l'adreça d'excel·lents directors i amb repertoris de 
gran banda simfònica, així com actuar en els millors auditoris. 
Açò, unit a la convivència amb altres joves músics en les 
trobades preparatòries, els anima a seguir avant en la pròpia 
banda de la seua societat musical i en els seus estudis 
musicals, sent per tant un servei més que la FSMCV 
proporciona als seus associats.

Els seus membres són músics d'entre 18 i 28 anys pertanyents 
a societats musicals federades i amb formació mínima de 
cinquè curs d'ensenyaments professionals. Actualment compta 
amb 112 places. La Jove Banda Simfònica de la FSMCV ha oferit 
concerts en els grans auditoris i teatres de la Comunitat 
Valenciana, així com en altres escenaris nacionals i 
internacionals: Múrcia, Santiago de Compostel·la, Tenerife, 
Madrid, Carpentras (França), o en el World Music Contest de 
Kerkrade (Holanda).

En el repertori abordat per aquesta formació des dels seus 
inicis ha predominat música de compositors valencians de tots 
els temps, interpretant també obres de compositors actuals 
europeus i americans sense descuidar les grans obres de la 
música clàssica, transcripcions per a banda que han format 
part d'alguns dels seus concerts. La Jove Banda Simfònica de la 
FSMCV ha estat dirigida per artistes de prestigi com José Rafael 
Pascual Vilaplana, José Ramón Renovell, Luis Sanjaime, Andrés 
Valero-Castells, Joan Espinosa, José Antonio Rebollar, Jaime 
Belda, Pascual Martínez, Pablo Anglés, José Vicente Díaz 
Alcaina, Vicente Soler Solano, Vicente Carot, Henrie Adams, Teo 
Aparicio Barberán, José Martínez Colomina, Jesús Cantos Plaza, 
Francesc Xavier Martínez Martínez, Rafael M. Garrigós García, 
Daniel Ferrero, Beatriz Fernández, Pablo Marqués i Pere Vicalet, 
entre d'altres. Renovat anualment, el càrrec l'ostenta aquest 
any 2018 el músic d’Ontinyent Saül Gómez.

Saül Gómez Soler

Naix a Ontinyent (València) el 1982. És titulat en Percussió i 
Composició pel Conservatori Superior de Música Joaquín 
Rodrigo de València. Ho és també en Direcció d'Orquestra pel 
Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Ha 
estudiat direcció de banda a la ISEB a Trento (Itàlia) amb Jean 
Coober, Felix Hauswith, Carlo Pirola i Franco Cesarini. Ha dirigit 
diverses formacions bandístiques, tant a Espanya com a 
diferents ciutats d'Europa. Actualment és director de la 
Agrupació Musical Santa Cecília de Castalla, la Unió Musical 
Contestana i la Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent. 

Ha tingut l'oportunitat de dirigir a prestigiosos solistes 
internacionals com Vasko Vasilev, Pacho Flores, José Franch, 
Francesca Calero, Luis González, Roberto Turlo, Juan Llac o 
Pablo Zinger, i ha estrenat obres de Bernardo Adam Ferrero o 
Andrés Valero. Actualment, centra la seua carrera a la 
composició de música simfònica i música per al sector 
audiovisual. En aquest àmbit, ha rebut tres nominacions als 
Hollywood Music in Media Awards de Los Angeles i una per als 
premis Jerry Goldsmith. 
 
Ha guanyat nombrosos premis, entre els quals el Primer Premi i 
Menció d'Honor al Certamen Internacional de bandes de música 
d'Altea i el Segon Premi en el Concurs Nacional de Composició 
de Marxes Processionals Ciutat de Toledo. A més, la FSMCV li 
ha lliurat en dues ocasions un Premi Euterpe: el 2007 a la millor 
composició amb l'obra «Adalil» i el 2013 a la millor gravació al 
costat del Cercle Musical Primitiva d'Albaida amb el CD 
Llenguatge Universal. Ha rebut diferents encàrrecs com la 
composició de l'obra obligada al Certamen Internacional de 
València de 2015, música de cambra per a l'orquestra de RTVE, 
l'obra obligada per al festival Percudeix 2016. També ha rebut 
encàrrecs de prestigiosos solistes internacionals com José 
Franch o el duo Madrid Okho. En 2018 ha estrenat  obres a 
Vancouver (Canadà), Texas (EUA) i la seua música ha sonat en 
auditoris del Japó, Bèlgica, Holanda, Itàlia i Colòmbia. Podem 
trobar les seues obres editades a Piles i Molenaar i 
enregistrades en diferents CDs.

José Franch-Ballester

Jose Franch-Ballester va néixer a Moncofa el 1980, en el si d'una 
família de llarga tradició musical. Va començar els seus estudis 
musicals als nou anys amb Venancio Rius, es va titular després 
al Conservatori Superior de Música de València i va ampliar els 
seus estudis al Curtis Institute of Music a Filadèlfia, EE. UU. amb 
Donald Montanaro. Va guanyar el primer premi en el Young 
Concert Artists International Auditions i el Astral Artists National 
Auditions, tots dos el 2004, i va obtenir una beca Avery Fisher el 
2008, reconeixements que van impulsar la seua carrera 
internacional.

Com a solista de concert va fer el seu debut a Nova York el 2006 
amb l'Orquestra de St. Luke al Lincoln Center. També ha actuat 
amb la BBC Orchestra i nombroses orquestres de tot el món. A 
més ha estrenat obres de Kenji Bunch, Paul Schoenfield, Edgar 
Meyer, William Bolcom, George Tsontakis, Andrés Valero-Castells, 
Oscar Navarro i Huang Ruo. En la seua faceta pedagògica, 
col·labora a crear nous públics a través de concerts i tallers 
educatius per a joves. En el curs 2017-18 ocupa un lloc com a 
professor assistent de clarinet i música de cambra a la 
Universitat de British Columbia a Vancouver, Canadà.

Franch-Ballester és membre de la Chamber Music Society del 
Lincoln Center Nova York, amb la qual ha gravat els «Contrastos» 
de Béla Bartók per al segell Deutsche Grammophon. També ha 
fundat el grup Jose Franch-Ballester i amics, amb destacats 
col·legues joves, que ha actuat a la Comunitat Valenciana.

Agraïments

Agrupación Musical Santa Cecilia de Castalla, Banda Municipal 
d’Alacant, Banda Municipal de València, Biblioteca de 
Compositors Valencians de l’Ajuntament de València, Marcial 
García Ballesteros, Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
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