


La Font de la Figuera

Amb l’entrada de la primavera ens arriben cada any reminiscències del passat. Fa temps, 
els músics més veterans sempre feien tot el que estava a les seues mans per introduir els més 
joves en l’art musical. Tradició que encara hui manté La Lira Fontiguerense.

Quan un adolescent (o fins i tot xiquet o xiqueta) passava a formar part d’una banda com 
la nostra, els més grans l’acollien i l’ajudaven a polir-se com a músic, ja fos professional o 
aficionat. Però, sobretot, li descobrien un amor per la música que duraria anys.

La joventut sempre serà el futur d’una agrupació musical, com pot ser la nostra. I, per este 
motiu, des de la Junta Directiva de la Societat Musical La Lira Fontiguerense, volem dedicar-
li gran part dels Concerts de primavera. Este any ens visitaran, a més de la Unió Musical 
d’Ontinyent, l’Orquestra del Conservatori d’Almansa, formada per futures promeses. Però, 
també, ens traslladarem al món del cinema amb l’espectacle “Una nit a Hollywood”, a càrrec 
de cinc joves de l’orquestra de València.

Bufits d’aire fresc comencen a envair el teatre Joan de Joanes, per això volem fer d’esta, 
la primavera més jove que haja passat mai per la nostra “casa”. La mateixa que esperem 
compartir amb vostès a través de concerts que els recorden una època de joventut i un esperit 
també jovial que ens agradaria que conservaren tota la vida.

LA JUNTA DIRECTIVA

Salutació

Organitza:

SOCIETAT MUSICAL “LA LIRA FONTIGUERENSE”
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“Una nit a Hollywood” és un recorregut per 60 anys d’història 
del sèptim art, en els que la música ha jugat un paper essencial 
com a complement de la imatge.

Moments d’alegria, de dolor, de passió, de lluita, de suspens 
o de heroicitat han estat magistralment subratllats per genials 

compositors, com ara Leonard 
Bernstein, Nino Rota, Miklós Rózsa 
o John Williams.

La indústria del cinema va su-
posar, especialment en èpoques 
de gran inestabilitat política i social 
en el àmbit europeu, un recer per a 
actors i cineastes, però també per 
a compositors que trobaren a l’altra 
banda de l’Atlàntic una oportunitat per a desenvolupar les seues 
carreres artístiques.

Sentint aquestes melodies, revisitem d’alguna manera els 
sentiments que ens suscitaren per primera vegada, acompan-
yant imatges que han quedat per a la història.

20:00 h · “Una nit a Hollywood”
17 de maig

24 de maig, 19:30 h

CONSERVATORIO DE ALMANSA

17 de maig, 20:00 h

AJUNTAMENT SARC: “Una nit a Hollywood”

1 de juny, 18:30 h

FESTIVAL entre:

- SOCIETAT MUSICAL LA LIRA FONTIGUERENSE

- AGRUPACIÓ MUSICAL d’ONTINYENT

XVI Concerts de primavera
Programa general

Fernando Pascual - Violí

Isabel López Ribera - Viola David Forés - Violoncel Juan López Ribera - Contrabaix

Marcos Sanjuán - Violí

Col·laboren:

Ajuntament de la Font de la Figuera
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24 de maig

Programa: “Una nit en Hollywood”

Tiempos Modernos (1936)

Lo que el viento se llevó (1939)

Casablanca (1942)

Cantando bajo la lluvia (1952)

La colina del adiós (1955)

West Side Story (1957)

Desayuno con diamantes (1961)

Doctor Zhivago (1965)

Love Story (1970)

El padrino (1972)

Star Wars (1977)

En busca del arca perdida (1981)

La Misión (1986)

La Bella y la Bestia (1991)

La lista de Schindler (1993)

Titanic (1997)

Patrocina:

ORQUESTA DEL C.P.M. JERÓNIMO MESEGUER DE ALMANSA

Vinculada a la asignatura de Orquesta, incluida en el currículum de Enseñanzas Profesio-
nales, esta agrupación, formada por instrumentistas de cuerda de entre 12 y 18 años, viene 
desarrollando desde su creación una importante labor pedagógica entre los alumnos que for-
man parte de la misma, proporcionándoles una formación que les prepara para ser miembros 
de agrupaciones instrumentales profesionales. Asimismo, es un referente cultural en Alman-
sa, donde realiza varios conciertos anuales, entre los que destacan el Concierto de Navidad, 
el Concierto Fin de Curso y los conciertos didácticos dirigidos a los alumnos de primaria, así 
como la colaboración con diversas agrupaciones culturales. 

Aparte de esta actividad local, ha actuado en diversas localidades de Castilla La Mancha 
y la Comunidad Valenciana, tales como Montealegre del Castillo, Fuentealbilla, Albacete, Ciu-
dad Real, Fuente La Higuera, Elda, Carcaixent o Quart de Poblet.

En la actualidad cuenta con una plantilla de 50 músicos y está bajo la dirección del profe-
sor Vicent Benlloch Ramada.

19:30 h · Conservatorio de Almansa

Ajuntament de la Font de la Figuera
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CURRÍCULUM SOLISTAS

Julia Requena Cuenca

Almansa, 14 de enero de 1996. Alumna del conservatorio profesional de música Jerónimo 
Meseguer de Almansa desde el año 2004 y cursando 6º curso de grado profesional con la 
profesora Ester Torres Medina. Primer puesto en el XII Concurso Fin de Grado Elemental en 
la modalidad mixta y ganadora del concurso de lectura a 1ª vista de E.P. del departamento 
de cuerda del curso 2010/2011 del conservatorio Jerónimo Meseguer de Almansa. Partici-
pante en cursos como “violín, viola, arco y cuerpo”, “III Curso de Perfeccionamiento de Viola” 
impartido por Ashan Pillai, y asistente como alumno activo en el curso de Alto Rendimiento 
Ad Libitum impartido por David Fons y Massimo Paris. Miembro de la Orquesta de Cámara 
Gaspar Cassadó de Almansa y de la OJPA (Orquesta Joven de la Provincia de Alicante) en la 
que ha actuado con solistas de élite internacional como Edicson Ruiz (Filarmónica de Berlín) 
y Theressia Kluger (Filarmónica Joven de Viena) y con la que participará en el SCL Festival de 
Orquestas en Viena en julio de 2014.

María Teresa Rodríguez Carrión

Nacida el 4 de febrero de 1996 en Caudete (Albacete). Alumna del conservatorio profesio-
nal de música Jerónimo Meseguer de Almansa (Albacete), desde el año 2004. Actualmente 
cursando 6º curso de grado profesional, especialidad viola, con la profesora Dª Ester Torres 
Medina, con el perfil de composición. Recientemente en 2013 realizó los cursos de Alto Rendi-
miento Ad Libitum en Onteniente, impartido por los profesores de viola David Fons y Massimo 
Paris y “III Curso de Perfeccionamiento de Viola” impartido por Ashan  Pillai, en el conservato-
rio profesional de Albacete “Torrejón y Velasco”. Curso realizado con  el Director de orquesta 
José Rafael Pascual Vilaplana, en el conservatorio Jerónimo Meseguer. Participante en cursos 
como “violín, viola, arco y cuerpo”, en el año 2004 en el conservatorio Jerónimo Meseguer. 
Participante en el encuentro de orquestas  de grado profesional de los conservatorios de 
Castilla La Mancha (Albacete, Almansa, Puertollano, Ciudad Real y Alcázar de San Juan) y 
participante en el intercambio de orquestas (Carcaixent y Almansa) 

Actualmente es miembro del cuarteto suite de cuerda, miembro de la orquesta kasiclásika, 
participante en la orquesta Teatro Castelar de Elda, con el Director Octavio J. Peidró, en la que 
ha actuado con el solista y guitarrista Francisco A. Ricote.

Programa: Conservatorio de Almansa

1ª PARTE

- Intermezzo de “Cavalleria Rusticana” (P. Mascagni)

- Concierto para viola y orquesta en Sol M (G. Ph Telemann)
   1. Largo, 2. Allegro, 3. Andante, 4. Presto

   Solistas: 
Julia Requena Cuenca  (1º y 2º mov.)

Mª Teresa Rodríguez Carrión (3º y 4º mov.)

- Humoresque (A. Dvorak)

- Intermedio de “Goyescas” (E. Granados)

2ª PARTE

- Marcha militar (F. Schubert)

- Sinfonía X en si m (F. Mendelssohn)

- A la norvegienne (E. Grieg)

- La cumparsita (Arr. J. Manookian)

Director:  Vicent Benlloch Ramada
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1 de juny
18:30 h · Festival entre bandes
Agrupació Musical Ontinyent

L’Agrupació Musical Ontinyent neix a finals de 1996, amb la il·lusió d’uns amics músics ano-
menats Intokables per crear una nova societat musical, que comptés amb una banda de mú-
sica, una escola d’educands i una banda de l’escola. En aquests principis tant dificultosos per 
a una banda es va comptar amb el treball del director ontinyentí Paco Tortosa i seguidament 
amb l’alcoià Ángel Esteve.  

Una vegada creada l’Agrupació Musical Ontinyent, aquesta es va embarcar en la adquisició i 
la realització de les obres d’un local social de la seva propietat, el qual fou inaugurat en des-
embre del 2001, sent aquest un clar referent tant a la Vall d’Albaida com al territori Valencià. 
En aquesta etapa la banda va comptar amb la direcció de Miguel Ángel Sarrió Nadal, i  va ser 
ací quant paral·lelament van començar els fruïts de la mà de Gabriel Sancho i Rafa Agulló al 
consolidar-se una escola de música i una banda jove que actualment aporta molta joventut i 
qualitat a la banda.

A partir de 2003, i una vegada creada, consolidada i amb una seu social pròpia, l’Agrupació 
no ha deixat d’elevar el seu nivell musical, treball que gràcies al sacrifici dels seus músics ha 
donat com a resultat des del Concert Extraordinari de Festes a la Plaça Major d’Ontinyent, 
passant per festivals de bandes a altres poblacions, concerts anuals de la banda com l’Estiu 
Musical entre altres, i primers premis d’interpretació i uniformitat en entrades de bandes 
d’Ontinyent o localitats de la Vall, fins al Concert al Palau de la Música de València. Durant 
aquesta etapa la banda va comptar amb la direcció del jove contestà Rafa Agulló Albors.

Amb l’arribada d’Enrique Alborch Tarrassó en la festivitat de Santa Cecília de 2006 i fins el 
2014, la banda ha continuat amb aquesta dinàmica, participant a diversos festivals, diades de 
la Vall d’Albaida, realitzant els concerts habituals i aconseguint entre d’altres coses un segon 
premi al III Certamen Nacional de Música Festera de Villena, en 2008, primer certamen en el 
que participava l’Agrupació Musical Ontinyent.

En Maig de 2010 l’Agrupació va enregistrar el seu primer Cd, encarregat per la Comparsa 
Mossàrabs d’Ontinyent de la qual es banda oficial desde la fundació de la banda i en Novem-
bre del mateix any el segon Cd, esta vegada encarregat per la Filà Asturianos d’Alcoi.

A més, en els últims anys són molts els premis obtinguts a la entrada de bandes d’Ontinyent 
i de localitats veïnes així com la participació a moltes poblacions de la Comunitat Valenciana 
com a banda oficial de Festes de Moros i Cristians, entre d’altres.

En Maig de 2012 l’Agrupació va participar per primera vegada en el Certamen Provincial de 
Bandes de Valencia obtenint un segon premi.

En aquest any 2014, l´Agrupació Musical Ontinyent enceta una nova etapa sota la dirección 
de Juan Daniel Jover Pqueres.
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- ROMUALDO SOLER (Pasdoble) (Enrique Alborch Tarrasó)

- VASA (Jose Súñer Oriola)

- EXPEDITION (Oscar Navarro González)

-TORREJON (P.D) (Ramon Calabuig)

-SYMPHONIC OVERTURE James Barnes, Op. 8

-THE ISLAND OF LIGHT (J. Alberto Pina)
I- Cova d’en Xoroi.
II- Sobre las nubes.
III-The Giants.

Programa: Agrupació Musical Ontinyent

Programa: La Lira Fontiguerense

Societat musical “La Lira Fontiguerense”
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Història de la Lira Fontiguerense 

Esta banda va nàixer abans 1869, es va legalitzar amb estatuts i acta de Constitució el dia 
18-12-1916, el seu primer Director va ser el músic de la pròpia banda José Nadal, conegut 
com “Mestre Nadal”.

Des de 1873 fins a 1919 existien dos bandes en el poble “La del Vaticà” i la “Societat Musical 
i Artística La Lira Fontiguerense”, en eixe any es van unir i van donar a conéixer la seua unió a 
tot el poble davant de l’Ajuntament amb la presència de les autoritats i el mestre Quevedo va 
compondre per a celebrar-ho el pasdoble “Tots Junts”  

Des de 1919 fins a l’actualitat han passat per esta banda nombrosos directors, Mestres que 
han portat la nostra Societat Musical al més alt nivell. Molts d’ells han sigut  membres d’esta 
entitat, músics que han nascut i que han estudiat i s’han assaonat en esta Banda, D. FRAN-
CISCO QUEVEDO SEBASTIÀ, D. FERNANDO GRAMAGE MARTINEZ, D. VICENTE JORDA 
BIOSCA, D. RAMON CALABUIG GARRIGOS, I per descomptat D. JAIME BELDA CANTAVE-
LLA, sent este últim el que ens ha portat a aconseguir la gran majoria dels premi aconseguits 
per la mateixa.

Des de 2011 la Banda comença una nova trajectòria amb el Mestre D. LUIS PEDRÓN FRAN-
CÉS, músic actiu de la nostra Societat, amb el que es pretén continuar obtenint grans èxits.



Societat musical “La Lira Fontiguerense”

Ajuntament de la Font de la Figuera


