
Bona vesprada a tots i benvinguts a una nova edició de les Jornades Musicals de l'Octavari de 

Sant Jordi que aquest any compleixen la seua 31 edició. La seua celebració ininterrompuda des 

de 1979 les converteix en les Jornades Musicals més antigues de la Comunitat Valenciana i, el 

que és més important, en tot un referent musical pel seu elevat nivell. No podem sinó agrair a les 

entitats que tant a nivell organitzatiu com de patrocini fan possible aquesta nova edició; 

agraïment augmentat en aquests moments donada la difícil situació econòmica que s'està vivint. 

Patrocinat per l'Institut Valencià de la Música i l'Ajuntament de Banyeres de Mariola, el primer 

dels concerts que aquesta vesprada tindrem el plaer d'escoltar consta de dues parts. La primera 

correrà a càrrec de l'Ensemble de Vents de la Societat Musical de Banyeres, mentre que en la 

segona el propi Ensemble i la Coral Mariola interpretaran una obra que té un especial significat 

per a tots els banyeruts: la "Missa de Sant Jordi de Banyeres de Mariola". 

Constitueix un motiu d'enorme satisfacció que les Jornades Musicals de l'Octavari de Sant Jordi 

hagen testimoniat l'evolució del nivell musical de la Societat Musical de Banyeres de Mariola. 

Partícip en nombroses edicions (ja en la seva totalitat, ja en grups, com succeeix el dia d'avui), la 

Societat ha anat elevant el seu nivell interpretatiu gràcies a una preocupació constant per 

l'educació musical dels seus membres; el que li ha permès afrontar el difícil repte d'interpretar 

amb èxit una música tan exigent com és la música de cambra. Bona mostra del que s'acaba 

d'assenyalar va ser el concert de clausura de l'última edició d'aquestes Jornades. La nostra 

felicitació i agraïment més sincers per això. 

En aquesta ocasió, l'Ensemble està format per: 

Flauta: Regino Pérez Pont. 

Oboè: Benjamí Francès Lluna. 

Clarinet: Gregorio Ballester Ballester. 

Saxo alt: Pablo Blanes Alcántara. 

Saxo tenor: Miguel Sanchís Francés. 

Fagot: Antonio Soriano Espí. 

Trompa: Alexis Jornet Valls. 

Trompeta: Xavier Silvestre Martí. 

Trombó: José Miguel Rico Albero. 

Tuba: Jorge Granados Sosa. 

Percussió: María Martínez Payá. 

Tots sota la direcció de Rafael García Vidal, director titular de la Societat Musical de Banyeres de 

Mariola. 

I interpretaran les següents obres: 

(…) 

Amb tots vostès Rafael García Vidal i l'Ensemble de Vents de la Societat Musical de Banyeres de 

Mariola. 

 




