
Bona vesprada. 

Els donem la benvinguda al segon concert de la XXXI edició de les 
Jornades Musicals de l’ Octavari de Sant Jordi; actes culturals que 
serveixen de colofó a les festes en honor a Sant Jordi Màrtir, benvolgut 
patró d’aquesta la nostra vila. 

En aquesta ocasió, i gràcies al patrocini de l’ Excelentíssima Diputació 
Provincial d’ Alacant i del Molt Il·lustre Ajuntament de Banyeres de 
Mariola, tenim la satisfacció de comptar amb l’actuació  del Grup de 
Cambra de l’ Orquestra Simfònica “Ciutat d’Elx”.  

Aquesta formació, fundada l’any 1988, desenvolupa, gràcies al conveni 
amb l’ institut Municipal de Cultura d’Elx, una gran labor de difusió 
musical al Gran Teatre de la ciutat d’Elx amb les temporades anuals que 
allí tenen lloc. 

També participa en les campanyes anuals que promocionen la Diputació 
Provincial d’Alacant i el Institut Valencià de la Música. 

Bona mostra de la gran implicació que aquesta orquestra té en la difusió de 
la música i de la seua qualitat interpretativa, són els nombrosos concerts i 
gires realitzats al llarg de la geografia espanyola, gravacions, bandes 
sonores de pel·lícules i concerts pedagògics. I, de forma destacada, les 
actuacions a la “Quincena cultural Española” a Avignon, a festivals 
internacionals, al concurs “Montserrat Caballé” a Andorra, i  a les 
representacions de les òperes “Madame Butterfly”, “Carmen” i “Don Gil 
d’Alcalà”. 

Han col·laborat amb ella solistes, instrumentalistes i directors de reconegut 
prestigi nacional i internacional. I cal destacar la col·laboració en 
nombroses ocasions amb l’Orfeó Valencià Navarro Reverter. 

L’actual director titular, Leonardo Martínez, qui és Professor Superior de 
Clarinet i de Música de Cambra, es va iniciar en la direcció de la mà de  
Gabriel García i els seus estudis oficials de Direcció d’Orquestra els ha 
realitzat al Conservatori Superior de Música “Manuel Massotti Littel” de 
Murcia amb José Miguel Rodilla. Ha obtingut el 2º premi, en el III Concurs 
Internacional de Direcció d’Orquestra “Mestre José Férriz” en Montroy 
(Valencia) i 1er. Premi “Alter Music” de Direcció d’Orquestra. (Cartagena-
2005).  



Al 2005, any en el que va aprovar com a director assistent de la Joven 
Orquesta Nacional de España, va ser convidat pel catedràtic Georg Mark a 
assistir a les classes de Direcció d’Orquestra en el Conservatori 
Superior de Viena; orquestra en la qual ha treballat amb mestres i solistes 
de prestigi internacional  

La seua qualitat com a director, l’ha portat a dirigir des de 2006 nombroses 
formacions simfòniques per tota España i a països tals com  la República 
Txeca, Veneçuela, Rússia o Turquia entre d’altres.  

L’evident qualitat tant de l’Orquestra com del seu director ens porten a 
reiterar el nostre més sincer agraïment als patrocinadors d’este concert. 
Entitats que, amb el seu compromís per la difusió de la cultura musical, ens 
brinden l’oportunitat de poder gaudir amb interpretacions com les que hui 
tenim el plaer de presentar-los. 

Els comuniquem que, respecte al programa de mà, s’han introduït alguns 
canvis; per la qual cosa, s’interpretaran les següents peces: 

• Divertimento en Re Menor de Mozart 

• Danzas y Arias antiguas, de Respiñi; que consta de 4 moviments 

• Serenata de Élgar, que consta de 3 moviments 

• I, finalment, Danzas populares rumanas, de Béla Bártok 

Esperem que disfruten amb l’actuació que ens han preparat. 

Amb tos vostès, dirigit per Leonardo Martínez, el Grup de Cambra de 
l’Orquestra Simfònica “Ciutat d’Elx”. 

 

 

 


