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EDITORIAL 
 

Javier Llorens Cardo 

President del Casino Musical de Godella 

 
Estimats socis, 
 
Després d’un any com a President de la nostra 
Societat, m’agradaria transmetre-vos paraules de 
il·lusió, d`ànim i de ganes de seguir treballant en 
aquest  projecte. No ha sigut un any fàcil, ni un camí 
de roses. Hem hagut de prendre decisions 
complicades i afrontar diversos problemes que ens 
han anat sorgint, però que hem tractat de resoldre 
pensant en el bé del Casino Musical. Volia agrair el 
treball, tan necessari en este projecte, dels companys 
de la Junta Directiva.  
 
Hem gaudit d'unes festes de Santa Cecília on hem 
ofert cinc concerts al poble de Godella, hem afegit 
quinze nous membres a les files de les nostres 
agrupacions, i hem proposat diverses activitats per a 
mantenir molt present la música al nostre poble. Hem 
d’afrontar l’any 2016 en la mateixa línia, amb molta 
música i ambiciosos projectes. 
 
Em complau informar-vos que comencem una nova 
etapa en la banda amb Raul Martín Torres com a nou 

director. El podreu veure debutar al proper Concert 
de Nadal, el 19 de desembre al Capitolio, on a més 
contarem amb la presència, com cada any, dels 
nostres alumnes de cor de l’Escola de Música. 
 
L'activitat musical del Casino creix de manera 
exponencial. Les sales d’assaig estan en constant 
ebullició, fent música a tota hora, sense descans, 
concert rere concert. Sempre amb inquietuds i 
projectes, buscant la satisfacció del músic i de l’oient. 
 
Les línies d’actuació per les que volem seguir 
apostant van encaminades a un casino que porta la 
música al poble de Godella, amb quatre 
agrupacions que ofereixen més de 20 concerts cada 
any; un casino formatiu, on l’escola pren un paper 
fonamental en les primeres etapes dels nostres músics; 
un casino solidari, que dóna suport a associacions 
com Plataforma Ciutadana, Asleuval, Amics de Don 
Ursi, o Cáritas; i un Casino que col·labora amb altres 
associacions culturals del poble. 

 
 

 
 
 

 

Recordeu que podeu seguir les novetats del Casino a la nostra pàgina web 

https://casinomusicalgodella.wordpress.com/ 
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Música i cant: elements terapèutics 

 
Josep Espí Vidal 

 
 
L'Organització Mundial de la Salut considera que la 
malaltia no és l'absència de salut, sinó la dificultat o 
incapacitat d'accedir al propi potencial dins el 
context concret en què viu la persona, associat a una 
privació del benestar físic, psíquic o social. 
 
La música i el cant compleixen amb aquest 
pensament integral de l'ésser humà en utilitzar com a 
teràpia, emprant el llenguatge, la veu i els sons per 
afavorir la salut emocional, física, mental i social de 
les persones. 
 
En el camp de la investigació s'han publicat i es 
publiquen constantment treballs i articles que avalen 
la música com a tractament en múltiples malalties 
(sobretot en demències) i que demostra les millores 
en la comunicació, relacions socials i capacitats 
cognitives i perceptives. 
 
La música i el cant permeten reviure emocions i 
records. Les cançons i melodies que hem escoltat al 
llarg de la nostra vida són vincle d'expressió de 
pensament i emocions. Amb el cant el nostre cos, 
ment, cor i esperit s'unifiquen i harmonitzen. En cantar 
netegem el nostre cos de dolors i la nostra ment de 
pors aflorant sentiments d'alegria, pau, amor cap a 
nosaltres i cap als altres. Ens relaxem però alhora 
potenciem la nostra energia (com el corredor de fons 
que segrega endorfines i sent que el seu cos no 
pateix). Es restableix l'equilibri interior, aprenem a 
escoltar el nostre cos i trobar el lloc de silenci, perquè 
el so és la força més subtil i fonamental de la 
naturalesa. 
 
Es tenen diferents formes de pensar i opinar, però en 
cantar tots ens unim en la mateixa sintonia i desperta 
en nosaltres sentiments d'unitat i respecte cap a tot 
allò que forma part de les nostres vides. 
 
Diuen que Asclepi, a l'antiga Grècia, guaria els seus 
malalts acompanyant els seus tractaments amb 
dolços cants. 
 
Des del principi de la humanitat, quan es comença a 
tenir idea que hi ha déus que atorguen beneficis o 
per contra castiguen, els homes recorren a càntics i 
sons per sol·licitar salut i bona caça, també 
agraïment i per apaivagar la seva ira. 
 
El cant i la música han acompanyat i acompanyen 

l'ésser humà i som capaços d'exterioritzar els 
sentiments més profunds i apaivagar moments de 
neguit, por, pena o plor. Utilitzar la veu mitjançant el 
cant ens allibera d'aquelles alteracions afectives que 
puguem tenir; és un instrument alliberador. 
 
Alberto Kuschman, psicòleg, músic i compositor diu: 
"El cant és una medicina, un remei casolà que des de 
sempre usen les mares per a calmar els nens quan 
ploren". Qui no recorda l'abraçada de la nostra mare 
cantant o xiuxiuejant una melodia per relaxar-nos, 
treure les pors i ajudar-nos a agafar el son?. 
 
Madeleine Mansion, considerada com una de les 
millors pedagogues en l'ensenyament de la tècnica 
vocal, assenyala en el seu llibre "L'estudi del cant": 
Quan dolç és trobar en el cant la més noble evasió 
de les preocupacions, el més poderós tònic de 
l'ànima , el mitjà d'expressió del que ...Indicible. Cap 
treball, cap plaer, poden proporcionar amb més 
intensitat les pures satisfaccions que dóna el cant, tan 
profundament humà i tan proper al diví. 
 
En els estudis sobre cant crida l'atenció els realitzats a 
la Universitat de Frankfurt, en què sembla que el cant 
reforça el sistema immunitari, i al Levin School of Music 
de Washington. En el primer es va observar a tots els 
membres d'un cor i al públic. Després d'una 
interpretació del Rèquiem de Mozart els cantants van 
mostrar nivells més alts de Immunoglobulina A i 
Cortisol (tots dos assenyalen un sistema immunitari 
fort), dada que no apareixia en les persones del 
públic que només havien escoltat. En el segon estudi 
els components del cor van declarar sentir-se millor 
en la vida diària i no només quan estan cantant. La 
qualitat i força de la seva veu havia millorat, així com 
la seva respiració i elegància, la motricitat i 
coordinació, ja que per cantar s'utilitza tot el cos. 
 
Després de tot ens podem preguntar: i si no sé 
cantar? Que no es tinga la tècnica suficient no és 
l'important. No hem de privar-nos del plaer 
d'experimentar el cant. No tinguem por que algú ens 
jutge. És una bona teràpia per començar o acabar el 
dia. 
 
 
CULTIVEM LA CALMA I LA SERENITAT. VISQUEM 
INTENSAMENT ... ESTIMEM ... PATIM I DEIXEM QUE 
CANTE LA NOSTRA ÀNIMA.  
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RAUL MARTIN, NOU DIRECTOR DE LA BANDA 
 

 
 
 
Comencem un nou exercici musical i amb ell 
esperances i il•lusions de què aquest serà un bon any. 
I això dona eixida amb l’elecció d’un nou director. 
Raul Martín Torres serà l’encarregat de portar la 
batuta que ens unirà a totes i tots amb la música, els 
concerts, la germanor i la gran il•lusió de tots 
nosaltres en començar una nova etapa. Per això 
volem que el conegueu un poquet més… 
 
Raul és de Quart de Poblet, i entre altres coses toca el 
violí, la percussió i el piano. És llicenciat en Llenguatge 
de l’Educació Musical pel conservatori Superior de 
Castelló, obtenint un Excel•lent al projecte final de 
carrera.  Aquest mateix any ha sigut nomenat director 
assistent de l’orquestra filharmònica Jaume I, 
destacant la seua participació en el muntatge de 
l’òpera La Traviata al Palau de la Música de València. 
 
Hola Raul, primer de tot donar-te l’enhorabona, eres 
el nostre nou director! ¿Per què vas voler formar part 
de la nostra societat? 
 
L'any 2000 vaig col•laborar amb el Casino Musical de 
Godella i ja la impressió va ser molt bona. A més és 
per tots conegut l'elevat nivell de la banda, no 
podem oblidar l'últim premi en el Certamen Provincial 
de Bandes. Amb tots aquests factors era molt atractiu 
poder fer música en aquesta societat. 

Com vas començar al món de la música? 
 
Vaig començar amb set anys en l’agrupació musical 
L’Amistat de Quart de Poblet. El meu pare ha estat 
músic i la meua mare directiva d'aquesta banda, de 
xicotet no hi havia concert que no em perdés. Sí o si 
aquest era el meu camí. 
 
Tens predilecció per algun instrument? 
 
En diferents etapes de la meua vida he estat 
coneixent diversos instruments: Violí/Viola, Percussió i 
Piano. Sempre he pensat que era necessari conèixer 
aquests i molts més per poder fer el que més 
m'agrada, que és dirigir. Però seria la percussió qui en 
l’àmbit professional i personal m'ha aportat més 
experiències positives 
 
Pertanys a alguna banda de poble? 
 
Com he dit abans vaig començar els meus estudis 
musicals en L’Agrupació musical L’Amistat de Quart 
de Poblet i he estat molts anys tocant en ella. En 
l'actualitat dedicant-me professionalment al món de 
la música és molt complicat pertànyer a aquesta 
banda. 
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Què penses que és important per a què un col·lectiu 
com aquest funcione? 
 
Perquè un col·lectiu funcione necessita de tres 
paraules: Motivació, Implicació i Música 
 
Quin repertori és el que més t’agrada per a interpretar 
amb una banda com la nostra? 
 
El repertori és un dels punts més importants a 
desenvolupar en una banda, perquè és el nexe 
d'unió entre els músics, director i espectadors. Pense 
que hauríem d'abordar tot tipus d'obres que pot 
abastar un ensemble de vents i percussió. Des del 
pasdoble o la sarsuela, passant per les transcripcions i 
arribant a la música contemporània, sense oblidar el 
nostre folklore o la música més “Pop”. 
 
Consideres important que el director estiga implicat al 
100% en la societat? 
 
La implicació d'un director dins d'una societat és molt 
important. El meu objectiu és idear, dissenyar i produir 
tot un seguit de projectes musicals, culturals, lúdics i 
educatius pels quals la implicació i la motivació són 
capitals. 
 
Quins plans de futur tens amb nosaltres? 
 

Dins de la meua programació hi ha objectius a curt, 
mitjà i llarg termini. Engrandir el sentiment de banda, 
apropar-la a la societat, créixer musicalment i en un 
futur un premi, seria un breu resum dels plans que 
espere desenvolupar en aquesta societat. 
 
Quin consell faries arribar als nous músics que entren 
nous aquest any a la societat? 
 
Als nous músics els aconsellaria que aquest és el seu 
any, que gaudisquen de totes les activitats que van a 
participar. Des de la recollida, als concerts, assajos o 
totes les activitats culturals i lúdiques programades 
des de la societat, són un conjunt de propostes que 
no s'han de deixar passar, que no les oblidaran en la 
seua vida. 
 
 
Vols dedicar algunes paraules a la teua banda? 
 
És un plaer ser el director de la Banda del Casino 
Musical de Godella. És molt important que tots 
col·laborem (director, músics i directius) en aquest 
projecte musical, hi hauran moments molt positius 
però també durs, però entre tots aconseguirem 
qualsevol meta projectada. Però no oblidem que 
l'important és gaudir el camí i no solament la meta, és 
per això que vos convide a gaudir al meu costat de 
la música tots els Dimarts i Dijous. 
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II FESTIVAL DE BIG BANDS AL CAPITOLI: 

REQUENA-GODELLA  

Manolo Valls 

Director de la Big Band Casino Musical de Godella  

 

El pròxim diumenge 31 de gener de vesprada 

tindrà lloc al Teatre Capitoli de Godella el II 

Festival de Big Bands organitzat pel Casino 

Musical de Godella. En el primer festival, 

celebrat el 8 de març del 2015, la nostra big 

band tingué la sort de compartir escenari amb 

la Jazzbona Big Band de la Pobla de Vallbona. 

En aquesta ocasió seran els amics de la 

Requena Big Band Jazz Ensemble els que ens 

visiten. I dic amics perquè (a l’igual que els 

amics de la Jazzbona) ens reberen i tractaren 

molt bé quan la nostra big band viatjà a 

Requena a compartir escenari amb ells, allà pel 

mes de febrer, coincidint amb la important Fira 

de l'Embotit. El nom d´aquell festival, que 

començà sent una broma, no podria ser més 

graciós i alhora més descriptiu: I Festival 

Morcijazz de Requena. 

És sense dubte una bona noticia el fet  que a 

poc a poc vagen apareixent big bands de jazz 

arreu de la nostra terra, i crec que de manera 

generalitzada, a tot l´estat espanyol. I és la 

majoria de vegades dins de societats musicals 

com la nostra on naixen com una formació més, 

a l’igual que les nostres tradicionals bandes, o 

des de fa menys anys, les orquestres i els cors. 

Ningú crec que puga dubtar que aquesta 

diversificació musical és un fet que enriqueix la 

nostra cultura: les big bands i el jazz van sent  a 

poc a poc “cosa nostra” també, i no sols música 

estrangera o d´estrangers. Perquè com s´ha dit 

en innumerables ocasions, la música és un 

llenguatge universal, i no coneix fronteres. 
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Per a aquest festival estem preparant un 

repertori nou, amb algunes obres prou 

complicades i de duració extensa dins de l´estil 

de big band. Fent paral·lelisme amb l´argot 

bandístic, fem broma dient que són “obres de 

certamen”. I és que ho són. Però estem segurs  

que l´esforç valdrà la pena i el resultat final serà 

molt satisfactori. Una d´aquestes obres es 

“Recordando a un amigo”, composta pel nostre 

benvolgut saxo alt “lead” José Luis Granell. Al 

festival estrenarem una revisió-adaptació que 

José Luis ha fet expressament per a la nostra Big 

Band. L´obra original, dedicada al desaparegut 

baixista de Saxomania, Josemi Alfonso, va ser 

gravada l´any 2003 al disc “Per l´altra Banda” 

de Ramón Cardo Big Band (disc molt 

recomanable, amb composicions originals per a 

big band, de Ramón, José Luis, i altres 

compositors valencians). 

Esperem, com sempre, poder estar a l´altura de 

les obres que interpretem, dels nostres convidats 

de Requena, i especialment, del nostre públic, i 

que el diumenge 31 de gener siga una festa de 

la música i la germanor entre músics, pobles i 

societats musicals.  

Vos esperem!!! 
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Qui és un “músic”? 
Josep R. Gil-Tàrrega 

 

De manera general podríem dir que un músic és 
aquell o aquella que crea, practica o fa música. 
Però podríem trobar infinits matisos al significat 
d’aquesta paraula. La música és un art. Un art 
temporal que, a diferència de la resta d’arts (les 
arts plàstiques) té la particularitat de transcórrer 
en el temps de forma efímera. La seua 
globalitat, la seua forma, es fan audibles en 
períodes de temps més o menys extensos. Eixa 
és la màgia de la música. I el músic, tant 
creador com intèrpret o docent, sap de les 
grans dosis de concentració, pràctica i 
coneixement que necessita per poder posar en 
peu una obra musical siga del tipus o del 
gènere que siga. Per tot això, podem dir que, 
independentment del seu grau de 
professionalització, el músic és una persona 
esforçada, disciplinada, constant, solidària, 
generosa, sensible, etc. 

Han d’animar els pares als seus fills i filles a 

practicar la música? 

Per tot això és lògic pensar que la pràctica de la 
música des de molt joves aporta a la formació i 
el creixement dels xiquets i xiquetes un fum de 
beneficis. Des de fa molt de temps s’ha 
demostrat estadísticament que els xiquets que 
tenen l’hàbit d’estudiar i fer música solen 
obtindre millors resultats als seus estudis reglats. 
Un fenomen semblant es produeix amb els joves 
que practiquen esport i s’especialitzen en 
alguna de les seues disciplines. Els xiquets i 
xiquetes músics aprenen a superar-se dia a dia, 
vencent els esculls que l’estudi i la pràctica els 
planteja. A més a més, adquireixen un esperit 
solidari quan toquen o canten en grup, valorant 
el resultat de conjunt i adaptant-se a les seues 
necessitats. Aguditzen la seua percepció 
auditiva. Valoren el silenci com a element 
indispensable per al desenvolupament personal 
i la pràctica musical. Estableixen vincles estrets 
d’amistat amb els qui comparteixen la seua 

activitat. Són més àgils en la comprensió lectora 
i oral. Coneixen un llenguatge universal i 
abstracte que els apropa a altres cultures i que 
els fa ser més respectuosos amb elles. Aprenen 
també la crítica constructiva i a saber afrontar 
els problemes quotidians amb una actitud més 
positiva i oberta. En definitiva, podem dir que la 
pràctica de la música és un capital simbòlic que 
marcarà sens dubte el seu desenvolupament 
com a éssers humans i la seua relació amb la 
resta. 

Per als que ja practiquen la música i formen part 

d’agrupacions musicals... 

Tots aquests valors van creant un substrat en la 
personalitat dels músics, que també es fa palès 
en la vida diària. Alguns dels joves que han 
dedicat part de la seua vida a aprendre i 
practicar la música podran dedicar-se a ella en 
el futur professionalment, com a instrumentistes, 
professors, cantants, compositors, directors, etc., 
però molts d’ells i d’elles, encara que dedicant-
se de forma no professional, no perdran mai el 
contacte amb ella, formant part d’agrupacions 
de tot tipus. En els dos casos, la música seguirà 
sent una forma de vida, o si es vol, una forma 
d’entendre la vida. 

 

Aquells valors que es van forjar en la infantesa es 
posaran de manifest al dia a dia: la tenacitat, la 
companyonia, la sensibilitat artística i sobretot, el 
respecte. Respecte cap als companys músics 
(puntualitat, compromís...), respecte cap a la 
música (dedicació, treball...), cap a les entitats 
(voluntarietat, servici...). És així com una activitat 
artística tan bella pot tindre un vertader sentit i 
donar-nos grans satisfaccions. La música forma 
part de nosaltres i nosaltres d’ella. 
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CONCERTS D’INTERCANVI AMB ALBUIXECH 

Miquel Benlloch Armijo, trombó 

Pepe Benlloch Armijo, trompa 

 

Hola, som membres de la Banda Juvenil de 

Godella, estem molt contents de formar part 

d’aquesta banda. Enguany hem fet un 

intercanvi amb la banda juvenil d’Albuixech. El 

dissabte 19 de setembre ens n’anàrem en 

autobús i allí començàrem a passar-se-ho bé 

perquè no paràvem de cantar i de riure’ns. En 

arribar vàrem deixar els instruments en una aula 

del seu auditori, on assagen i fan els concerts. 

Vàrem afinar i després... a tocar. A pesar de què 

estàvem  en un lloc diferent al qual estem 

habituats, ens trobàvem com a casa. 

Una setmana després, el dia 26, ells vingueren a 

Godella i férem un concert al Teatre Capitolio. 

Nosaltres ens vam disfressar de pirates per a 

tocar una obra que es deia “El Barco Pirata”. 

Crec que tots ens ho passàrem molt bé en este 

dia de festa. 

M’agradaria fer més intercanvis amb altres 

bandes per a gaudir de la seua música i 

conèixer altres pobles i els seus músics 
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SANTA CECÍLIA 2015 
 

Com és tradicional, durant el mes de noviembre, la nostra societat va 
celebrar les seues festes en honor a Santa Cecília, patrona de la música. 

Concerts, passacarrers, germanor… sempre amb la música com a fil 
conductor de la nostra festa. 

 
 

 
 

El dinar de germanor que culmina les festes, moment d’encontre entre amics i veïns 

Jocs infantils a la Plaça de l’Església. Els xiquets, el futur de la nostra societat.
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La rondalla “Claveles Rojos” ens va oferir un 

concert amb la seua música a la parròquia de Sant 

Bertomeu 

Música més festera al primer pis del Casino. Bona 
música i millor companyia! 

Les Amigues de la Música, part imprescindible de la nostra festa i de 
la nostra societat. Si no existiren, caldria inventar-les… 

Passacarrer d’homenatge als 
nostres artistes de Godella 
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UN CONCERT MOLT PECULIAR 
L’Orquestra ens va oferir a Santa Cecília una original 

proposta de la mà de Tono Berti 
 
Preparació  
El concert va portar prou de temps de 
preparació, no sols pels assajos (prou divertits 
per cert), sinó per la realització del guió i 
l'elecció de les peces musicals i dels contes. 
Després d'aclarir que faríem, faltava triar els 
actors, i això va ser relativament fàcil.  
 
Moments previs al concert  
L'última hora abans del concert va ser prou 
tranquil•la, ja que cap de nosaltres estàvem 
nerviosos o almenys no pareixia el contrari. En 
eixos moments felicitarem a Tono pel seu gran 
treball en el disseny de l’escenari, es veia vindre 
que tot anava a eixir bé. Poc després els meus 
companys de l'orquestra van anar darrere de 
l'escenari per a esperar el començament del 
concert, però els nous músics, com era 
d'esperar, no podíem estar amb ells perquè 
nosaltres havíem d'entrar a l'escenari des del 
pati de butaques.  
 
Durant el concert 
El transcurs del concert va ser el correcte. El 
públic no va despertar a les fades amb els 
aplaudiments com s'havia demanat prèviament 
pels altaveus. Només va aplaudir al principi 

durant la presentació de les noves 
incorporacions, però tot va ser com estava 
previst. Després, la major complicació era que 
els actors/músics no entropessaren amb la xarxa 
de cables que hi havia al sòl donada la 
quantitat de llums que hi havia en l'escenari. Tot 
açò va ser possible gràcies a tots els actors, els 
quals van interpretar molt bé: la bella dorment, 
la història d'un futur en què la matèria no era útil, 
la història d'un pintor que l'única passió era 
pintar una dona que acabava morint, i per últim 
el manual de com calia pujar una escala, molt 
tècnic per cert. També cal destacar les persones 
que van llegir els relats curts i com no als 
narradors improvisats que van sorgir des del 
públic. En fi, si haguera de dir tots els seus noms i 
el que feien, podria escriure un altre article.  
 
Reacció del públic 
Pense sincerament que el públic es va 
sorprendre prou quan va començar l’actuació 
perquè potser esperaven que fóra el típic 
concert de música i com a màxim la 
presentació dels nous músics, però va ser més 
que això. Encara que en un principi es van 
sorprendre, crec que en general la reacció va 
ser molt bona. 
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II CONCERT DE MÚSICA DE CAMBRA ENRIC CULLELL 
 

Fernando Vilella Garcia 

 

 
 
Aquest concert que va obrir els actes de Santa 
Cecilia, va ser una de les més boniques maneres 
de mantenir viu el record del nostre amic Enric 
Cullell. 
 
Aquest any vam tenir la sort de comptar amb la 
presència en escena d'un grandíssim pianista i 
director d'àmbit internacional, Jorge Gimenez. 
Qui amb la humilitat que li caracteritza va 
acompanyar a dos dels músics de la casa. 
 
En primer lloc, al trompetista Guillem Torró, en 
una interpretació fabulosa de les cançons de 
Manuel de Falla. I en segon lloc, a Fernando 
Vilella al oboè, amb la primera i tercera 
Romanza de Schumann i una Siciliana de Bach. 
 
A continuació, vam poder gaudir del duo per a 
violí i viola, de l'exigent arranjament de J. 
Halvorsen, sobre la suite número 7 en sol menor 
per a clau de G. F. Handel, interpretat 
apassionadament per Julia Ferriol Miralles i Jorge 
Castellar Montes, els qui van anar de la mateixa 
manera ovacionats pel públic. 

 
Aquest concert no haguera estat possible sense 
la col·laboració activa que sempre mostren els 
membres de la nostra orquestra i la seua 
directora Pilar Mor. 
 
I per finalitzar la primera part del concert, vam 
tenir la sort de somiar amb Mozart. Duo per a 
violí i violoncello Kv. 423, interpretat per Laura 
Gonzalez i Pilar Mor. 
 
Respecte a les anteriors edicions d'aquest 
concert, aquest any la segona part va suposar 
una innovació, ja que el públic va poder vibrar 
amb el magnífic jazz del trio Eduard Marquina, 
compost pel bateria Simone Zaniol, Rubén 
Carles al contrabaix i el gran pianista Eduard 
Marquina. 
 
La Música de cambra significa dues, o més 
persones, fent música juntes. Fer Música és una 
de les coses més apassionants que una persona 
pot fer. La bellesa és subjectiva i la passió 
universal. 
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NOUS MÚSICS, NOUS COMPANYS 

 

El diumenge 8 de Novembre va ser un dia molt 

especial per a un grup de xics i xiques que des 

de fa algun temps es preparen per a ser músics. 

La Societat del Casino Musical va celebrar amb 

ells la seua incorporació a les agrupacions en 

què creixeran com a músics i com a persones 

durant els pròxims anys. 

Si bé per a un adult l'eixida a la banda o 

l'orquestra és un moment especial que culmina 

un període de formació musical que permet 

participar en aquestes formacions en condicions 

tècniques adequades, en el cas dels nostres 

joves té a més un significat especial. Per a la 

majoria, a més d´un graó en la seua formació 

musical és un moment de canvis personals i de 

relacions socials. Formaran part d´una 

agrupació on la dinàmica és diferent de 

l'habitual de l’escola i comencen a assolir hàbits 

i horaris de treball propis dels adults, el que 

suposa un esforç quasi sempre infravalorat en la 

vida escolar dels xics i xiques músics. Per a tots 

ells és l’anunci o l´entrada en el món dels adults, 

uns adults que passen a ser companys i amics, 

malgrat la diferencia d'edat. 

La incorporació de nous companys no és 

estimulant només per als nous músics, la resta de 

components de les agrupacions amb més 

experiència es veuen reflectits en ells i creix el 

sentiment de grup i de permanència a un 

col·lectiu que actua de revulsiu en el dia a dia 

de les agrupacions. Algú podria dir que aquests 

joves músics alteren el ritme de treball dels 

assajos, i de fet és així, però val la pena perdre 

una miqueta de serietat i rigor si a canvi ens 

donen la seua energia, alegria i frescor. Aquest 

any el nostre nou director de la Banda, Raül, i 

Pilar a l’orquestra hauran de treballar de valent, 

doncs a més del treball tècnic hauran de 

reconduir aquesta energia i fer bon ús d'ella. Pot 

ser un treball dur i de vegades esgotador, però 

els mestres de l’escola i els nostres directors de 

Banda, Orquestra i Cor, han estat demostrant 

cada dia que ho fan de bon gust. 
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Vull aprofitar aquest espai per a estimular als 

nous músics a participar activament en totes les 

activitats que realitza la societat, tant artístiques 

com de tipus organitzatiu. La participació en les 

reunions, independentment de l’edat de 

cadascú, ens enriqueix en opinions i dóna colorit 

a la vida social, a més de la funció educativa 

que pot tindre per a tots el que hi participem. Us 

demanaria que fóreu crítics, dins del context del 

diàleg d'igual a igual, de company a company, 

perquè és l´única manera d'aconseguir un 

sistema de millora continuada. 

Per altra banda, com a pare d'un nou músic, vull 

agrair als mestres de l´escola el treball que han 

fet i la paciència que han demostrat cada dia , 

estimulant els estudiants perquè la seua eixida a 

la banda o l’orquestra represente per a ells un 

objectiu valuós. 

Us anime com a músic a gaudir dels assajos i a 

participar en aquests sempre que pugueu. La 

força de voluntat s’esgota, i l’escola, el treball o 

la facultat ja us exigeix molta d'aquesta 

voluntat, pel que es comprén que en algunes 

èpoques de l’any els assajos no tinguen la 

assistència desitjada per a poder gaudir d'un 

grup de treball adequat. Vent als nous músics 

en aquest primer passacarrer del dia 8, jo diria 

que no es perdran cap assaig sense un motiu 

ben important. 

Per a acabar vull donar l’enhorabona als nous 

músics, als seus pares i a tots el que hi participen 

d'una manera o d’altra en el dia a dia 

d’aquesta societat, que no és altra cosa que la 

suma de cadascú de vosaltres. Graciés als 

músics per fer-nos gaudir amb la vostra música. 

 

 

NOVES GENERACIONS! 
Marta López 

 
La primera vegada que vaig veure tocar a la 

banda fou fa dos anys. Des d'aquella magnífica 

actuació sempre havia volgut formar part d'eixa 

agrupació. 

 

El dia que digueren els noms dels nous músics va 

ser increïble per a tots nosaltres. Recorde com 

començàrem a saltar d'alegria o d’il·lusió, i com 

els nostres companys de la prebanda vingueren 

a donar-nos l'enhorabona. Eixe dijous, al primer 

assaig, estàvem més alegres encara, fent-nos un 

“selfie” per immortalitzar cada moment. 

Després, arribarem a casa amb una carpeta 

plena de partitures per estudiar i ganes de 

continuar.  

 

Dues setmanes després vingueren els músics a 

per nosaltres a ritme de pasdoble. Tots estàvem 

tant nerviosos com emocionats i gaudirem d'un 

acte molt emotiu. Com a record, ens donaren 

una miniatura del nostre instrument (en el meu 

cas un saxo). 

 

L'última setmana de les festes de Santa Cecília 

férem un passa-carrer en el qual passejàvem a 

Santa Cecília mentre uns tiraven coets i nosaltres 

tocàvem. A la nit hi hagué una festa amb 

concurs de disfresses molt divertida,i cada 

corda es disfressà d'un conte (2n premi per als 

saxos!!). L’endemà  tornàrem a treure els nostres 

instruments per a fer un cercavila i posar 

corones en els carrers del poble que tenen nom 

d'artistes. Foren unes setmanes fantàstiques que 

compartírem amb uns companys molt especials 

i que sempre tindrem al nostre cor. 
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EL COR DEL CASINO, EN SANTA CECÍLIA 
 

El cor presenta oficialment la seua nova etapa de la mà de 
José Ramon Gil Tárrega 

 
Inma Senent 

 

 
 
Durant el mes de novembre el Casino Musical 

de Godella organitza una sèrie d’actes de 

caràcter musical, cultural i lúdic en honor a 

Santa Cecília dinamitzant, com ja és tradició, la 

vida cultural del poble de Godella. 

 

En aquesta ocasió el Cor Casino Musical ha 

participat en dos actes dels programats pel 

Casino i les seues agrupacions. 

 

 En primer lloc, el concert celebrat el dia 8 de 

novembre a l’església de Sant Bertomeu, en el 

qual encetàvem una nova etapa d’aquesta 

agrupació. Aquest concert ens va aprofitar per 

a fer la presentació al públic d’un treball 

que estem fent amb moltes ganes, il·lusió 

i compromís, conduït pel nou director 

José Ramon Gil Tárrega. 

 

La Missa en honor a Santa Cecília, cantada 

conjuntament amb el Cor Sant Bertomeu i amb 

l’Orquestra del Casino Musical de Godella sota 

la direcció de Pilar Mor, va ser l’altra activitat, ja 

tradicional, de participació del Cor del Casino 

Musical. El repertori escollit va ser de nivell, 

interpretant-se composicions 

de Johann Sebastian Bach, Johann Georg Albre

chtsberger (1736-1809), Wolfgang Amadeus 

Mozart (KV49), Charles Gounod (1818-1893), 

William Boyce (1710-1779), i G.F. Haendel (1685-

1755). 
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Menció especial a la intervenció dels nostres 

solistes durant la missa, els quals amb les seues 

veus ens varen oferir moments de gran emoció i 

bellesa; Hang Ferrer,  Juanfran Lluch, Consuelo 

Gómez, Josep Espí. 

 

Cal destacar també la interpretació del  Ave  

Maria de  F. Schubert que ens va oferir Júlia 

Ferriol al violí, acompanyada per la resta de 

músics de l’Orquestra. 

 

Aquesta actuació va ser tot un repte per a les 

agrupacions participants però cal assenyalar 

que el resultat va ser molt gratificant per a tots, 

l’esforç paga la pena......i fins i tot el públic 

també va apreciar el treball realitzat. 

 

Així que esperem continuar treballant per al 

pròxim any, creixent i coordinant-mos per poder 

gaudir junts de la música. 
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ORQUESTRES D’INTERCANVI 
Xavier Terol Bayarri 

 

 
 

Compromís, dedicació, passió; aquestes 

són les coses que es necessiten per a ser 

músic, però sobretot, el que es necessita és 

amor, amor per la música i el que es fa, ja 

que solament així és com es pot arribar al 

públic i es pot fer una feina tan 

compromesa. 

 

La música i el nostre amor per ella ens fa 

trobar nou reptes, reptes com el que 

acabem de viure al Palau de la Música de 

València i al teatre Capitoli de Godella junt 

amb la Jove Orquestra Simfònica de 

Granada, on el repte ha sigut preparar un 

gran i difícil repertori conjunt, on hem hagut 

de preparar el repertori cada orquestra per 

separat i posar-lo en comú en unes hores 

per a poder oferir dos grans concerts 

treballant colze amb colze amb els que 

seran els nostres companys tan sols per unes 

hores. 

Els assajos al Casino han sigut intensos, on 

sols ens demanaven i tots donàvem una 

cosa, el millor de nosaltres, ja que una 

orquestra és un equip, i solament si cadascú 

posa el millor d'ell mateix, es poden fer 

grans coses i grans concerts com el que 

hem fet. 

 

Després d'estar unes setmanes treballant 

cada orquestra per separat, un dia ells 

varen vindre, i vàrem fer un assaig molt 

intens, on ja per fi treballarem les obres amb 

més profunditat i ja amb els nostres nous 

companys de faristol, l'orquestra al complet. 
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DIRIGIR, CANTAR, GAUDIR! 

Mònica Perales 

 
 

Aquest passat juliol es va celebrar la tercera 

edició del Curs de Direcció Coral Ciutat de 

Godella. En aquesta ocasió el Casino Musical 

de Godella fou l’encarregat d’organitzar aquest 

curs al qual acudeixen alumnes de tota la 

Comunitat Valenciana, i en ocasions també 

d’arreu de l’Estat, per tal d’endinsar-se o bé 

perfeccionar la seua tècnica de direcció. 

 

El curs està articulat en dos nivells. El primer nivell 

està dirigit a directors novells o bé amb poca 

experiència coral que volen començar a 

dominar els rudiments de la direcció coral. El 

segon nivell és per a aquests directors de cors 

amb certa experiència tant en la direcció de 

cors com en diferents cursos de direcció. 

 

Però no només es treballa la tècnica de direcció 

sinó que es treballen altres aspectes 

fonamentals en la direcció de cor com és 

l’escolta, la musicalitat, la tècnica vocal, els 

diferents estils musicals, la pedagogia de 

l’assaig, la seua dinàmica i tots els aspectes 

musicals i humans que engloben el fet de fer 

cantar. 
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En aquesta edició els responsables 

de dur a terme aquest curs han 

estat dos professionals de la direcció 

coral, que destaquen per la seua 

dilatada experiència tant en la 

direcció de cors com en impartir 

cursos, posant al servei dels alumnes 

la seua vessant més pedagògica.  

En el Nivell Inicial ha estat realitzat 

per Mònica Perales i Massana, 

directora de l’escola de Cant Coral 

de la Universitat de València, del 

Club Coral de La nau Gran de la 

Universitat de València i del Cor de 

Dones A cau d’orella. El Nivell dos 

ha estat impartit pel prestigiós 

director Josep R. Gil-Tàrrega, 

director del Cor del Casino Musical 

de Godella, del Cor FECOCOVA i 

del cor de música antiga Victoria 

Musicae. Èlia Casanova Martí va ser 

l’encarregada de la màster class de 

Tècnica Vocal. 

El curs, al que van acudir una 

vintena d’alumnes, va ser clausurat 

l’últim dia del curs amb un concert a 

l’església de Sant Bertomeu en la 

que van poder mostrar el treball 

realitzat en els cinc dies de curs. 

Per al primer trimestre del 2016 el 

Casino Musical de Godella té 

pensat organitzar un curs de 

direcció coral per a cors infantils 

impartit per Mònica Perales i 

Massana. 

Us esperem! 
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Alguns motius per fer música  
amb una big-band   

 
Reflexions d’un músic 

 
La música és un element inserit en el nostre món, 

ens envolta, està per tot arreu, forma una 

"atmosfera" que respirem i que ens influeix. L'únic 

que ens queda és preguntar-nos si som 

conscients o no d'això; o dit d'una altra manera, 

si som oients passius o actius, si triem la música 

que volem que ens acompanye o és ella qui ens 

tria. Perquè aquest és un dels motius importants. 

Triar implica una definició, una identificació, una 

identitat, si és passiva d'alguna manera trie la 

moda o l'entorn, si és activa som nosaltres els 

que ens definim. Ara el precís seria fer un test 

amb diferents tipus de música i assenyalar com 

valorem la nostra identificació amb ella. Com 

ens agrada la companyia d'una o una altra. 

Quant temps estem en contacte amb una o 

amb una altra. Podríem triar, per exemple, 9 

estils: Rock, BSO, Clàssica, Pop, Heavy, Folk, 

Cantautor, Celta, Jazz. És clar que aquí no hi són 

tots, però és una bona representació. Bé i 

després d'escoltar-los tots, quina té la puntuació 

més alta? I ara l'altra pregunta, ¿coincideix amb 

la idea que teníem?, coincideix amb l'estil amb 

el qual ens identificàvem? 

  

La música com un símbol d'identitat és tan vella 

com l'home. Les comunitats d'emigrants la van 

utilitzar i la utilitzen per preservar el seu estil de 

vida, per recordar les seues tradicions. Ha estat 

un vincle de solidaritat entre els membres d'una 

generació com ara els anys 60 en què el rock "n" 

roll plasmava un sistema de valors oposat al dels 

pares. Avui, en la cultura urbana, decidir quina 

música escoltes és com dir qui ets o qui vols ser. 

Als EUA al començament del segle XX va sorgir 

el Blues com a expressió d'una raça oprimida 

que cantava música des de l'ànima (Soul). La 

seua difusió i evolució va portar en els anys 50 a 

veure un gran mercat per part de les cases 

discogràfiques, però existia l'inconvenient que 

estava cantada per negres. Així van sorgir els 

"Covers", música negra tocada i cantada per 

blancs. I d'aquí una reacció que identificava 

l’autèntic amb el rock, ja que es tocava la 

pròpia música, música escrita i cantada per ells i 

no satisfeien les necessitats d'un mercat enfront 

del Pop, titelles del negoci, que satisfeien gustos 

interpretant música d'altres. Aquestes idees del 

creador com millor que el reproductor i de 

donar amb la música una visió del món li 

agrade o no a l'audiència, van ser també 

absorbides en els anys 70 per les discogràfiques 

que van veure un gran mercat en la música 

clàssica. 

 

En aquest cas, el músic era un artista de perícia 

tècnica però de visió personal amb la qual cosa 

es ven la seua visió interpretativa que és 

excepcional. L'intèrpret és l'estrella, com en el 

Pop. Però es ven no un reproductor, sinó un 

creador, i així se salvaguarda l'autenticitat que 

reclama el públic. D'aquesta manera podem 

veure en les caràtules dels discos com a tal 

pianista interpreta Beethoven sent sempre la 

imatge de l'intèrpret la que sobresurt sobre la del 

compositor. Tot això ens fa una idea de com en 

el món en què vivim estem vinculats a la música 

i a certes idees sobre ella. Que vivim amb 

música que ens representa i ens identifiquem 

amb estils que reprodueixen una forma de veure 

la vida i un codi o sistema de valors. Aquests 

poden ser introduïts passivament per l'atmosfera 

musical, per l'educació, per les modes, etc. o 

elegit conscientment. Aquest és un dels efectes 

de la música, ens descobreix el potencial i les 

capacitats que tenim latents de crear Identitat i 

Col•lectivitat. De manera que, estimat lector, et 

propose alguns motius per acostar-te a la 

música de jazz i, per descomptat, perquè 

visques amb música  perquè la música... 
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1. Allibera de passions i allibera el més humà: el 

sentiment. Permet viure, com a espectador, el 

que està per arribar, el desconegut. Viure, per 

exemple, la passió o el dolor en una 

representació, de manera que aprenguem 

sobre el dolor o la passió en general, sense 

noms. És a dir, ens ensenya vivint com a 

espectadors el que, potser, viurem en la pròpia 

vida.   

2. Transmet, és comunicació. És un sobre que 

pot fer arribar als altres el que vulguem: 

sentiments, imatges, somnis, ideals. La música i el 

jazz són un gran comunicador, permet fer 

visibles aspectes que d'una altra manera 

romandrien ocults. Arriba, penetra en els oients i 

els mou en una direcció determinada i el més 

sorprenent és que no li importa ni on ni quan. El 

jazz i les big-bands tenen alguna cosa 

d'Universal.   

3. Crea un estil de vida, uns valors, una forma 

d'entendre la vida. Per a molts forma part del 

seu codi. És un signe d'identitat: Jo sóc així.   

4. Educa, transforma siga activa o 

passivament. Desperta capacitats adormides o 

que crèiem no posseir. Tota l'educació musical 

es basa en la capacitat que la música posseeix 

de deduir, d'extreure potencials psicològics, 

mentals i creatius. La música es connecta amb 

l'home, per ser reflex de la naturalesa (de la qual 

l'home és part), i pot modificar o adreçar 

aspectes com el sentiment, l'atenció, la 

memòria, el ritme cardíac, etc.   

5. Transforma el món. Un home lliure fa lliures a 

més homes, un enamorat de la música i del jazz 

contagia aquest amor per la música. Això 

modela la societat, la transforma. Potser no 

immediatament però com la música sobrepassa 

el temps i l'espai, el futur s'inclina sota els seus 

efectes. Per a molts el primer exemple 

d'autenticitat en la música va ser Beethoven 

que no va estar al servei de cap mecenes, volia 

ser lliure i escriure la música que li sorgís, no la 

que li imposaren. Aquesta idea, com hem vist, 

també es va reflectir en els anys 60 fent de 

l'autenticitat i la independència un símbol.   

6. Desperta la nostra creativitat Tots tenim la 

possibilitat de canalitzar, d'expressar des de 

certa part de nosaltres, aquestes idees o 

pensaments que ens vénen.   

7. Ens fa intèrprets Ens permet transmetre, servir 

de pont, comunicar tornar-nos receptius i 

transmissors.   

8. Ens ensenya a escoltar. En el món en què ens 

movem aquesta qualitat és molt apreciada, 

saber escoltar i la primera forma de fer música 

és saber-la apreciar, aprendre a comprendre-la.  

 

Has triat? Escull la teua companya quotidiana 

t'ajudarà quan dubtes i t’asserenarà quan et 

passes.  

 

Sempre hi ha un motiu per viure amb jazz. 
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14 ANYS EN LA BANDA DE GODELLA: TOTA UNA MENA D'EXPERIÈNCIES 
Antonio Moya 

 
 

 

Fa ara 20 anys que vaig començar a estudiar 
clarinet a l'escola de música de Godella. Encara 
recorde les meues primeres classes de respiració 
amb Bartolomé Llorens i el meu primer examen 
de solfeig amb Toni Solaz. Guarde bons records 
de les classes amb Paco Benavent i Rafa 
Fernández, que tant em van ensenyar. Així va 
començar tota una vida de dedicació 
ininterrompuda a la música que m'anava a 
oferir moments inoblidables com el del passat 9 
d'octubre.  
 
Pertanc a la Banda del Casino Musical de 
Godella des de 2001, i amb ella he viscut moltes 
experiències emocionants: el meu primer 
concert al Capitoli, la primera cercavila, les 
primeres Falles, les desfilades de moros i cristians, 
el certamen de Múrcia sota la direcció de 
Jaume Casas en 2004 i també el certamen 
provincial en 2013, que guanyàrem gràcies al 
suport d'Enric Cullell, a qui vàrem rendir 

homenatge en dos emotius i espectaculars 
concerts l'any passat. 
 
D'aquests 14 anys en la banda, potser 2015 haja 
sigut per a mi l'any més especial: a l'abril vaig 
tindre ocasió d'interpretar l'obra Rhapsody in 
Blue al piano en un concert de molt bon nivell 
sota la direcció d'Isaac González; i des de finals 
de juny, durant un període de poc més de tres 
mesos, he tingut l'honor de dirigir a la Banda del 
Casino en el concert d'estiu i, finalment, el dia 
de la Comunitat Valenciana. 
 
No puc expressar l'emoció de trobar-me de peu, 
enmig de la Plaça de l'Església de Godella, al 
capdavant de tots els músics que fan de la 
banda quelcom tan especial. El 9 d'octubre, tots 
ens entregàrem al màxim, i vaig poder sentir 
l'afecte i l'emoció dels músics i els veïns del 
poble. Sempre he sabut que la Banda de 
Godella és important; el nostre és un poble amb 
un enorme talent per a la música, i així ho 
demostren la quantitat de grans músics que ixen 
de les nostres files.  
 
M'ompli d'orgull ser part d'aquesta gran 
agrupació i poder aportar el meu granet 
d'arena. Només em queda desitjar-li molt èxit a 
la Banda del Casino Musical de Godella en 
aquesta nova etapa que comença i que tant 
promet sota la direcció de Raúl Martín.  
 
Gràcies, Banda! 
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FES-TE’N SOCI 
 

Per què fer-se soci del Casino 

Musical de Godella? 

 

Hui en dia  l'economia domèstica 

de les famílies no para de fer 

malabars per tal d'arribar a fí de 

mes  i no "morir en l’intent". En una 

societat com la que ens toca viure 

els recursos econòmics poden 

arribar a marcar "qui som" o, inclòs, 

on podem arribar, depenent del 

que tenim.  

 

Els socis del Casino Musical, amb la 

seua aportació econòmica 

mensual, estan fent que els més 

joves del nostre poble, tinguen 

almenys una opció que, en altres 

llocs no tenen o no es poden 

permetre. 

 

L'Escola de Música del Casino i la 

resta d'Agrupacions són una 

aposta de futur.  

 

Estem formant persones, músics 

que saben que, amb treball i 

esforç, tindran més opcions i des 

del Casino Musical ho estem fent 

possible. 

 

Ja tenim molts músics que estan 

fent la seua carrera musical al 

voltant del món i que  s'han format 

al Casino Musical, i això és, en part, 

gràcies a les aportacions dels socis. 

 

Els socis són importants, és per això 

que som una SOCIETAT MUSICAL. 

 

Jesús Blasco 

VINE DE VIATGE 
amb l’Orquestra del Casino Musical 

 
L’Orquestra del Casino Musical de Godella te previstos dos 

viatges per al pròxim 2016 i ens agradaria que tant els 

membres de les altres agrupacions (banda, cor, big band, 

escola de música) com la resta de socis, amics i veïns de la 

nostra societat musical, ens acompanyaren per tal de gaudir 

junts d’aquestes activitats. 

 

El primer viatge, dins l’Intercanvi amb la Jove Orquestra 

Simfònica de Granada, tindrà lloc el 15,16 i 17 de gener de 

2016 a la ciutat de Granada. Dins les activitats del viatge cal 

destacar el concert que les dos orquestres faran a l’Auditori i la 

possibilitat de visitar l’Alhambra així com passejar pels carrers 

d’aquesta ciutat plena d’Història. 

 

Després, la primera setmana d’agost viatjarem a la República 

Txeca. En aquest cas, es un viatge on l’orquestra  oferirà dos 

concerts i on visitarem la ciutat de Praga entre altres.  

 

Les persones interessades poden passar per l’oficina de 

l’Escola de Música del Casino Musical o bé manar un correu 

electrònic a orquestracasinomusicalgodella@gmail.com on 

passarem tota la informació necessària.  

 

Per al viatge a Granada, les places son limitades, així que si 

realment esteu interessats,  no ho deixeu passar. 

 

Vinga, animeu-vos! 

Jesús Blasco 
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ARA FA 20 ANYS… 
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LA BANDERA FA DUES DÈCADES 
Lola Zanón 

Amigues de la Música 
 

Un dels elements més rellevants en la Societat és la 
bandera, que participa com a símbol en els 
esdeveniments més solemnes.  

L'any 1914, amb motiu del Primer Certamen de 
Bandes al que acudia la banda de Godella, la 
Cooperativa va cedir la seua bandera per a tal acte. 
Va ser quan es va decidir confeccionar una pròpia, 
que va tenir vigència fins a la dècada dels quaranta, 
sent Bartolomé Caballer Ferrer i posteriorment José 
Huchán els encarregats de portar-la. Quan aquesta 
va ser retirada, es va estrenar una altra en 1949, 
apadrinada per l’alcalde del moment Ramón Lluna i 
la seua dona María Estellés. A causa de la intensa 
activitat musical de l'època va haver de ser 
remodelada en 1963, a la casa de Luis Marco. Hi van 
col·laborar Nieves Marco, Amparo Camps, Concha 
Alberola o Amparo Paredes, i va ser estrenada eixe 
any en el Certamen de Bandes de la secció primera. 

L'any 1994, la banda va realitzar un viatge a Chicago 
amb motiu del Mundial de futbol que allí se 
celebrava, i de nou la bandera torna a ser 
restaurada, aquesta vegada per Pepita Gimeno i 
Amparo Bondia. Un any després, durant les festes de 
Santa Cecilia, les Amigues de la Música, amb Carmen 
Rubio al capdavant, decideixen donar a la Societat 
una nova bandera, sent Joaquin Segura president de 
la mateixa. És la que actualment coneixem i, per tant, 
compleix ara vint anys. I aquesta és la bandera que 
ens agrada veure, sempre que la Banda saluda a la 
gent quan l'acompanya. Esperem que ens seguisca 
acompanyant molt temps i puga seguir contemplant 
els èxits d'aquesta agrupació. 

Gràcies a la junta de fa vint anys, i a tots els socis 
actuals que donen suport fidelment al Casino Musical 
de Godella. 
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Plaça del Músic Enric Cullell Mata, s/n 

(Parc del Molí) 
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