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El Casino Musical de Godella celebra el 200 Aniversari de la seua banda de música i vo-
lem fer-vos partícips d’aquest esdeveniment tan important per al nostre poble.

Al llarg d’aquests 200 anys moltes circumstàncies han anat canviant, però el que es 
manté inamovible són les fortes arrels que hi ha entre la música de banda, el poble i la 
seua gent. La música sempre ha format i formarà part molt important de la vida cultural 
de Godella.

És un plaer inaugurar els actes del bicentenari de la banda de música de Godella amb 
una exposició d’arts plàstiques, a Vila Eugènia, sobre la música i els dos-cents anys de la 
nostra banda, i en la que contem amb la col·laboració d’artistes del nostre poble.

Us convidem a sumar-vos a aquesta exposició on es barregen dues vessants artístiques 
tan arrelades i  destacades al nostre poble com són la música i les arts plàstiques.

Voldria mostrar el meu sincer agraïment a Josep Ferriol, comissari de l’exposició, i als 
artistes que han participat en aquest projecte de manera desinteressada. Ells ens inspi-
raran en aquesta tasca tan il·lusionant i ambiciosa que suposa la celebració dels actes 
commemoratius dels dos-cents anys de la nostra banda, una de les més antigues que es 
coneixen.

Amb aquest acte comença un aniversari molt especial amb el desig d’implicar a tot l’en-
tramat cultural i associatiu de Godella, de contagiar al poble amb aquest projecte tan 
entusiasta, i de fer-los partícips d’un esdeveniment tan extraordinari. 

Volem continuar fent història amb tots vosaltres.

200 anys fent música, fent poble!

Javier Llorens Cardo.
President del Casino Musical de Godella.



Poques coses hi ha en esta vida més boniques i gratificants que saber tocar un instru-
ment. Fer música. Transmetre amb la música allò que sents, les teues emocions. Dir amb 
notes el que no diuen les paraules. 

En Godella sabem bé de què parlem. Diuen que som bressol d’artistes perquè dels nos-
tres carrers han eixit grans pintors, artesans i escriptors. Però si d’una cosa hem d’estar 
ben orgullosos i orgulloses és de totes les persones del nostre poble que composen músi-
ca, que la interpreten o que són directores d’este gran grup de gent. 

I este èxit li’l deguem a la nostra banda. La banda de Godella que compleix 200 anys i 
que, si tira la vista enrere, trobarà que ha deixat tot un llegat amb grans noms i grans 
moments en este àmbit. I ho continua fent, perquè la nostra banda està més viva que 
mai.

Les bandes en general, i la de Godella en particular, són un eix de vertebració fonamen-
tal en la societat, gent de totes le edats, de tots els barris i de totes les condicions soci-
als han trobat al Casino el seu punt dúnió. 

Per les aules d’assaig i pels escenaris de Godella han passat moltes persones unides per 
una passió comú: la música, i eixe fet resulta fonamental per construir la història d’un 
poble i per escriure les línies que ens defineixen com a societat. Una societat, la gode-
llenca, amb una gran sensibilitat per la cultura i un gran gust per les coses ben fetes. I 
en això, per suposat, també ha contribuït la nostra banda.

A nivell personal, este bicentenari em toca de ben a prop. La meua filla toca en la banda 
i ara visc més a prop cada pasacarrer, concert i viatge, gràcies a ella, tots ens casa en 
sentim part d’esta gran família i junts recordem haver compartit grans moments, com 
els que visquérem recentment a Asturies i l’acte al Palau de la Música, en l’emotiu con-
cert homenatge a Pinazo.

Voldria donar també les gràcies a tots els artistes plàstics que heu preparat esta expo-
sició per coneixer millor la música des de la pintura, el gravat, el dibuix i la fotografia. 
Vosaltres poseu la imatge a esta història, que també és la vostra. 

Com deia al principi, i parafrasejant a l’escriptor Hans Christian Andersen, “on les pa-
raules fallen, la música parla”. Així que en estes línies, per suposat, vull felicitar la nos-
tra banda però, sobretot, vull convidar-vos a totes i tots a apropar-vos a ella, anar als 
concerts i deixar que la música vos enamore com ha fet amb mi.

Per molts anys!

Eva Pilar Sanchis i Bargues
Alcaldessa de Godella en funcions.



Des de menuda volia ser músic.
Els meus pares, en quan vaig ser un poc fadrina, em van portar a l’escola de música que 
estava, en aquell moment, al carrer Abadia. 

Recorde el primer dia molt clar, el meu pare em va acompanyar a la classe.
Hi havia una escaleta ben empinada que donava accés a un parell d’aules on s’escoltava 
a les xiquetes i xiquets solfejar... el meu mestre va ser Vicent Caballer Bondia i des de 
aleshores la clau de sol m’ha acompanyat fins ara.

La meua història segurament no és molt diferent a la d’altres xiquetes i xiquets de Go-
della i és que en aquest poble la música està en l’aire constantment i des de fa 200 anys 
tenim banda, tot un luxe!

Esperem poder gaudir-ne de molts més, que aquesta exposició siga l’excusa per tal de re-
trobar a Godella i a la seua gent amb la música, i que aquest encontre siga per sempre.

Felicitats!

Tatiana Prades Castells.
Regidora de Cultura en funcions.
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Quan propose a la Societat del Casino Musical aquesta mostra pense, en el potencial 
plàstic del meu poble i em ve al cap  tota la trajectòria artística d’accions i treballs que 
des de ben joves hem dut a terme tant individualment com col·lectiva.  Una llarga tra-
jectòria artística on sempre hem trobat punts convergents. Després del sí entusiasmat 
i unànim de la Junta Directiva s’inicia un procés llarg de treball i companyonia. És des 
del sentiment i amor més profund des d’on tots  assumim el repte i la responsabilitat 
de participar amb peces originals, fetes expressament per a l’ocasió, tot acceptant sen-
se cap objecció tant la temàtica (la música) com les diferents solucions plàstiques que 
abordaran. 

En la mostra es fa palès el debat que representa per a l’artista una exposició temàtica. 
Així, veurem la figuració més icònica i explícita junt amb la interpretació més subjecti-
va, executades a través de diferents llenguatges plàstics,  escultura, gravat , pintura, 
art digital, fotografia ..., amb una qualitat, com podreu observar, a nivell de la celebra-
ció que ens ocupa.

Aquesta exposició no hagués estat possible sense el treball desinteressat d’aquests ar-
tistes sempre disposats a col·laborar en qualsevol acció que se’ls reclame, això sí, sem-
pre amb rigor, seriositat i qualitat. Tampoc sense el suport de l’ Administració, que fa 
possible el nostre treball.

Servisca aquesta iniciativa com a punt de partida per a un any que quedarà en la memò-
ria de tots.

Josep Ferriol
Comissari i pintor
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Raquel Aguilar
CHELISTA
Oli sobre tela
60 x 73 cm
www.raquelaguilar.es
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Carrasco López
BILLIE HOLIDAY

Tècnica mixta- Collage sobre tela
92  x 116 cm 

www.carrascolopez.com
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Eduard Cortina
QUATRE VEUS
Fusta
47 x 23 x 7 cm
www.eduardcortina.com



Vicente Castillo
TUBA EN DO

Oli sobre tela
100 x 81 cm
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Joana Baldó Benac
LA BANDA
Il·lustració digital
50 x 50 cm
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Josep Ferriol
PASACARRER

Mixta sobre  tela
100 x 200 cm

www.josepferriol.com
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Cristina Ghetti
DOUBLE WAVE
Acrílic sobre fusta
120 x 60 cm
http://www.cristinaghetti.org
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Carlos Giner
LOS SONIDOS DEL SILENCIO

Oli sobre  tela
90 x 60 cm
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Giner Bueno
ESTUDIO
Oli sobre tela
81 x 60 cm
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Giner Godella
LECCIÓN DE SOLFEO

Acrílic sobre tela
100 x 73 cm



Josep Gil
LES TUBES
Fotografia sobre paper baritat
50 x 40 cm
josepgil.com  
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MacDiego
200 AÑOS DE MIDICINA

Tècnica digital
75 x 75 cm

macdiego.com
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Manuel Silvestre
GUITARRISTA
Pintura collage sobre tela
105 x 75 cm
msilvestre@yahoo.es
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Bàrbara Martínez Biot
FLUTE. 1908

Acríclic sobre tela
100 x 80 cm
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Xavier Monsalvatje Vich
PRESENT. PORTADA I CONTRAPORTADA.  AQUAREL·LA SOBRE PAPER. 29 X13 CM
INTERIOR. AQUAREL·LA SOBRE PAPER. 43 X13 CM
DEL DISC “PRESENT” DE JORDI VILÀ I ELS SEUS AMICS
www.xaviermonsalvatje.com
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Encarna Monteagudo
GODELLA BONICA

Tècnica mixta sobre taula
100 x 100 x 3 cm 

 karnamonte@yahoo.es
 encarna@ ucv.es
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Grup Modern fi
Josele Luna y Tono Raffi
SENSE TÍTOL
Tècnica mixta sobre taula
100x 100 cm
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Fuensanta Niñirola
RAPSODY IN BLUE

Impressió digital sobre cartró ploma
50 x 70 cm

fninirola.blogspot.com 
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Alfredo Pardillo
INSTRUMENT ANTIC
Acrílic sobre tela
210 x 100 cm
alfredo.com.es
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Luis Pérez Boullosa
REY DAVID

Linoleografia sobre paper
6 x 18 cm

witopb@hotmail.com
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Miguel Ángel Ríos
BICENTENARI
Dibuix Collage
100 x 70 cm
mprios@telefonica.net
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Orts
TROMBÓ

Aquarel•la sobre paper
60 x 80 cm

ortspintoret@hotmail.com
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Rosa Satorre
DESCONCIERTO 2
Acrílic sobre taula
81 x 122 cm
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