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Orquesta Laudística
Daniel Fortea

Divendres, 29 d’abril de 2016 - 19.00 h

En la Biblioteca Municipal José V. Felip Monlleó, inauguració de l’exposició: 

25 ANYS... I ENCARA ENS QUEDA CORDA
Complir vint-i-cinc anys és motiu suficient de celebració, un bon moment per a seure, girar 
la vista enrere i repassar tot el que des de la Daniel Fortea hem treballat per a portar a 
Nules els concerts i les activitats del ja longeu Memorial Tàrrega-Fortea. Vint-i-cinc 
edicions en les quals hem pogut compartir escenari amb solistes i agrupacions de tot 
Espanya, i que ens han servit per a anar fent-nos un lloc en el panorama musical estatal.

A ‘25 ANYS... I ENCARA ENS QUEDA CORDA’ hem volgut recopilar una xicoteta mostra 
del material que ha anat oferint el Memorial: cartells, fotos, programes… i l'hem amanit 
amb algunes altres peces que defineixen la naturalesa de la nostra orquestra. A més 
d’això, comptarem amb un gravat realitzat (i oferit de manera completament desinteres-
sada) per l’artista borrianenc Vicent Traver Calzada.

El propòsit d'esta exposició no és només nostàlgic, no; busquem, sobretot, tindre clar el 
que hem construït entre tots (els que encara estan, els que van ser i els que acaben 
d'arribar) per a fer-ho valdre com a referència precisa per a tot el que vindrà, amb els 
encerts i els errors. Que vint-i-cinc anys, en són molts, però encara en són més els que ens 
queden per davant.

Vicent Traver Calzada
Vicent Traver Calzada (Borriana, 1945), pintor, 
escultor i gravador, és, sense dubte, un dels 
artistes actuals valencians més reconeguts. 
Format en l'escola d’Arts i Oficis de Castelló de 
la Plana, en l'Escola de Belles Arts de San Carles 
de València, en l'Escola de Belles Arts de Sant 
Ferran de Madrid i en l'Escola de Belles Arts de 
València, té obra en museus i col·leccions d’allò 
més destacables: Hispanic Society de Nova York, 
el Museu de Belles Arts de Sant Pius V de Valèn-
cia, el Museu de Mina (Egipte), etc. Més enllà de 
l’obra present en exposicions, destaca el seu 
treball en l’àmbit de la pintura mural de gran 

format, de caràcter minuciós, detallista i hiperrealista, present en l'edifici de l'Ajuntament 
de Castelló, en la basílica de la Mare de Déu del Lledó i en el vestíbul de la Diputació de 
Castelló, entre molts altres llocs. 

L’exposició es podrà visitar, a més, dissabte 
i diumenge d’11:30 a 14:00 h.



Divendres, 29 d’abril de 2016 - 19.30 h

Dissabte, 30 d’abril de 2016 - 12:00 h

En la Biblioteca Municipal José V. Felip Monlleó:

Concert de la guitarrista Ana M. Archilés Valls
Ana M. Archilés. Natural d’Almassora, especialista en 
l’obra per a guitarra de R. Beltran Moner, estudia 
l’especialitat de guitarra al Conservatori Mestre Tàrre-
ga de  Castelló i al Joaquín Rodrigo de València, amb 
els professor M. Babiloni i R. Gil Bosque. Ha assistit a 
cursos de perfeccionament amb els mestres J.L. 
González, D. Russell, C. Trepat, J. Tomás, entre altres. 
Becada per la Fundació Dávalos-Fletcher, la Generali-
tat Valenciana i la Fundació Balaguer Gonel, realitza 
estudis d’alt perfeccionament durant 3 anys al 

Conservatori de Basilea (Suïssa), amb el prestigiós mestre Oscar Ghiglia.

Ha rebut, entre altres, el premi Ateneu de Castelló, va ser semifinalista en el Concurs 
Internacional de guitarra Città di Gargnano i va obtindre el diploma de mèrit de 
l’Accademie Musicale Chigiana de Siena (Itàlia). Ha realitzat concerts com a solista i amb 
diverses agrupacions de cambra a Espanya, Portugal, Itàlia, Costa Rica i Japó.  

PROGRAMA DEL CONCERT

Danza de los muñecos de cartón Daniel Fortea (1878 – 1953)
Rapsòdia valenciana (A Manuel Cubedo) Emilio Pujol (1886 – 1980)
Suite del recuerdo José Luis Merlín (*1952)
 Evocación
 Zamba
 Chacarera
 Carnavalito
 Evocación
 Joropo
Variacions sobre la Gran Jota Francesc Tàrrega (1852 – 1909)

En la Biblioteca Municipal José V. Felip Monlleó,

Xarrada – Col·loqui: De la tradición a la calidad en la construcción de instrumentos de 
cuerda, a càrrec de Tomás Leal (Guitarrer – Luthier) 

Tomás Leal. Nascut el 1969 a Casasimarro (Conca), pertany a la 8a generació de guitarrers 
de la seua família. A més dels clàssics instruments espanyols (guitarra, bandúrria...) realit-
za encàrrecs més enllà dels treballs tradicionals: zanfoñas, baixos acústics, nous sistemes 
d'amplificació… Destaquen els seus treballs per a músics i investigadors de la talla de 
Lorenzo Sancho, Mauricio Molina, Carlos Beceiro, Crispín d’Olot, Carlos Goñi i membres de 
les companyies de J.M. Serrat i Maria del Mar Bonet, entre altres. El seu treball ha estat 
reconegut amb diversos premis. Suïssa, els EUA, França, Itàlia, Bèlgica, el Marroc, 
Canadà… són algunes de les destinacions dels seus instruments.



Dissabte, 30 d’abril de 2016 - 19:30 h

Concert d’Arion Guitar Trio i Duo Chamorro – Mateo
Arion Guitar Trio

Inmaculada Boix, Mª José Ferrer, José M. Expósito 
(guitarres). De molt recent creació, Arion Guitar 
Trio està format per tres experimentats professors 
superiors de guitarra. Els components del grup, a 
més, posseeixen una vasta experiència en diversos 
àmbits de la música, en grups de càmera, orques-
tres de plectre, etc., amb els qui han actuat en 
nombrosos festivals de guitarra i plectre nacionals i 
internacionals. Com a trio de guitarres han realitzat 
diversos concerts en la província de València. En 
aquesta ocasió presenten un programa divers que 
comprén tant música sud-americana –bé original, 
bé arranjaments del mateix grup–, com obres 
originals per a trio de guitarres i versions d'obres de 
Bizet.

Duo Chamorro – Mateo 

Pedro Chamorro (bandúrria). Nascut a Madrid el 1961, va estudiar en els conservatoris superiors de 
Madrid, Barcelona i Esch-sur-Alzette (Luxemburg). En el seu currículum trobem els títols de Professor 
Superior d'Instruments de Pua, Diplomat Superior de Mandolina i Música de Cambra, Màster en Creació 
i Interpretació Musical i Doctor en Arts (Música) per la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha 
realitzat cursos, seminaris i conferències per a diferents institucions a Espanya, França, Mèxic, Cuba i 
els EEUU i, com a concertista, ha actuat per tot el món. En la tasca docent, és professor del Conserva-
tori Professional Arturo Soria de Madrid i cap del Departament de Corda; en l’àmbit de la direcció 
orquestral dirigeix l'Orquesta Roberto Grandío de Madrid i l'Orquesta de Plectro del Conservatorio 
Arturo Soria. És, a més, director de l'orquestra europea Il Forum Musicale de Luxemburg des de l'any 
2003 i de la IGMIO (2005 i 2008: European Guitar and Mandolin Youth Orchestra). En l'actualitat forma 
duo amb el guitarrista Pedro Mateo González. 

Pedro Mateo González (Guitarra). Naix el 1983 a Àvila, on inicia els estudis musicals en el Conservatori 
Tomàs Lluís de Victòria, en les especialitats de guitarra i de composició. Posteriorment, ha estudiat en 
el Reial Conservatori Superior de Música de Madrid, en el Conservatori de Colònia (Alemanya), en el 
Conservatori Superior de Música de Salamanca i en el Conservatori Franz Liszt de Weimar (Alemanya). 
Ha realitzat estudis de postgrau, a més, en el prestigiós Conservatori Robert Schumann de Düsseldorf 
i en la University Mozarteum, de Salzburg (Àustria), on ha estat becat per diverses institucions. Ha 

obtingut nombrosos premis nacionals i 
internacionals en concursos com el del 
Festival de Guitarra de Boston (EUA), el 
III Concurs Internacional de Miami, als 
EUA i el VI Concurs per a Joves Guitarris-
tes Anna Amalia, a Weimar (Alemanya). 
A més, ha realitzat enregistraments per a 
TVE, RNE, Ràdio Clàssica d’Eslovènia i 
Ràdio de Berlín i ha participat en 
concerts de música de cambra al costat 
d'importants músics com Ara Malikian o 
Mikhail Tsinman (violí). Actualment és 
professor de guitarra del Conservatori 
Superior de Música de les Illes Balears.

En el Teatre Alcázar,



PROGRAMA DEL CONCERT

Arion guitar trio
Three pieces  Guy Bergeron (*1964)

 Phone Talk

 Slow Snow

 Tryptuck

Manha do Carnaval  Luiz Bonfá (1922 – 2001)

Fin de siglo  Máximo D. Pujol (*1957)

Rondó Op. 25  Paul Hindemith (1895 – 1963)

Libertango  Astor Piazzolla (1921 – 1992)

Suite n.1 de Carmen (sel.)  George Bizet (1838 – 1875)

 Aragonesa

 Habanera

 Seguidilla 

Blues for Arion (*)  Ramón Juan (*1965)

(*) Estrena absoluta. Obra dedicada a Arion Guitar Trio

Duo Chamorro – Mateo
Sonata en DoM   Antonio Vivaldi (1678-1741)

 Allegro non molto                                                      

 Larguetto

 Allegro

Sonata para bandurria  Leo Brouwer (*1939)

 El ritmo de las luces y las sombras                             

 Nocturnal

 Introducción y Toccata

Danza española nº 6   Enrique Granados  (1867-1916)

Danza española nº 10  Enrique Granados  (1867-1916) 

Gradinska (Czardas)  Marcel Colin (1920-1979)               

Presenta: Laura Martínez de Lagos Espinosa



Diumenge, 1 de maig de 2016 - 19.30 h

Concert de l’Orquesta Laudística Daniel Fortea i 
l’Orquesta de Plectro de Espiel
Orquesta de Plectro de Espiel 

Des que es constitueix com a associació 
cultural el 1996, el seu objectiu ha estat 
la difusió de la música interpretada per 
instruments de corda típicament 
espanyols, com la bandúrria, el llaüt i la 
guitarra, per la qual cosa el seu reperto-
ri inclou des de clàssics del segle XVIII 
fins a compositors contemporanis del 
segle XXI. 

Entre les actuacions més importants 
destaquen la participació en certàmens, 
jornades i trobades de plectre tant per 

Espanya (La Rioja, Granada, Barcelona, Valladolid, Segòvia, etc.) com per Europa: VIII Festival 
d'Orquestres de Mandolina i Guitarra de Remiremont (França, 2015), XXII Festival de Música de les 
Nacions (2010), celebrat al Teatre de Marcelo (Roma, Itàlia), etc. 

Organitza, a més, el seu propi festival de música de plectre, l’Encuentro de Orquestas de Espiel, que 
arriba, enguany, a la 15a edició i pel qual han passat algunes de les millors orquestres del panorama 
estatal. 

Des del 1998, l’Orquesta de Plectro de Espiel està dirigida per Guillermo Martínez Pelayo.

Orquesta Laudística Daniel Fortea

L'Orquesta Laudística Daniel Fortea naix el 1980 en la localitat de Nules sota la batuta d’Antonio Pérez 
Llopis i pren el nom del prestigiós guitarrista castellonenc Daniel Fortea, deixeble de Francesc Tàrrega. 

Ha participat en nombrosos concerts i festivals de plectre per tot Espanya:  Arnedo, Calahorra, 
Aranjuez, Manzanares, Tudela del Duero, Pamplona, Baza, Sant Joan d’Espí, etc. Cal destacar la partici-
pació en el 6é Congrés de Musicosofia celebrat a Sigüenza (Guadalajara), on la Laudística ja havia 
representat a Espanya en el Primer Festival 
de Música, amb grups vinguts de Nova 
Zelanda, els EUA, Hongria i la Xina. Ha 
realitzat, a més, concerts a Nyons (França), 
ciutat agermanada amb Nules, i té gravats 
diversos treballs discogràfics. 

Amb el patrocini del Molt Il·lustre Ajunta-
ment de Nules, l'orquestra organitza el 
Memorial Tàrrega-Fortea, que enguany 
arriba a la 25a edició. 

Des de l’any 2012 l'Orquesta Laudística 
Daniel Fortea actua sota la batuta de D. 
Ángel Pozo Mendoza.

En el Teatre Alcázar,



PROGRAMA DEL CONCERT

Orquesta Laudística Daniel Fortea
Romanza    Daniel Fortea (1878 – 1953)

Scherzo particolare   Claudio Mandonico (*1957)

Imagems do Brazil (*)   José M. Expósito (*1962)

 Chôro da noite

 Bossa triste para Tom e Joao (**)

 Frevo malandro

*Obra dedicada a l’Orquesta Laudística Daniel Fortea

**Clarinet solista: Ángel Martínez Gollart

Director: Ángel Pozo Mendoza

Orquesta de Plectro de Espiel
Sinfonía     Eduardo Lucena (1849 – 1893)

Gran Vals     Francesc Tàrrega (1852 – 1909)

Entre las sombras    Ricardo Sandoval  (*1971)

Almendra (danzón cubano)   Abelardo Valdés (1911 – 1958)

Bumbac     Ricardo Sandoval (*1971)

Guitarra solista: Javier Villafuerte Jiménez

Director: Guillermo Martínez Pelayo

Cloenda: interpretació conjunta de les dos orquestres
Tú eres olivo (yo, sólo lluvia)  Ángel Pozo (*1976)

 Allegreto

 Moderato

 Allegro deciso

Bandurria solista: Fco. Javier Blasco

Guitarra solista: Javier Villafuerte

Presenta: Laura Martínez de Lagos Espinosa



Orquesta Laudística
Daniel Fortea

Molt Il·lustre
Ajuntament de Nules
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