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WRŪŦƁW�,�52'$17
Pasqual Salort, dolçaina
Pep Aguilar percussió

TXŶƀƍůW�ŬH�ſŮWŧżŽ�DOƐŮƁW
Ferran Femenia, trompeta
Pau Botella, trompeta
Ferran Ferrando, trompa
Ximo Tur, trombó
Juanjo Martín, tuba

X�GŮ�ŪŧƉFDŶƔůƁW
trad. Valenciana (arr. F. Ferrando)

MRƌŦ�ŭů�FRƀūŮUƌ
trad. Valenciana (arr. X. Richart)

EDżŦŭŧ
Joaquín Gericó

HO�ƄŮƍŷW�ŴHƉƂŷ
Ferran Ferrando

WƈHƁFŦŬtV
David Mesquita*

YHƈųŮUŷƀƋ�DO�ƐŮƁW
Miguel Ángel Sarrió**

/D�PŦżŧųXŮQƗD�GŮ�ŨŧƉ[HƌŦ
trad. (arr. P. Salort)

* Obra guanyadora del I Concurs per a Dolçaina i Petits Ensembles del Verger de 
desembre de 2012.

** Obra guanyadora del premi del públic al I Concurs per a Dolçaina i Petits Ensem-
bles del Verger de desembre de 2021.



TXŶƀƍůW�ŬH�ſŮWŧżŽ�DOƐŮƁW
El Quintet de Metalls AlVent és un grup de metalls valencià amb un ampli i dilatat 
repertori que abraça des de l’edat mitjana fins el s. XXI. En els 30 anys de trajectòria ha 
participat en nombrosos festivals i cicles de concerts principalment al País Valencià i ha 
enregistrat 3 CD: 3650 dies, Vents de Festa i Vent-i-5, sent el darrer integrat per 
encàrrecs del quintet a compositors del seu entorn, com J. Santacreu, X. Cano, L. García, 
J. Mont o V. Vallés. El 4rt CD l’està gravant enguany dins d’un projecte d’integració amb 
el grup Tocant i Rodant.   

WRŪŦƁW�ŷ�URŬŦƁW
Tocant i Rodant és un duet format per Pep Aguilar i Pasqual Salort com a tabaleter i 
dolçainer fa ara 25 anys amb l’objectiu de recuperar este format a les festes locals i crear 
una escola al poble. Posteriorment han vist la necessitat d’impulsar l’ampliació del 
repertori apostant per fer comandes a compositors valencians com F. Ferrando, V. 
Vallés o J.R. Pascual Vilaplana i experimentant en altres terrenys més allunyats de la 
música tradicional. El fruit d’aquesta política es veurà amb el CD que estan enregistrant 
junt al Quintet de Metalls AlVent.




