
 

[D]ONES SONORES 

Agrupació Musical Rapitenca 

Frases: 

Sofia Cabanes (companya de banda) 

Per a mi Maite representa totes les essències del que és una banda: Compromís, constància, companyerisme i 

amor per la música. Diuen que sense la música no hi ha festa. En el nostre cas, hauríem d’afegir que sense Maite 

tampoc n’hi ha, perquè ningú millor que ella expressa millor  la vessant popular i festiva del que és una banda. 

Crec que Maite és un referent per a totes les dones de la banda, mentre moltes, al llarg dels últims anys, s’han 

quedat pel camí i han hagut de deixar la música per obligacions familiars o laborals, ella s’ha mantingut ferma 

amb el seu compromís pel grup, mai ha fallat i això és una victòria per a totes. 

 

Sandra Estellé (companya de banda) 

Maite representa tots els valors que ha de tenir un bon músic: la dedicació, no només perquè és present als 

assajos i actuacions, sinó perquè és preocupa de complir amb el seu paper. El respecte pel companys i pel 

director, perquè sempre intenta crear un bon ambient i fer-nos sentir com una família. L’energia positiva, perquè 

amb la seva alegria transmet als músics i al públic l’esperit festiu. I sobretot, l’amor per la música i per l’AMR, que 

l’han  convertit en un dels símbols de la banda i fan que en sigui una peça clau. 

 

Roxana Reverté (companya de banda) 

Maite es un valor segur, compromesa, dedicada i xaladora com la que més! 

 

José Antonio Floria (company corda) 

Veterana i sempre jove, puntual de la corda de saxòfons de la banda de la Ràpita i referència i suport dels joves 

músics. Quan ella ocupa el seu seient als concerts tots els saxos tenors toquen més tranquils, perquè Maite ens 

inspira confiança i els dona seguretat. 

 

Juan Carlos Luis (president AMR) 

Per a mi, com a president de l’entitat, Maite Curto representa lo bó i millor que pot oferir un music de banda, 

resumint en tres paraules: 

- Compromís, amb la banda i els seus companys 

- Estima, vers l’Entitat 

- Enamorament, amb la música 



 
 

 

Lara Grau (companya de banda) 

Musical, amiga, intel·ligent, tenaç, ambaixadora. 

 

Joan Josep Cervera (company corda) 

Per molts anys seguint música al teu costat Maite, rient, parlant, fent parlar, però sobretot, per a seguir 

compartint les teves ganes i passió per la música.  

 

Gemma Luis (companya corda) 

Maite es una part fonamental dins la corda de saxos, perquè sempre posa la seva llarga experiència a disposició 

dels altres i transmet la seva passió per la música a la resta del grup. 

 

Lorena Moya (directora escola AMR i companya banda) 

Maite es un referent de fa anys per a totes les dones de la banda: pels ànims que ens dona, per la seva trajectòria 

dins l’entitat, la seva constància, optimisme i amor per la música i sobretot per la banda.  

 

Antoni Albuquerque (director banda AMR) 

La Maite Curto esta sempre on toca, quan toca i se la sent, passejant amb orgull la seva vocació per la música i 

l’AMR.  

 


