
Saül Gómez Soler naix a Ontinyent al 1982. Ës Professor Superior de Música Llicenciat en 

Percussió i Compossició pel Conservatori Superior de Música Joaquin Rodrigo de València 

acavant amb la qualificació d'Excel·lent. Ho és també en Direcció d’Orquestra pel 

Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona, estudis baix el tutelatge dels 

prestigiossos directors Antoni Ros Marbà, Salvador Mas, Jordi Mora i Manel Valdivieso. 

Ha estudiat direcció de banda a l'ISEB a Trento (Itàlia) amb Jean Coober, Felix Hauswith, 

Carlo Pirola i Franco Cesarini. 

 Ha dirigit diverses formacions bandístiques, dirigint tant a espanya com a diferents parts 

d’europa (Salszburg, Insbruk, Praga, Berlí, Munich…) Ha sigut director del Nou Orfeó 

d’Ontinyent, l’Agrupación Coral de Benidorm, la Unió Musical d’Aielo de Malferit, “La 

Colla d’Ontinyent” i “la Xafigà de Muro”.  

 Actualment és director del Centre Musical Primitiva d'Albaida i de l'Ateneu Musical 

d'Albalat de la Ribera amb els quals ha guanyat diferents premis d'interpretació, feina que 

compagina amb la docència al Conservatori Músic Verd de Carcaixent com a profesor 

d’orquestra i cor. 

En el camp de la composició, ha escrit diferents obres, tant per a banda o grups 

instrumentals. Ha escrit també música per a ballets i música de cambra,  i les seues obres 

han estat utilitzades per diferents grups de teatre per als seus espectacles.   

 Ha format part com a jurat a diferents concursos de composició i interpretació, i la seva 

música està enregistrada en cd  per diferents agrupacions 

 

Al 2003 rebé el premi “Argelaga” a la persona amb millor projecció; premi otorgat pels 

periodistes de la Vall d'Albaida i al 2007 el premi Euterpe a la millor composició de música 

per a la festa amb l'obra Adalil, Al 2008 guanya  el premi Joan Baptista Basset a l'aportació 

a la cultura otorgat per ACPV.Al 2009  guanya el premi de música de moros i cristians 

Francesc Cerdà de l'Olleria per l'obra “Inarpa” i el premi del públic en el mateix certamen. 

Recentment ha rebut la Menció Honorifica de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Ontinyent.  


