Vicent Aznar Roig naix el 21 d’octubre del 1979 i cursa els estudis
musicals en l’especialitat de saxòfon al Conservatori Professional de
Música de la Vall d’Uixó i, posteriorment, al Conservatori Superior de
Música Salvador Seguí de Castelló. Obté Menció d’Honor, per
unanimitat, en Música de Cambra i en l’especialitat de saxòfon en el
Grau Elemental, el Grau Mitjà i el Grau Superior.
Quan finalitza la carrera musical en l’especialitat de saxòfon, estudia el
Curs d’Adaptació Pedagògica (CAP) a la Universitat Politècnica de
Barcelona. La passió més important de la seua carrera musical sempre
ha estat la Direcció. Des de ben jove comença a endinsar-se en aquest
món i ho fa dirigint la Banda de Música de l’IES Honori Garcia de la
Vall d’Uixó. Motivat per la seua vocació pedagògica, ha dirigit la
Banda de l’Escola de Música Contrapunt de Xilxes; la Banda de
l’Escola de Música Si Fa Sol d’Almenara; des del 2005 dirigeix la
Banda de l’Escola de Mú- sica del Centre Instructiu d’Art i Cultura
(CIAC) de la Vall d’Uixó i des del 2007 és el Director Titular de
l’Agrupació Musical Vila de Càlig.
Comença els estudis musicals de Direcció prematurament l’any 2005
amb el director José Antonio Rebollar i, posteriorment, amb Ferrer
Ferran. Des del 2008 fins al 2011 realitza els Estudis de Direcció en
l’Escola de Música de la Vall d’Albaida amb el director José Rafael
Pascual Vilaplana. El 2015 comença els estudis del I Bachelor en
Direcció de Societats Musicals sota la tutela dels directors Pere Molina
i Juan Luis Martínez. També ha participat en cursos de perfeccionament
de Direcció i en diverses masterclass amb els següents prestigiosos
directors: Alex Shillings, Jan Cober, Eugène Corporon, Felix Auswich,
Francisco Cabrelles, Jacob de Hann, Ángel López Carreño, Andrés
Valero, Rafael Sanz Espert, entre d’altres. Des de 2011 estudia Direcció
amb el director Francisco Melero.
Amb aquests prestigiosos directors ha dirigit la camerata ARVEM,
l’Orquestra Promúsica, l’Orquestra de Vents Simfònica del Llevant i
l’Orquestra Filharmònica de Requena, entre d’altres.
A banda de la branca professional i l’estudi de Direcció, també ha
dedicat part del seu temps a l’estudi de la composició. L’espectacle
musical adreçat a xiquets, La Xicalla Musical, va ser escollit pel SARC
de la Comunitat Valenciana l’any 2009. Torna-li la trompa al xic és un
projecte musical que va ser creat i estrenat, juntament amb A la Plana

Baixa, en la IV Trobada d’Escoles de Música de la Plana Baixa. A més,
aquest projecte va ser guardonat per la Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana amb el premi EUTERPE en la categoria
I+D+I (Investigació, Desenvolupament i Innovació).
En 2010, orquestra i arranja el pasdoble Paco Ramos i El falleret del
campanar. El 2011 comença a estudiar Composició de Cinema a
l’Escola de Composició i Direcció del Baix Maestrat amb el professor
i compositor Óscar Navarro. En 2012 compon diverses peces musicals
per a música de cine: un Hollywood sound, un quintet per a vent-metall,
un quintet per a vent-fusta i una xicoteta peça musical per a orquestra.
Totes aquestes peces han estat enregistrades per diferents grups de
cambra i, l’última, per l’Orquestra Filarmònica de Requena. A més, ha
orquestrat i arranjat diferents peces musicals populars de Càlig, el Vals,
la Jota i els Gojos a Sant Llorenç. En 2012, va estrenar els dos
pasdobles que ha compost: Rosario Roig i Berta (pasdoble-bolero).
El seu lligam amb el poble de Càlig comença l’any 2000 quan ocupa la
plaça de professor de saxòfon en l’Escola de Música de l’Agrupació
Musical Vila de Càlig. Des d’aleshores, el seu vincle amb aquesta
localitat del Baix Maestrat ha estat per- manent, ja que el 2007 és
nomenat Director Titular de la Banda de l’Agrupació Musical Vila de
Càlig. Sota la batuta d’en Vicent Aznar Roig, l’Agrupació Musical Vila
de Càlig ha obtingut un Tercer Premi en la tercera secció del Certamen
Internaci- onal Vila de la Sénia, en 2009; també aquest any, la banda
obté un Segon Premi en el XXXII Certamen Provincial de Bandes de
Música de la Diputació de Castelló; el 2013 també guanya un Segon
Premi en el XXXVI Certamen Provincial de Bandes de Música de la
Diputació de Castelló, aquesta volta en la Segona Secció. Enguany,
l’Agrupació Musical Vila de Càlig ha obtingut el Primer Premi en la
Segona Secció del XL Certamen Provincial de Bandes de Música de
Castelló.
Actualment, forma part del Cos de Professors de Secundària del
Departament d’Ensenyament de Catalunya, professió que comparteix
amb la Direcció de la Banda de l’Agrupació Musical Vila de Càlig.

