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E D I T O R I A L

de nous plantejaments organitzatius i una pre-
cisa administració dels recursos ha servit per a 
que en aquests temps tan problemàtics l’impacte 
hagi estat insignificant.

L’activitat social i la participació d’aquelles perso-
nes més properes va en augment posant-se de 
manifest en tot allò que es programa cosa que 
ens fa sentir ben satisfets. Una bona mostra és el 
gran nombre d’assistents i la seua ajuda i col·la-
boració a les diferents activitats festives organit-
zades per honrar la nostra patrona Santa Cecília 
al dinar de germanor, paelles i vaquetes, Serenata 
a les Muses, concurs de disfresses... o bé d’altres 
que tenen lloc al llarg de l’any com el nostre pe-
culiar ‘Tu Cara Me Suena’ a Nadal, el muntatge i 
visita del nostre ja conegut «Betlem de la Banda», 
la torrà de Sant Antoni o el ‘pa i porta’ de Fes-
tes. Sense deixar de costat les sortides de cap de 
setmana on és molt important la implicació dels 
pares com acompanyants.

El ritme de treball és frenètic! Les seccions musi-
cals de l’entitat cada dia ofereixen la seua música 
emmarcada en una millor qualitat fruit de l’estu-
di i esforç individual de cada músic que es posa 
en conjunt durant els assajos i sota la batuta del 
nostre director oferint posteriorment actuacions 
que no deixen indiferent a ningú.

Una bona mostra ha estat el musical que junta-
ment amb la Coral Polifònica Benicarlanda i Ballet 
Lupe com a entitats i tantes més persones a nivell 
individual que han col·laborat, es va aconseguir 

És moment d’obrir-se a nous camps, d’arriscar-se a sortir 

de la zona de confort per trobar-nos amb noves realitats 

per tal de no perdre la il·lusió i les ganes en cada projecte 

 de fer més gran la nostra estimada Associació Musical

donar forma a un dels projectes més ambiciosos 
d’aquests darrers anys tan per la magnitud de 
l’espectacle com per la posada en escena i que 
va donar el seu fruit al llarg de les quatre sessions 
programades amb una nodrida assistència de 
públic en cadascuna d’elles arribant a completar 
tot l’aforament en diverses ocasions. Hores inver-
tides per part de tots en el que seria la primera 
actuació d’aquest tipus que feia la nostra Banda

Portats per aquest bon ritme de treball i saber fer, 
hem d’anar més enllà i no conformar-nos, sinó 
més bé tot el contrari, ens ha de servir com un 
pas més endavant per poder buscar noves fites 
en aquests àmbits dels quals hem fet repàs.

És cosa de tots, des d’aquell que està al públic 
i que ens recolza amb els seus aplaudiments, 
dels professors de l’Escola amb la recerca o ús 
de metodologies innovadores d’aprenentatge per 
als seus alumnes  com d’aquells que formen part 
activa de les diferents seccions musicals amb 
nou plantejaments d’actuacions com en la forma 
de fer les coses no pensant únicament en un ma-
teix sinó en tot el col·lectiu.

És moment d’obrir-se a nous camps, d’arris-
car-se a sortir de la còmoda zona de confort per 
trobar-nos amb noves realitats per tal de no per-
dre la il·lusió i les ganes  en cada projecte de fer 
més gran la nostra estimada Associació Musical 
«Ciutat de Benicarló»

S’acaba un any i comença un de nou!

El treball de l’entitat s’emmarca en tres àmbits: la 
gestió i organització dels recursos humans i eco-
nòmics, el desenvolupament de l’activitat social 
i com no, l’activitat musical. Tres àmbits de vital 
importància que es complementen l’un a l’altre, 
no es poden concebre per separat.

Seguint la tònica dels darrers anys, les dificultats 
econòmiques a nivell global s’han estat mante-
nint inclús en alguns aspectes han empitjorat de-
gut al desgast de la crisi amb el pas del temps. 
La nostra societat en general i la nostra entitat 
no hem estat exempts i també ho hem patit en 
primera persona. La correcta gestió, la recerca 

El dia a dia de l’entitat és molt intens! Son moltes 
les activitats de tot tipus dirigides tan per als mú-
sics, familiars, amics, alumnes de l’Escola… que 
es programen i es duen a terme al llarg de l’any 
quedant reflectides per a la posteritat les més re-
llevants, aquelles que han estat més representa-
tives o simplement han tingut un toc anecdòtic 
sense treure importància a la resta en aquesta 
publicació.
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LES BAMBOLINES 
DEL FANTASMA

No sempre hom te l’oportunitat de treballar en 
un projecte comú que implica a grans entitats. 
Quan cau entre les teues mans el projecte de El 
Fantasma de la ópera te tremolen les cames. De 
veres. Més concretament penses que on m’he fi-
cat. L’esquelet ja està fet i ara cal embolcallar-lo 
amb una posada en escena que estiga a l’alçada 
del treball que músics i cantaires fa mesos que 
fan. Perquè no es tracta d’un concert de Santa 
Cecília típic, com el de tots els anys. No senyor. Al 
2014 a la Banda de música Ciutat de Benicarló i 
a la Coral Polifònica Benicarlanda se’ls va ficar al 
cap, ni mes ni menys, fer una òpera teatralitzada. 
Dos entitats bategant per una mateixa finalitat i 
invertint hores i hores de treball per oferir al públic 
un dels  espectacles fets a Benicarló amb més 
gent implicada. Calia donar-li la forma perfecta 
per posar-la en escena. 

I eixe  és el punt exacte on entren a treballar els 
regidors. Quina feina fan? Tota i més...ni més 

ni menys. Des de buscar la perruca de la Prima 
Donna allà on siga precís fins a calcular la dura-
da de la representació teatral. Per armar l’entra-
mat darrere de l’escenari és precís desglossar el 
guió una i mil vegades, visionar diferents posades 
en escena, extreure fins a la mil·lèsima molècu-
la de les partitures per saber el punt exacte on 
han d’entrar en escena els cantants. Decorats per 
una part ajudaran a  adornar  la Història, a fer-la 
més atractiva de cara al públic. La construcció 
dels mateixos no és tasca fàcil i en el cas de El 
Fantasma de la ópera, van ser necessàries mol-
tes hores i molta inventiva per arribar a les ex-
pectatives marcades des de la direcció escènica. 
Com fer que l’espill es desplaçara  per permetre 
l’entrada a l’escenari del Fantasma. O com acon-
seguir que la llum central pujara sense fer soroll. 
O construir la caixeta del mico, amb música i tot. 
Xicotets detalls que ajuden a fer més creïble la 
història que s’estava interpretant. 

Però si la pre producció és important en este tipus 
de muntatge, no ho és menys la producció. El dia 
de l’estrena els nervis punxen a la planxa. A un 
perxer penja el vestuari de cadascú dels actors, 
amb el seu nom i l’escena on el lluiran. A una tau-

EL MUSICAL

“El fantasma de la Ópera” va ser un gran, GRAN 
en majúscules, espectacle.  Col·laborar en gent 
del poble i alguns forasters benvinguts, en pocs 
recursos materials,  suplits per l’ingeni i la força 
humana de tanta gent és una experiència inobli-
dable  i única.

Amb Nuria al cap,  Amelia, Natalia, Marta, Raquel 
i Adriàn, vam fer un  “equipaso de regidors”. Ca-
dascú al seu lloc, però tots recolzant-nos .El meu 
lloc  amb Amelia, va ser de “vestuari i attrezzo”.

Quantes vegades he anat al teatre i m’he perdut 
en el pensament de com deu ser per darrere l’es-
cenari…

Doncs be, tal com havia imaginat  i degut al es-
pai i l’obra… vam córrer molt, tant com vam xalar. 
Vestir i desvestir a Christine, al Fantasma, M. An-
dré, Ubaldo, Carlotta, Mme Giry… capes, màsca-
res, ram de flors, atrezzo… Els burros per a la roba 
buscada i rebuscada als armaris de la gent de la 
coral i de mares cosidores, etiquetats amb el nom 
de cadascú, la flor, la corda, les sabates, els com-
plements, l’espill, la gramola, la cadira de rodes 
amb la manteta… tantes coses, tants de detalls….
tots en ordre, tot a punt. 

I entre mig, compartint el espai en ballarines i tutú, 
musics i instruments…..mitja part, un xicotet des-
cans mentre  Jaraba revisant micros i piles. 

Tensió, aplaudiments, abraçades, comentaris… i 
abans d’anar-se’n tocava tornar a enllestir-ho tot 
per a la propera funció, cosir algun botó, rentar 
alguna camisa, planxar la capa… i sobre la taula 
els guions, les màscares, la caixa de música amb 
el mono...

I al finalitzar-ho tot... la anècdota, el desig…  
”Nacho me fa volar per l’aire com una ballarina”.

El Fantasma de l’Òpera. Cada vegada que no-
mene l’obra se’m posen els pèls de punta per tot 
el viscut. Van ser uns mesos assajant, realment 
molt durs però en els quals vaig gaudir i vaig 
aprendre moltíssim. Assajos bons i no tan bons, 
però tots productius. 

Era la primera vegada que havia d’interpretar i per 
a mi va ser un gran repte, sobretot després de 
saber que havia d’interpretar a Erik, el fantasma, 
les emocions del qual i actituds canvien cons-
tantment durant l’obra.Va arribar l’hora de les 
funcions, els nervis a flor de pell, però el que vaig 
poder sentir damunt de l’escenari interpretant al 
fantasma és indescriptible, realment el personat-
ge t’arriba a capturar, ho arribes a sentir. 

Malgrat l’espai reduït de l’auditori, la gent va tre-
ballar perquè quedara el millor possible, el Ballet 
Lupe, la AMCB, companys i amics d’escena, regi-
dors, caracterització... Tots van complir amb un 
gran treball i sens dubte, va valdre molt la pena 
l’esforç. 

Una experiència i un record inoblidable.

EL FANTASMA DE LA ÒPERA
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EL MUSICAL

la, tots i cadascú dels complements necessaris 
per als actors: barrets, corbates, pulveritzadors 
i com no, imperdibles, agulles i fils...que mai es 
sap el que pot passar en directe. Al seu lloc, dos 
dels regidors amagats darrere de les bambolines. 
Ells són les encarregats de donar l’entrada en 
escena. I al passadís, la resta  de regidors pen-
dents de canviar vestuari, donar els complements 
i vetllar perquè tot isca com cal a escena.  No hi 
ha temps per al descans perquè eren molts els 
detalls. Corregudes i  esglais per dins mentre per 
fora, es senten els aplaudiments del públic, com-
pletament bocadabats pel que passa a l’escenari.  
Si. Això és nota, es percep. I és una de les gratifi-
cacions més grans que un equip multidisciplinari 
com el que varem construir al fantasma pot tin-
dre: la felicitació del públic. 

Treballar en un projecte tan important per a Beni-
carló com va ser El Fantasma de la ópera et deixa 
a més un altra satisfacció: la de saber que som 
capaços de fer realitat tot el que ens fiquem al 
cap.  I això és en part també culpa de ambdues 
juntes directives, que no van dir que no en cap 
moment. Si el “Vendido” donava pas a la nostra 
particular versió de una de les operes més popu-
lars del mon, el “endavant” de les nostres entitats 
és la veritable causa del nostre èxit. Gràcies i mil 
vegades gràcies per fer me partícip d’esta gran 
bogeria que ha escrit una de les pàgines musicals 
més boniques de la Historia del nostre poble.   A 
per la propera!!! 

Al 2014 a la Banda de música 

Ciutat de Benicarló i a la Coral 

Polifònica Benicarlanda se’ls va 

ficar al cap, ni mes ni menys, 

fer una òpera teatralitzada. 

ROSA DE MAIG

En mayo de 2009, la Coral de Barreros de la Mare 
de Deu del Lledó, dirigida por uno de los miem-
bros de Rosa de Maig, interpretó en la Serenata a 
la Verge del Lledó, y casi por casualidad, la Salve 
Bresolera, acompañada por la Banda Municipal 
de Castellón, dirigida por el maestro Signes. Va-
rios miembros de Rosa de Maig participaron ese 
día en la actuación, la cual generó en los miem-
bros de Rosa de Maig una inquietud…. Hacer un 
concierto con una banda en el que pudieran can-
tar sus temas.

Un tiempo después, tras alguna conversación con 
el director de la Banda Municipal D. Francisco Sig-
nes Castelló, se afianzo la idea de llevar adelante 
el concierto. Es el grupo de Rosa de Maig quien 
realiza todas las gestiones necesarias para poder 
llevar adelante con éxito el proyecto de unión de 
un grupo de ronda junto con una banda, y por ello, 
entre muchas otras cosas, encarga los arreglos 
instrumentales al maestro Signes, así como se 
pone en contacto con COCEMFE para que el con-
cierto sea un acto benéfico.

El primer concierto de este binomio Rosa de 
Maig-Banda, se realiza el 2 de febrero de 2014 en 
el Teatro Principal de Castellón, en el que la Banda 
Municipal y el grupo Rosa de Maig interpretaron y 
cantaron canciones tan populares como, Regála-
me esta noche, Talismán, Celoso, Momentos, Ve-

necia sin ti, Tu me haces falta, El Reloj, etc… con 
rotundo éxito de audiencia. De esa unión Rosa 
de Maig-COCEMFE surge la idea de realizar un 
segundo concierto en el Auditorio de Peñiscola 
junto con la Banda de Benicarló en beneficio de 
COCEMFE Maestrat.

El concierto se llevó a cabo el 15 de junio de 2014 
y la Banda de Benicarló dejó constancia de la pro-
fesionalidad de sus músicos que estuvieron a la 
altura de lo extraordinario de la ocasión, afrontan-
do este novedoso reto, de un concierto cantado, 
con la inquietud, la dedicación y la entrega que le 
ha merecido el reconocimiento como una de la 
mejores Bandas de la provincia de Castellón. La 
formación de Rosa de Maig constó únicamente 
de 6 voces (sin instrumentos) que se sintieron 
arropadas por la Banda de Benicarló, la cual es-
tuvo sublime en su interpretación haciendo que 
el grupo se sintiera  seguro durante su actuación.

Personalmente me resultó muy gratificante co-
laborar nuevamente con la Banda y con todos y 
cada uno de sus músicos integrantes, y la recom-
pensa que me llevo, mas allá del éxito del concier-
to, fue sentir la implicación y la empatía con cada 
uno de ellos, en un trabajo muy bien ejecutado.

Por último quisiera agradecer desde la oportuni-
dad que estas líneas me ofrecen, a D. Carlos Sán-
chez presidente de la Banda y a D. Pablo Anglés 
Director titular de la misma, el que hayan tenido 
a bien contar con mi participación y trasladar mi 
mas sincera enhorabuena a los músicos por su 
buen hacer y haber hecho fácil este cometido.

GALA BENÉFICA



PUBLICITAT
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GENER

Dies 16 i 17: Participació a la 
festa de Sant Antoni al carro de 
la música.

FEBRER

Diu. 2: Participació de la Banda 
de Música a la Presentació de la 
Falla “La Barraca”.

Diu. 16: Participació de la Banda 
de Música a la Presentació de la 
Falla “El Caduf”.

MARÇ

Dis. 1: Concert d’intercanvi en-
tre la Banda Juvenil i el Conjunt 
Instrumental de l’Ateneo Musi-
cal del Port de València.

Diu. 9: Assemblea General Ordi-
nària de l’Associació.

Diu. 16: Participació de la Ban-
da de Música a l’Ofrena de flors, 
acompanyant a les comissions 
de la Barraca i Mercat Vell.

ABRIL

Dis. 5: Participació dels alum-
nes de saxo de l’Escola de Mú-
sica al Liceu Sax Festival de 
Barcelona.

Diu. 13: Tradicional concert de 
Diumenge de Rams a càrrec de 
la Banda Juvenil i Participació 
de la Banda de Música a la Pro-
cessó del Crist de la Mar

Dim. 16: Participació de la Ban-
da de Música a la Processó de 
Dimecres Sant

Div. 18: Participació de la Banda 
de Música a la Processó de Di-
vendres Sant 

Diu. 20: Participació de la Banda 
de Música a la Processó Setma-
na Santa de Diumenge de Re-
surrecció

Diu. 26: Participació dels alum-
nes de trompa de l’Escola de 
Música a la trobada organitzada 
a Sant Carles de la Ràpita

MAIG

Div. 9: Participació d’un grup 
de música a la Romeria a Sant 
Gregori

Diu. 11: Concert de solistes amb 
la Banda de Música

Dis. 17: Participació dels alum-
nes de violoncel de l’Escola de 
Música a la trobada organitzada 
pel Conservatori Mestre Feliu 

Dil. 19: Mostra d’instruments 
per als alumnes de l’Escola de 
Música que tenen que escollir 
especialitat per al proper curs.

Dis. 24: Intercanvi entre la Ban-
da Juvenil i Banda de Terrassa

JUNY

Dis. 21: Acte de cloenda del 
curs amb l’audició dels alum-
nes al Conservatori Mestre Fe-
liu i lliurament de diplomes als 
alumnes que han finalitzat el 
grau elemental al nostre centre

Diu. 22: Participació de la Banda 
a la Processó del Corpus

Div. 27: Audició fi de curs dels 
alumnes de llenguatge musical 
de l’Escola de Música “Ciutat de 
Benicarló”

Dil. 30: Rua Musical amb audi-
cions de les diferents seccions 
instrumentals de l’Escola de 
Música 

JULIOL

Dim. 1: Audició de la secció de 
saxos de l’Escola de Música 

Dim. 2: Audició de la secció de 
corda de l’Escola de Música

Dij. 3: Audició de la secció 
de metalls i de la secció de 
clarinets de l’Escola de Música

Div. 4: Audició de la secció de 
flautes, oboès i fagots de l’Es-
cola de Música

Dis. 12: Audició de la secció de 
percussió de l’Escola de Músi-
ca i Concert benèfic a favor de 
COCEMFE Maestrat a Peníscola 
acompanyant al grup musical 
Rosa de Maig de Castelló diri-
gits per Francisco Signes.

Div. 18: Concert amb la Banda 
Federal de la Federació de Soci-
etats Musicals de la Comunitat.

Div. 25: Concert de la Banda de 
Música: Audiovisual música de 
cinema.

AGOST

Del 16 al 24: Festes Paronals,

Dis. 16: Desfilada Proclamació 
de la regina de festes.

Dil. 18: Desfilada Ofrena Santa 
Maria de la Mar.

Dim. 23: Serenata a Sant Barto-
meu dirigits per Ferrer Ferrán.

Div. 23: Processó Festivitat de 
Sant Bartomeu

MEMÒRIA
D’ACTIVITATS 

REALITZADES
 A 2014

SETEMBRE

Dies 20 i 21: Participació de 
la Banda de Música a les Des-
filades de Moros i Cristians a 
Peníscola 

OCTUBRE

Dis. 25: Participació de la Banda 
de Música a la 20a Trobada co-
marcal de bandes a Sant Mateu

NOVEMBRE

Dis. 8: Desfilada de la Banda 
de Música per recollir als nous 
músics del 2014

Del 13 al 16:  Muntatge del mu-
sical el Fantasma de l’òpera.

Div. 21: Concert de Santa Cecília 
dels Alumnes de l’Aula de Cant 
i Conjunts de Corda de l’Escola 
de Música

Dis. 22: Concert de la Banda 
Juvenil amb el Cor Bovalar, Cor 
Petiquillo i la Coral Juvenil Kylix

Diu. 23: Festivitat de Santa 
Cecília. Desfilada i actes festius

DESEMBRE

Dies 13 i 14: Participació a la re-
presentació de L’Estel del Collet

Div. 19: (Festival Nadal) Alum-
nes llenguatge musical de l’Es-
cola de Música.

Dis. 20: Concert Secció de per-
cussió, secció de flautes oboes 
i fagots i secció de metalls de 
l’Escola de Música.

Dis. 21: Concert de la secció 
de corda, secció de clarinets i 
secció de saxos de l’Escola de 
Música.

Diu. 22: Inauguració del pesse-
bre de la Societat, obert fins al 6 
de gener.
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GALA BENÉFICA

EL AUDITORIO DE PEÑÍSCOLA 
ACOGERÁ UN CONCIERTO 
A BENEFICIO DE COCEMFE

(Nota de prensa publicada el 7 de Julio de 2014)

Con el objetivo de dar continuidad a los servi-
cios que presta COCEMFE Mestrat se celebrará 
el próximo sábado, 12 de julio, un concierto ex-
traordinario que reunirá al grupo castellonense 
Rosa de Maig y a la Asociación Musical Ciudad 
de Benicarló, que contará como director invitado 
para esta ocasión con Francisco Signes, de re-
conocido prestigio musical y que dirigió la Banda 
Municipal de Castellón durante 30 años.

En este concierto, uno de los grupos más repre-
sentativos de una de las tradiciones musicales 
más antiguas y arraigadas de la provincia de 
Castelló, Rosa de Maig, interpretará las cancio-
nes de su tercer y último disco de rondas, Tú me 
haces falta, con el cual conmemora sus 20 años 
de trayectoria, producido por el conocido músico 
valenciano Nacho Mañó, componente de Presun-
tos Implicados.

Rosa de Maig y la ronda

La ronda es una composición corta en la que dos 
o más voces cantan la misma melodía en el mis-
mo tono, que puede repetirse indefinidamente 
hasta que los cantantes decidan concluir. Cada 
voz comienza a cantar una serie de tiempos des-
pués de la anterior, de modo de que la melodía se 
imita a sí misma a modo de canon. Esta tradición 
musical está relacionada con diversas fiestas, 
con el bolero como género principal, especial-
mente dedicados a la mujer. Por su parte, la Aso-
ciación Musical Ciudad de Benicarló, dirigida ha-
bitualmente por Pablo Anglés y con 160 años de 

historia, es una entidad que concentra el trabajo y 
los esfuerzos de sus componentes en el fomento 
de la música y en la formación de personas en 
la estima por el lenguaje musical. Esta agrupa-
ción cuenta con varias formaciones: la Banda de 
Música, la Escuela de Música, la Banda Juvenil, 
los Grupos de Cámara y los Grupos Corales que 
forman parte de la asociación.

El director

Esta formación musical estará dirigida por la ba-
tuta de Francisco Signes, que ha realizado per-
sonalmente los arreglos de las piezas que van a 
interpretar para que el grupo de rondas pueda ser 
acompañado por la banda de música.Entre los hi-
tos profesionales de este director, destacan sus 
inicios como bombardino solista en la Banda Mu-
nicipal de Castelló, que más tarde dirigiría hasta 
2012. Asimismo, cuenta con estudios superiores 
de piano, contrapunto y fuga, composición e ins-
trumentación y dirección de orquesta y coros. Au-
tor de numeroso repertorio de obras en diferentes 
estilos musicales, ha participado en los más im-
portantes concursos nacionales de Composición.

La entidad

COCEMFE MAESTRAT nace en el año 2000 como 
respuesta a la necesidad imprescindible en la 
mejora de las condiciones de vida de las perso-
nas con discapacidad y sus familias residentes 
en el Maestrat y para fomentar la participación de 
sus asociados/as en programas que resulten de 
interés para el colectivo.

La entidad sin ánimo de lucro destinará la recaudación al desarrollo de 

programas y proyectos dirigidos a las personas con discapacidad y sus 

familias de la comarca del Baix Maestrat COM ES VA PERPETRAR 
LA BANDA SONORA DE 
LES FALLES

Una de les millors coses  que m’han passat –i 
això que de bones n’han sigut moltes– durant  
el transcurs dels quatre anys que he tingut oca-
sió de presidir la Junta Local Fallera, va ser la de 
treballar de valent amb l’organització dels actes 
commemoratius del quaranta aniversari de la 
nostra festa a Benicarló.  Amb el grup de com-
panys que comptava, i gràcies a que tots nave-
gàvem amb molt bona comunió i en la mateixa 
direcció, estava convençut que,  tot i que ja ens 
havíem acostumat a organitzar l’agenda pen-
sant en clau de retallades econòmiques, amb un 
poc de sort i col·laboració institucional, podíem 
procurar-nos projectes que satisferen els beni-
carlandos i el col·lectiu faller.  Per a nosaltres, en 
el moment de celebrar aquest aniversari especi-
al,  era important no cremar – com fem amb els 
monuments la nit de Sant Josep – els diners que 
gestionàvem, i vam decidir que la nostra agenda 
havia de contemplar idees que deixaren un llegat 
tangible, que promocionaren la nostra cultura fa-
llera, i que tot es cuinara des de casa; és a dir, des 
de Benicarló. 

Ningú ficarà en dubte que un dels ingredients in-
dispensables de tota manifestació festiva és la 
música. Per suposat, la de les Falles no pot ser 
una excepció, i es dóna el cas, també, que la ban-
da sonora de la nostra festa –tant rica i variada 
com és– conjuga  animades composicions amb 
d’altres que emocionen per la seua força, però 
també per la melangia que transmeten. La cultu-
ra musical valenciana –la fallera en concret– és 
molt potent. I si ho és, estarem d’acord que passa 
per comptar amb importants i populars obres per 
a banda que moltes agrupacions d’alt nivell inter-
preten cada any arribat el mes de març.  Donant-li 
voltes a aquesta qüestió amb el meu company a 
la Junta, Sergio Andrés,  una vegada que estàvem 
comentant l’interesant curs faller que començava,  
vam constatar que precisament a la nostra ciu-
tat es complien tots els requisits necessaris per a 
procurar donar-li a la nostra festa més rellevància 
amb el simple gest, però complexa materialitza-
ció, de ficar precisament la nostra música al lloc 
que li corresponia. 

El benicarlando més despistat sap de bona tin-
ta que la nostra és una localitat privilegiada per 
comptar amb una formació musical del presti-
gi de la banda de l’Associació Musical Ciutat de 
Benicarló, però no es coneixia tant –almenys per 

LA MÚSICA EN 

FALLES
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aquelles dates– l’existència d’una banda sonora 
cadufera de la nostra festa. Els problemes que 
sorgiren ja es resoldrien, la feina es faria tota, però 
no podíem deixar passar l’ocasió d’enregistrar un 
CD amb la música de Benicarló en Falles. Era un 
ambiciós projecte per a una major il·lusió. 

Nosaltres esbossàvem l’agenda commemora-
tiva de les primeres quatre dècades de Falles a 
Benicarló. La Junta, dividida en grups de treball, 
procurava poc a poc assolir les diferents metes 
marcades, però en aquesta qüestió concreta, els 
responsables que gestionàvem la producció del 
CD necessitàvem de la implicació dels actors 
principals que la feren possible. Els nostres caps 
des seguida van adreçar les mirades al Carrer de 
Cabanes, on l’Associació Musical Ciutat de Beni-
carló, gesta, ensenya, assaja i fa possible aquesta 
realitat que, per història i pel nivell assolit,  han fet 
d’ella una de les joies del nostre poble. 

Amb el director de la Banda, Pablo Anglés, vam 
celebrar unes poques reunions durant el trans-
curs del projecte. Al finalitzar la primera d’elles 
vam espolsar temors de seguida,  perquè quan 
Pablo veu les coses fàcils, amb la seua confian-
ça viatja l’entusiasme de la resta, i nosaltres no 
anàvem mancs ni d’expectatives ni de ganes de 
posar ponts als artistes. Ajudar amb el procés 
documental també era una empresa assumida. 
Quan poc després va tocar parlar amb la directiva 
de l’associació, vam tenir ocasió de corroborar la 
capacitat organitzativa d’un col·lectiu humà tant 
nombrós com és el de la Banda, i en aquest sen-
tit, Carlos Sánchez, el seu president,  va ser clau 

LA MÚSICA EN 

FALLES

Vam tenir ocasió de corroborar 

la capacitat organitzativa d’un 

col·lectiu humà tant nombrós 

com és el de la Associació 

Musical Ciutat de Benicarló

per a detectar des del minut zero que qualsevol 
xerrada,  telefonada o correu electrònic, serien 
productius. Seguint amb l’ideari de comptar amb 
els millors sense sortir del terme, l’aposta tècni-
ca per a l’enregistrament del treball va recaure 
en el benicarlando Carlos Manzanares. Les falles 
van anar facilitant la documentació que disposa-
ven en forma de lletres i partitures. I amb l’equip 
complet,  i cadascú afinant els instruments de les 
seues responsabilitats, van arribar les vacances 
de Nadal. Amb la finalitat de comptar amb els 
màxims músics possibles, el director de la Banda 
havia marcat com a més idònies aquestes dates 
de retrobament per a gravar. L’Auditori Municipal 
Pedro Mercader seria l’escenari per a enregistrar 
la quasi totalitat dels divuit temes que conformen 
el CD. El trasllat de tots els aparells de la Banda a 
l’Auditori va ser una mostra més de l’eficiència i 
rapidesa de la que fa gal·la aquesta entitat. I això 
que  hi ha molt per moure i transportar. La logísti-
ca de la Banda de Música és molta i variada. 

De les quatre jornades a l’Auditori podria escriure 
moltes línies. Deixeu-me almenys destacar que 
van ser dies especialment intensos per a la Ban-
da. Nosaltres ens miràvem els uns als altres amb 
complicitat i satisfacció continguda mentre se-
guíem amb molta atenció seguts a les butaques 
unes llargues sessions on quedava palesa l’exi-
gència i passió de Pablo Anglés per la feina ben 
feta, i la dedicació i disciplina d’un grup nombrós 
que gestionava molt bé els comptats moments 
distesos per a assolir l’exigència del director, una 
perseverança que el mestre s’encarregava de 
contagiar al grup. Silenci, concentració i música. I 
tornem-hi. Llarg i perfecte. 

La presentació i difusió de Benicarló en Falles, la 
música, va ser l’any 2013 un dels plats forts del 
quaranta aniversari de la nostra festa, però encara 
és ara i ho serà per moltíssims anys, una joia per 
a cadascuna de les tretze comissions falleres i 
per als amants de la cultura i del dinamisme soci-
al benicarlando. Comprovar com la banda sonora 
de la festa està present cada any a cadascun dels 
casals i també als actes i les convocatòries més 
rellevants de les Falles és el millor exemple.  De la 
mà de la satisfacció pel repte assolit, sempre ani-
rà la nostra admiració cap a la Banda de Música 
Ciutat de Benicarló. Moltes gràcies, músics. 

Un espai i dia inigualable per poder difondre 
aquest valor en falles és el dia de l’Ofrena de Flors,  
aprofitant els milers de visitants que venen a Be-
nicarló. Però aquesta possibilitat s’està anul·lant 
quasi completament quan, ja l’any passat i aquest 
any encara més, les comissions falleres han op-
tat per triar altres agrupacions musicals (colles de 
dolçainers) per substituir i no enriquir a la música 
de banda que sempre ha sonat i que moltíssima 
gent té en el record de les falles.

De les 13 comissions falleres de la ciutat, sols 
quatre al 2015 han optat per ser acompanyades 
per bandes de música (Falla Benicarló, Embut, 
Conquistaors i Mercat Vell). En el cas de la Banda 
de Benicarló, aquesta ha  posat música acompan-
yant als membres de la falla Mercat Vell. Destacar 
que aquest també ha sigut el primer any després 
de 33 anys junts en el que la Banda Ciutat de Be-
nicarló no ha acompanyat a la Falla la Barraca en 
l’Ofrena de flors.

Altre tema és el repertori que les agrupacions mu-
sicals presents han interpretat (no les bandes de 
música). Caldria un altre text per comentar-ho.

Si els motius són  purament econòmics, no crec 
que la diferència siga tant gran i definitiva. Cal re-
cordar que cap músic té cap remuneració per to-
car eixe ni cap altre dia i els recursos obtinguts es 
destinen a les nombroses necessitats econòm-
iques que estes entitats tenen que assolir en el 
dia a dia. I si el motiu és una qüestió de prior-
itats, penso que aquesta deuria ser una de les 

MÚSICA 
I FALLES

Acabada la gran festa de les falles a Benicarló, 
com a músic i benicarlando, no puc deixar de 
manifestar un sentiment de certa tristor al vore 
com a l’Ofrena de Flors, l’acte segurament més 
representatiu de les Falles, la música de banda 
va ser la gran absent de la celebració. És un sen-
timent que penso comparteix molta gent que es-
tima la seua ciutat i  aquesta festa tan arrelada.

Els visitants que tenen inquietud de conèixer les 
nostres tradicions i senyes d’identitat (un con-
cepte molt mencionat últimament), esperen pod-
er escoltar, valorar i apreciar també la música de 
les nostres bandes de música a les falles, sobre 
aquest dia, segell de primer nivell que identifica a 
la cultura valenciana per tot arreu. El binomi falles 
–música de banda és un element clau en la mar-
ca “Falles”, concepte també molt present quan 
es vol promocionar aquest valor cultural, turístic, 
econòmic...
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més valorades si estimem els arrels i el present 
de la festa fallera. La visita de  bandes de tota la 
comarca a omplir Benicarló de música dóna un 
caliu a l’acte que no es pot comparar amb altres 
sons. Pocs esdeveniments més a la comarca re-
uneixen al mateix temps tants músics de vent,  
que venen amb molta il·lusió a tocar, acompan-
yats també per una gran quantitat de gent dels 
seus pobles. Crec que si volem que les falles de 
Benicarló creixquen en tots els sentits, també ho 
deuen fer en la vessant cultural en general i mu-
sical en particular. 

Què és pot fer més des de la meua modesta 
opinió? Ser imaginatius, escoltar a la gent que en 
el món de la cultura pot aportar idees a la festa, 
apostar de veres per les nostres arrels... Estic se-
gur que la festa i tot Benicarló sortirà guanyant. 

Tenim molts referents a altres llocs. Centrant-me 
en la part musical per exemple, que és la que in-
tento exposar, hi ha convocats molts concursos 
de composició de pasdobles fallers que amplien 
el repertori a diferents ciutats (Alzira, València... 
per exemple cada any ho fan), es poden fer també 
encàrrecs específics, establir un repertori  de la 
nostra música per interpretar-se en dies assen-
yalats com l’esmentat, xerrades o col·loquis per 
conèixer la música típica fallera, la seua història, 
evolució... Recordo per exemple fa molts anys, 

tocant i dirigint la Banda de Santa Magdalena a 
Burriana: El dia de l’Ofrena,  la comissió fallera 
acompanyava a la banda (no al inrevés) per pre-
sentar a tot el públic el pasdoble que interpretar-
ien després a l’acte oficial de l’Ofrena, amb premi 
inclòs a la millor banda. L’expectació era molt 
gran i l’ambient i inigualable. Passos en aquest 
sentit s’han donat però ho han sigut aïllats o 
s’han perdut. Per exemple: la iniciativa de la Junta 
Local Fallera de grabar un Cd al 2012 amb música 
escrita expressament per les falles de Benicarló 
va ser magnífica. Tant de bo es pogués escoltar 
més als casals la música que diferents composi-
tors han escrit per les falles de Benicarló. L’himne 
de les Falles, per exemple, escrit per J.Antonio 
Valls i Lissy López al 1982, és una joia que deuria 
conèixer tot el món a la ciutat.

O la concentració de comissions falleres que 
s’iniciava amb una interpretació conjunta de els 
bandes reunides, ja fa molts anys absent. Podria 
estar dirigida cada any pel director de la banda 
d’una comissió que celebra un aniversari... Pos-
sibilitats hi ha moltes. Sols es tracta de parlar, 
col·laborar i tenir una certa predisposició a que la 
nostra festa de falles sigui més important encara. 
De segur  que la gent que pot aportar idees estarà 
disposta a fer-ho. Tant de bó sigui possible.

(Article publicat a El Dissabte-7 dies, nº 535) 

LA MÚSICA EN 

FALLES

TEXT ESCRIT PER
PEPE DOMÉNECH

MANTENIMIENTO
DE INSTRUMENTOS (VI)

Como comentamos en anteriores ocasiones, el 
cuidado de los instrumentos es fundamental para 
optimizar el rendimiento de los mismos, por lo 
cual es aconsejable un mantenimiento continuo 
de los mismos.

Volveremos a insistir en que los partes de repa-
ración de nuestros instrumentos de Banda nos 
hacen ver que a menudo muchas de las repa-
raciones pueden ser consecuencia de una falta 
adecuada de mantenimiento diario o después de 
cada uso. Es por esto que consideramos nece-
sario el realizar unas recomendaciones básicas 

INSTRUMENTS

de cómo mantener en perfecto estado los instru-
mentos de Banda, fruto de una recopilación de 
consejos  a través de distintas fuentes. 

En las publicaciones precedentes, que están dis-
ponibles para quien las requiera, hemos abordado 
el mantenimiento del Clarinete (I), el Trombón (II), 
la Trompeta (III), el Saxofón (IV) y la Flauta (V), y 
hemos constatado una mejora en los resultados, 
para bien de nuestra Asociación y de nuestros 
músicos.

En esta sexta parte, el instrumento protagonista 
es la Trompa, con el que continuaremos sugirien-
do unas recomendaciones mínimas que, no obs-
tante, no pretenden en ningún momento sustituir 
las que pueden y deben aconsejar los correspon-
dientes profesores.
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INSTRUMENTS

2. MANTENIMIENTO DE LA TROMPA

Al acabar de tocar el instrumento, es importan-
te extraer las bombas de los cilindros y eliminar 
los restos de saliva y humedad; para ello man-
tenemos presionada la llave correspondiente al 
cilindro que vamos a limpiar. Si la Trompa tiene 
llave de desagüe, debemos extraer la humedad 
también por esta parte: soplamos por la boquilla 
sin hacer sonar y mientras el aire circula por el 
instrumento, abrimos y cerramos repetidamen-
te la bomba de desagüe. Se recomienda lubricar 
los cilindros cada mes o cada dos meses como 
máximo, con aceite especial para ello. La lubri-
cación es para evitar que la cal de la saliva se 
deposite y dificulte su función, pero un exceso 
volverá el movimiento pesado, por lo que es con-
veniente retirar el sobrante. Las bombas se tienen 
que limpiar y engrasar mensualmente. Una vez 
retirada la suciedad, aplicaremos un poco de gra-
sa para bombas y las deslizaremos varias veces 
para distribuir la grasa uniformemente, y después 
retiramos el sobrante. La boquilla la limpiaremos 
periódicamente con agua tibia (no caliente) y ja-
bón neutro, dejándola sumergida durante unos 
minutos; después se le pasa un cepillo suave y se 
aclara bien con agua; y al final la secamos per-
fectamente.

¡RECUERDA!

Guardar siempre el instrumento en el estuche 
después de tocar y para su transporte, y asegu-
rarse de que esté bien cerrado. No colocar nada 
en el estuche que pueda hacer presión sobre el 
instrumento, para evitar rasguños y daños. Los 
lápices, gamuzas y otros accesorios deben guar-
darse fuera del estuche, en los bolsillos de las 
fundas que suelen usase para su transporte.

MANTENIMIENTO 
DE LA TROMPA
1. LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA

La limpieza externa de la trompa se debe hacer 
cada día que se use, procurando secar con una 
gamuza de micro fibra las zonas de contacto con 
las manos para eliminar el sudor y evitar así que 
se corrompa el acabado, tanto si es lacada o ba-
ñada. Igualmente, limpiaremos meticulosamente 
después de haber engrasado alguna de las partes 
del instrumento para eliminar manchas o resto de 
aceites usados en el mantenimiento.

No es aconsejable usar productos limpia-metales, 
porque son abrasivos y pueden dañar y rayar la 
laca o dejar residuos a los que después se adhie-
re más fácilmente la suciedad.

Recordar que las gamuzas no duran toda la vida, 
y que por tanto las tendremos que reponer o lim-
piar cuando observemos que están sucias, para 
que cumplan bien su función.

Para las zonas de difícil acceso se puede usar 
una varilla fina de madera pero nunca metálica 
para llegar con la gamuza de forma fiable.

Es importante no tocar el instrumento después 
de comer, beber o fumar, sin limpiar y enjuagarse 
bien la boca, para evitar la introducción de bacte-
rias y residuos junto con la saliva, lo que acelerará 
el deterioro y provocará malos olores.

MÚSICOS: LA CUARTA 
PATA DEL TABURETE

En una reciente discusión con los miembros 
de la junta directiva y algunos músicos de una 
de las orquestas de los Estados Unidos, me 
preguntaron cual pensaba yo que debería ser 
el papel de los músicos a la hora de determinar 
las principales decisiones y políticas de una 
o r q u e s t a .  C o m o 
respuesta, me referí 
a un artículo que 
había escrito para el 
número de abril de 
2000 de Harmony, 
la publicación  del 
I n s t i t u t o  d e  l a 
Orquesta Sinfónica. 
Mi artículo se llamaba 

“¿Son tres patas 
suficientes ?. 

Mi respuesta a la 
pregunta planteada 
en su título es “no, 
tres patas no son 
suficientes”.   El 
tradicional taburete de tres patas se refiere a la 
estructura de liderazgo del triunvirato director 
musical, presidente de la junta y director ejecutivo. 
En  los últimos 20 ó 25 años, muy lentamente ha 
ido apareciendo una cuarta pata del taburete: los 
músicos de la orquesta. Algunas orquestas han 
hecho un largo recorrido hasta llegar a implicar a 
los músicos en sus juntas directivas. Algunas han 
colocado a músicos en puestos importantes en 
sus juntas directivas y comités, en algunos casos 
incluso como presidentes de comités de búsqueda 
de director musical.

Algunas solo han hecho pequeños gestos en este 
sentido. En algunas orquestas los músicos sólo 

salen al escenario, tocan sus notas, y vuelven a 
casa sin ninguna otra aportación o participación 

–y muchos músicos lo prefieren así: su formación, 
después de todo, es en música, no en la 
contabilidad, marketing, desarrollo o gestión-. 

Pero, para mí, nunca ha tenido sentido que los 
músicos, el único grupo constituyente dentro 
de la orquesta que tiene formación profesional 

y experiencia en el 
arte que sustenta 
la misión de las 
orquestas, no tuvieran 
nada que decir a la 
hora de determinar 
el cometido y las 
e s t r a t e g i a s  q u e 
deberían aplicarse 
para lograrlo. Yo 
comparo los músicos 
de las orquestas con 
los profesores de 
las universidades 
y colegios, o los 
méd icos  en  los 
h o s p i t a l e s .  L a s 
universidades tienen 

consejos independientes, y administradores 
que no pertenecen al profesorado. Sin embargo, 
ninguna universidad o colegio funcionaría con 
una mínima o nula aportación de los profesores.

Nunca oí a nadie argumentar en serio que un 
profesor de inglés o de zoología no ha sido 
entrenado para entender los problemas de 
gestión. Los comités de profesores tienen 
una influencia muy fuerte en las políticas 
universitarias, y cualquier presidente de 
universidad que pierda el apoyo de una parte 
significativa del profesorado probablemente va a 
estar en el mercado de trabajo muy pronto. Las 
decisiones sobre cómo asignar recursos 

RETALLS DE 

PREMSA

TEXT ESCRIT PER
DE LA REVISTA CONCIERTO CLÁSICO

Algunas orquestas han hecho 

un largo recorrido hasta llegar 

a implicar a los músicos en sus 

juntas directivas
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UN ANY INOBLIDABLE
LA MUSA

Tot va començar  quan vaig entrar a la banda 
gran. Vaig parlar en Carlos i en Vicent per a dir-los 
que m’apuntaren a la llista de muses. Al principi 
estava un poc desil·lusionada perquè  hem toca-
va ser Musa l’any 2030, però a la reunió que vam 
fer en setembre de 2013 per veure els buits que 
hi havia, vaig eixir en l’alegria de ser la pròxima 
Musa 2014 i el primer que vaig fer va ser trucar 
de seguida a Alberto per a anunciar-li la gran no-
tícia.Un mes després va arribar el dia en què la 
junta de la banda va venir a ma casa per anunciar 
formalment que jo seria la pròxima Musa. Tant 
la meva família com jo estàvem un poc nervio-
sos però tot va ser preciós i molt emotiu, sobretot 
quan el presi me va donar el ram de flors i el diplo-
ma on ficava que jo seria la Musa 2014.

Per fi va arribar Santa Cecília, i el dia que Raquel 
m’anava a passar la banda de Musa. Recordo que 
estava molt nerviosa abans de pujar a l’escenari, 
però quan Alberto va venir per a acompanyar-me 
a pujar, els meus nervis van desaparèixer i vaig 
començar a viure l’experiència. Després van vin-
dre els Nadals i va ser tota una experiència ajudar 
a muntar el Betlem de la banda, i també assistir 
als festivals de l’escola de música perquè em van 
fer reviure molts records de quan era menuda.

Així, van passar uns mesos amb alguns actes 
fins que van arribar les Festes Patronals. Tots 
els actes van ser molt bonics però hi ha dos que 
sempre recordaré. En primer lloc, és la Serenata 
a Sant Bertomeu, ja que va ser la primera vegada 
que va vindre la Banda a buscar-me a casa, junt 
amb el director convidat, que va ser Ferrer Ferran 
(del  que sols tinc bones paraules, tant com a di-
rector com a persona); i per altra banda, el dia de 
les entitats. No vull recordar-lo per la pluja que va 
caure, sinó perquè tant la meua família, com Al-
berto, el presi i tots els meus amics em van donar 
suport i van estar al meu costat en tot moment.

en la universidad –en políticas de diversidad, en 
casi todos los temas importantes que afronte la 
universidad- no se tomarán sin la participación 
significativa de  un grupo representativo del 
profesorado.

En mi opinión, los músicos no pueden ser 
excluidos de los temas de gobierno o planificación 
estratégica, ni de ningún debate interno o discusión 
importante que realicen las organizaciones 
orquestales. Eso implica una mutua aceptación 
y comprensión de las reglas básicas. Ha habido 
un cambio enorme en esta área durante el último 
cuarto de siglo, pero me resulta interesante que 
la participación de músicos en la gestión de sus 
orquestas sigue siendo un tema de debate y 
discusión. Si bien ha habido un gran progreso, mis 
observaciones me llevan a creer que todavía hay 
camino por recorrer.

Henry Fogel es uno de los administradores de 
orquestas más reconocidos e influyentes en los 
Estados Unidos. Sirvió como presidente y director 
general de la liga de orquestas Americana (2003-
2008). Fue presidente de la Orquesta Sinfónica 
de Chicago desde 1985 durante dieciocho años. 
Previamente había sido director ejecutivo de la 
orquesta sinfónica  nacional en Washington (1981-
1985) y gerente de la Filarmónica de Nueva York 
(1978-1981). Actualmente es el decano del colegio 
de artes escénicas de la universidad Roosevelt de 
Chicago. Auténtico gurú en la materia, ha recibido 
el premio batuta de oro de la liga de orquestas 
americanas, la más alta distinción de la liga por sus 
servicios a las orquestas de América. Este artículo 
suyo aparecido en la web “artsjournal” rebate  
muchas de las afirmaciones hechas recientemente 
por la prensa de nuestro país respecto a lo que 
motiva a los músicos a apoyar a su director.
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A més, després de que acabés la Serenata, el presi 
em va fer tal sorpresa que mai l’oblidaré. Va por-
tar a La Sotà perquè em cantara per compensar 
que degut a la pluja no vaig poder desfilar amb la 
banda el dia de les entitats.

Una vegada acabades les Festes Patronals 
s’apropava de nou Santa Cecília i amb això el 
moment de passar el meu càrrec a la nova Musa, 
que en este cas va ser Maria José Marqués. Però 
abans de deixar el càrrec, vaig viure la Santa Ce-
cília més emocionant de totes les que he viscut. 
Primer, vam començar en l’entrada de músics on 
vaig tindre el plaer de conèixer-los i d’anar a sa 
casa, acompanyada per la banda i el president, 
per tal d’entregar-los el pin dels seus respectius 
instruments. He d’agrair a tots els pares la calo-
rosa benvinguda que ens donaven quan entràvem 
a sa casa. Recordo que vaig acabar en un mal 
de peus horrorós però l’experiència havia valgut 
moltíssim la pena.

Finalment, el dia de passar-li la banda a la Musa 
2015 va arribar, va ser un dia molt emotiu per a 
mi ja que havia sigut un any tan ple d’emocions 
increïbles que, com a totes les que també han si-
gut Muses, arribava a la seua fi.  Em vaig preparar 
un discurs on feia el meu acomiadament, però 
després no vaig dir res del que tenia escrit sinó 
que vaig dir el que hem va eixir del cor en eixe 

moment. No vull acabar el meu escrit sense desi-
tjar a Maria José que tinga un any increïble i que 
aprofite cada moment al màxim perquè passa de 
seguida. També vull agrair a “Litos” la seva ajuda 
i sobretot l’acte de La Sotà que no oblidaré mai, a 
tots els meus amics i amigues junt a tots els mú-
sics de la banda i a la Junta Directiva per fer que 
m’ho haja passat genial. A Laia Arrufat pels con-
sellets que m’ha donat, a Raquel Tena i als seus 
pares per tota l’ajuda que m’han prestat.

Finalment, com no i de manera més especial, 
agrair a la meua família el gran esforç que han fet 
per mi i a Alberto per estar sempre al meu costat 
i ser un acompanyant exemplar, per a mi el millor.

Em vaig preparar un discurs 

on feia el meu acomiadament, 

però després no vaig dir res del 

que tenia escrit sinó que vaig dir 

el que hem va eixir del cor
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momento, definiéndolo, según la crítica: “un 
compositor capaz de combinar la técnica con 
una gran creatividad, fusionando la música de 
vanguardia con el puro lenguaje del romanticis-
mo, creando así, un ambiente repleto de color, 
novedoso en esta época y escrita para esta agru-
pación”; “Ferrer Ferran, gran estudioso del con-
junto de vientos y percusión, consigue con sus 
composiciones una sonoridad uniforme y atray-
ente, tratando a esta agrupación como un con-
junto sonoro sinfónico…”, “… el compositor Ferrer 
Ferran, puso en atril dos piezas propias, en las 
que lució su facilidad instrumentadora, la riqueza 
de sus timbres, la espectacularidad de sus solu-
ciones y, sobre todo, la vena melódica que se con-
trapone a una armonización bien trabada capaz 
de describir ambientes, momentos y personas.” 
Su tercera y cuarta  Sinfonía El Gaudir del Geni y 
El Coloso, cumplen todos los propósitos, recibien-
do, de la crítica internacional, los mejores elogios 
y premios, consolidando así, a Ferrer Ferran como 
un compositor de una demostrada trayectoria de 
alta condición.

Datos biográficos extraidos de su página web 
(www.ferrerferran.com)

DIEZ PREGUNTAS
A FERRER FERRÁN

Ferrer Ferrán, Licenciado en Dirección de Or-
questa de Vientos y Composición por “The Roy-
al Schools of Music”, en Londres, Catedrático 
de Composición en el Conservatorio Superior 
de Música de Castellón “Salvador Seguí”, Direc-
tor Titular de la Orquesta de Vientos “Allegro” de 
Valencia, de “La Primitiva” de Paiporta y Director 
de “Allegro Centro Musical”. También es Director 
Artístico de la “Banda Sinfónica Provincial de Ciu-
dad Real”, profesor principal en el “Corso Biennale 
in Direzione di Banda” en Aosta (Italia) y principal 
director invitado en la Banda Sinfónica “Simón 
Bolívar” en Venezuela, actividad que comparte 
con la de concertista y director de “Allegro Centro 
Musical”. Es Vicepresidente de la “Asociación de 
Compositores Sinfónicos Valencianos” y miem-
bro de la WASBE.

Sus dos Sinfonías Tormenta del Desierto y La 
Passió de Crist, consagran a Ferrer Ferran como 
uno de los mejores compositores europeos del 
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¿Cómo se inició en la composición musical?

Recuerdo de pequeñito improvisar y “jugar” a 
componer con el piano. Me sentaba, al piano, con 
tan sólo 9 o 10 años e improvisaba o inventaba 
melodías acompañadas. De un poco más mayor 
ya hacía unas piezas cortas o baladas, siempre 
para piano..., y cuando tenía un poco más de es-
tudios ya era capaz de escribir las piezas que im-
provisaba. y, con todo esto, apareció al que debo 
todo en cuanto a formación como MÚSICO, y lo 
digo con mayúsculas porque no sólo a componer, 
sino a dirigir, a entender la música, a ser persona 
musical, y en definitiva a ser un músico completo 
con todas las palabras, el maestro y composi-
tor Jef Penders. Vino a mi banda de música, la 
primitiva de Paiporta de la que ahora soy el di-
rector titular, y descubrió en mí una capacidad 
innata para crear música. Todavía recuerdo las 
palabras que me dijo: “Tienes los dos elementos 
fundamentales para ser un gran compositor, ima-
ginación y talento”. Después de aquella reflexión 
comenzamos a trabajar, recuerdo ser pulcro, con-
fiado y exhaustivo en el trabajo de aprendizaje y 
haciendo viajes a en su entonces su vivienda, su 
chalet en Olocau, que vivía junto con su mujer 
Anni, para aprender de él todo lo que yo ahora le 
debo como músico y persona.

¿Prefiere la composición o la dirección?

Bernstein decía: “la música es un acto de amor, 
es por eso que es tan gratificante. Pero la me-
jor recompensa es cuando me siento que estoy 
ahí arriba de la creación de la música, nota por 
nota, que estoy escribiendo a mí mismo y es 
como cuando estoy dirigiendo, este es el mejor 
momento del concierto”. Esto fue una entrevista 
que se le hizo el día 10 de marzo de 1971, titula-
da “La música va a salvar mi vida”. Crear y sacar 
de tu interior esas sensaciones es lo más grati-
ficante, componer es como ver nacer a un “ser 
vivo” en música y dirigir es dar “vida” a ese ser 
vivo que salió del corazón del primero. Las dos 
facetas son tan creativas y emocionales que me 
apasionan, disfruto tanto dirigiendo como com-
poniendo. Necesito “beber” de las dos fuentes y 
yo realmente me siento afortunado porque hasta 
este momento no estoy “sediento”, llevo en para-
lelo estas dos facetas, estas dos maravillas, este 

“acto de amor” que decía Bernstein, lo tengo, lo 
siento y lo disfruto, siendo mi único objetivo dar 
ese amor que concibo y que “veo” en las partitu-
ras a un público emocionado. Sólo si es así me 
interesa la música.

¿Qué líneas sigue a la hora componer una obra? 

Lo primero que hay que hacer es pensar la obra, 
saber qué resultado sonoro o emocional quieres 
provocar. Esto quizá es el paso más difícil, el ima-
ginar algo que no está y no existe y que luego le 
debes dar vida, debe nacer, y luego desarrollar. 
La obra evoluciona por sí misma, desde la pri-
mera idea hasta el punto final hay unos procesos 
naturales necesarios, de maduración, que hace 
que todo sea un fin, de lo “mínimo a lo máximo”, 
hablar de lo mismo sin parecerlo, ofreciendo un 
mensaje, dando una conmoción. Hasta que no 
tienes toda la obra en la cabeza y bocetada no se 
comienza a escribir el comienzo de la partitura. 
Sólo cuando ya “ves” la obra comienzas, lo cual 
no provoca ningún cambio o variación en su pro-
ceso compositivo.

¿Qué le aconsejaría a un alumno que empieza 
sus estudios de composición?

Que crea en la emoción, que crea en sí mismo 
para provocar esto y que luche por conseguir que 
su interior “ame” ese contenido musical. Todos 
somos capaces para sentir placer escuchando 
o interpretando música, no es nada fácil, pero 
se debe trabajar en esta línea, sólo así se va a 

ENTREVISTA

conseguir. Los jóvenes músicos están un poco 
“intoxicados”, deben convencerse que la música 
es amor y pasión. Una vez encuentren esto, con-
seguirán su fin.

¿Ha evolucionado la música de banda más que 
la de orquesta en los últimos años?

Totalmente. La música del futuro es la música es-
crita para banda. Hoy los compositores escriben 
más música y de mejor calidad para las orquesta 
de viento. Lamentablemente las orquestas sin-
fónicas están ancladas en el pasado, su público, 
sus directores programan música de las épocas 
anteriores, Beethoven, Tchaikovsky…, entre otros 
del período. Esto hace que a los compositores no 
nos interese lo más mínimo componer para ellos. 
Al contrario ocurre en las bandas de música, los 
directores tienen mucho interés en los nuevos 
repertorios y son ellos mismos los que motivan 
y encargan a los compositores. Este hecho hace 
que la música de banda va evolucionando a un 
sinfonismo extremo y de calidad. 

¿Hacia dónde se dirige este tipo de formación 
instrumental?

Como digo las bandas están ocupando ya los au-
ditorios de conciertos en todo el mundo, por el 
hecho anteriormente citado. Ya no son sólo las 
bandas valencianas las punteras en el mundo, 
ellas han aprendido de nosotros y esto también 
hace que la cultura bandística evolucione en una 
misma dirección. Todos unidos y juntos seguro 
que vamos a llegar más “lejos”.

¿Con qué obras se quedaría ahora de su amplio 
repertorio?

Esta pregunta me la formulan siempre, y siempre 
contesto lo mismo. Las composiciones son como 
hijos, a todos los quieres por igual. No porque una 
de ellas sea más sencilla (podría citar por ejemplo 

“El Caracol MiFaSol”) y otras más sinfónicas como 
mi cuarta Sinfonía “El Coloso”, quieres o te gusta 
o tienes predilección a una más que a otra. Todas 
tienen su lugar, todas están compuestas con el 
corazón y todas de una manera u otra emocionan. 
No prefiero ninguna más que a otras, las quiero y 
me gustan todas por igual.

¿Qué autores han influenciado sus obras?

Tengo especial debilidad por Leonard Bernstein, 
no sólo por su música escrita, sino por su perso-
na, por su “pensamiento musical”. Él era un gran 
intérprete al piano, un excelente director, y que de-
cir de sus composiciones. Un músico con todas 
las palabras y con mayúsculas. Una persona que 
quería emocionar realizando todas estas facetas, 
una persona que hacía la música con el corazón.

¿Nos puede anticipar sus trabajos o eventos 
más inmediatos?

Bufff… ¡ni yo me acuerdo! Estoy muy metido en 
este momento con dos grandes composicio-
nes y que por el momento no puedo dar detalles, 
porque quien me las ha encargado así me lo ha 
pedido. Pero son dos obras de mucha enverga-
dura musical y de mucha dificultad. Y pensando 
así con rapidez, en Febrero tengo que estrenar 
un pasodoble, en diciembre de 2016 un cuento 
sinfónico titulado “El gato con botas”, un encargo 
que me viene de Italia. Otro pasodoble en Marzo. 
Desde Luxemburgo también tengo un encargo 
de una obra sinfónica. Otro pasodoble para Italia… 
supongo que tendré más en la lista y que no me 
viene a la cabeza en este momento. Me centro en 
lo que estoy haciendo en ese instante y cuando lo 
completo, comienza la siguiente creación.

Para finalizar, ¿Qué recuerdo le trae su estancia 
en Benicarló en Agosto del 2014?

Un recuerdo muy agradable, me sentí como en 
casa: la acogida de todos vosotros, los músicos, 
el presidente Carlos, la directiva, la musa y el pú-
blico fue espectacular. Recuerdo que cuando so-
naron los últimos acordes de mi “Las aventuras 
del principito” el público se volcó con un aplauso 
impresionante, se me pone la carne de gallina 
sólo de recordarlo. Son de estas cosas que te 
encantaría repetir, el ensayo fue divertido, pude 
trabajar y sacar toda esa música que la partitu-
ra conlleva y el día del concierto sentí a la banda 
como transformada, hipnotizada por llevar a cabo 
una interpretación asombrosa y fantástica.

La Banda de Música Ciudad de Benicarló hace 
magia cuando suena. ¡Me encantó!

ENTREVISTA
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NOUS MÚSICS

1. Perque m’encanta el seu so i 
cada vegada m’agrada més.

2. Em sento molt a gust  i recol-
zada per tots, sobre tot per la 
meua secció.

3. Encara no sé segur a que de-
dicar-me però no descarto se-
guir estudiant música. M’encan-
ta i per a mi és una afició.   

Iris Fresquet

Mar Prats

1. Desde que era menuda la 
trompeta a sigut l’instrument 
que mes m’agrada i crida l’at-
enció juntament amb el saxo, 
però a l’hora de decidir va ser 
amb l’ajuda de la meua germa-
na elegir la trompeta.

2. A la banda me veig molt be 
i em sento molt agust ja que 
l’ambient que hi ha és bonic i és 
fan noves amistats.

3. No. La música per a mi és 
una afició. No ho se encara, 
però, algo relacionat amb les 
ciencies.

1. Perquè m’agrada molt la 
trompeta.

2. Em sento molt bé dins com 
a músic i m’ho passo molt bé 
també.

3. Sí, m’agradaria dedicar-me al 
món de la música en un futur.

Tomás Tena

Claudia Dobón

1. Ja que les meues germanes 
van començar abans que jo el 
violó, quan jo vaig haver de triar 
instrument van ser elles les que 
van fer que agafara finalment el 
violoncel.

2. La Banda és un món on tots 
compartim el mateix sentiment 
per la música. Tots passem 
molt de temps junts entre viat-
ges i assajos i acabem formant 
gran part de la teua vida.

3. No me importaria dedicar-me 
a la música per les vesprades, 
però tinc clar que després de 
l’institut m’agradaria fer la car-
rera de magisteri infantil o una 
ingenieria.    

1. Vaig triar el clarinet com a 
instrument, al principi per una 
sèrie infantil, però quan aprenia 
noves d’ell, més m’agradava i 
més a gust em sentia tocant.

2. Quan vaig entrar a la Banda 
Juvenil no coneixia a ningú, per-
què jo vaig començar a estudi-
ar música al Conservatori, però 
només els primers mesos, des-
prés ja vaig anar confiant en les 
meues companyes i amigues. 
A mesura del pas del temps 
m’agradava més l’ambient de 
la Banda. Els viatges que fèiem  
i tots els concerts em van anar 
familiaritzant més amb ella.

3. Encara no sé a que em vull 
dedicar, no ho tinc gens clar.

Laura Caldes

1. Vaig triar el clarinet, perquè 
quan el vaig sentir per primera 
vegada em va agradar el seu so.

2. Em sento molt feliç i orgullós 
de pertanyer a una banda tan 
prestigiosa com es , l’Associa-
ció Musical Ciutat de Benicarló.

3. Si , m’agradaria el dia de 
dema treballar en algo relacio-
nat amb la música.

Samuel Comes

Alex Coll

1. Perquè vaig veure com toca-
ven els grans i em va agradar 
com sonava la trompeta.

2. Incorporat amb tots.

3. M’agradaria seguir tocant 
la trompeta perquè és el que 
m’agrada. 

1. Perquè des de xicotet m’agra-
dava tocar la caixa i vaig veure 
un concert de bateria que me va 
encantar.

2. Gràcies a la Banda he anat 
millorant com a músic i com a 
persona, també m’ajuda a poder 
millorar en el conservatori.

3. M’agradaria fer una carrera 
d’economia però també poder 
estudiar magisteri per donar 
classe.

Christian Beltran

Christian Beltrán Claudia Dobón Iris FresquetAlejandro Balagué

Laura Caldés

Tomas Tena

Mar Prats

Samuel Comes

Els nous musics responen 
al següent questionari: 

1. Perqué vas triar 
l’instrument que toques?

2. Com veus i com 
et sents a la banda?

3. T’agradaria dedicar-te 
a la música més endavant?

Alex CollJoanne Balaguer

Javier Mateo

NOUS MÚSICS

GENERACIÓ 2014
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NOUS MÚSICS

1. Principalment no volia tocar 
aquest instrument però com 
no hi havia suficients dels que 
jo havia triat, me van donar el 
clarinet i a partir d’ahí em va 
agradar.

2. La veritat és que me sento 
molt a gust i ben acompanyada 
pels meus companys, especial-
ment per la secció de clarinets i 
sobretot dels tercers.

3. No, la música prefereixo que 
siga un hobby per a mí. M’agra-
daria poder estudiar ciències i 
poder treballar com a doctora, 
forense o algo similar.

Joanne Balaguer Alejandro Balagué

1. Originalment vaig triar el 
trombó però Pablo em va de-
manar que canviés al bombar-
dí ja que eren pocs a la banda, 
i la veritat estic content de que 
m’ho demanés ja que ara estic 
molt més content amb aquest 
instrument

2. Veig que encara puc millorar, 
estic esperant a que Pablo em 
doni un solo però, fins que això 
passe donaré lo millor de mí. Em 
sento bé entre les persones qui 
hi ha i en les rises que un s’em-
porte en els assajos per qualse-
vol tonteria, no em puc queixar.

3. La veritat es que no del tot, no 
se a que vull dedicar-me exac-
tament. Tinc varios plans però 
encara no he decidit res però 
sempre em quedarà la música 
com a “plan B”.

Javi Mateo

1. Vaig escollir la trompeta 
perquè com feia guitarra i és 
un instrument prou individu-
al m’agradava la idea de tocar 
amb els amics.

2. Me vaig integrar ràpidament 
perquè coneixia a molta gent de 
la Banda.

3. Si que m’agradaria dedi-
car-me a la música fent alguna 
enginyeria relacionada amb ella.

TEXT ESCRIT PER
NIEVES EUGENIO BAYO

YO TAMBIÉN FUI PARTE
DE VUESTRA BANDA

Hace unos días recibí un mensaje en mi teléfono 
que decía: “Hola Nieves, como cada año,  estamos 
montando la edición de la revista y buscamos la 
colaboración de personas que son próximas a la 
entidad. Nos gustaría que, como concejal de cul-
tura en estos ultimos años, nos redactaras unas 
líneas. ¿Te animas? ¿Contamos contigo? Mi res-
puesta fue inmediata: ¡Sí, claro que sí! 

Más tarde pensé en que yo nunca había escrito 
nada para una publicación. “¿Cómo he dicho que 
sí tan rápido?”. La respuesta era clara, me lo pe-
día la banda. El efecto de la dopamina que genera 
el cerebro al escuchar música es lo que me hizo 
tener una respuesta positiva e inmediata; porque 
cuando leo ‘banda’, oigo música. 

“Banda de música: conjunto musical formado por 
instrumentos de viento y percusión”.

“Escuela de música: lugar en el que se da forma-
ción musical, para todas las edades, sin criterio 
selectivo, sin límite de edad, para quien la desee”.

Esta es la definición, pero para mí es un conjunto 
de personas que dedican su vida a enseñar mú-
sica, a aprender música y a ofrecernos su música, 
a inyectarnos un estímulo que a través del oído 
nos llega al cerebro y nos da felicidad. Para mí la 
banda es esto, energía positiva. 

Cuando desde mi despacho escucho a mi vecina 
con su instrumento, pienso en que pronto habrá 
un concierto. Cuando desde mi cama oigo ensa-
yar a la banda en el patio de la Salle, preparando 
estos fantásticos recitales que nos ofrece cada 
año, un impulso me obliga a levantarme y a acer-
carme a la ventana. Confieso que más de una 

noche de verano he escuchado atenta a través 
de la reja del colegio. Cuando veo por la calle a 
su director con esas niñas que me recordaban 
de pequeñas a los dibujos de “les tres bessones“, 
les digo: “¡Hola!”. Mi imagen asociada son unos 
instrumentos más grandes que ellas, pero que 
suenan increíblemente bien entre sus minúsculas 
manos. Y un padre entregado a todos sus hijos, 
que son cientos en su escuela de música.

COL·LABORACIONS

Para mí una banda 

es un conjunto de personas 

que dedican su vida a enseñar 

música, a aprender música 

y a ofrecernos su música

Cuando veo por la calle a un niño pelirrojo, a una 
niña de pelo largo y a otros con pantalones cortos, 
a un señor maduro con su funda en la mano… no 
les conozco y ellos a mí tampoco, pero sé que 
son de la banda. Los veo a todos encima de un 
escenario, desfilando por la calle o en un audito-
rio, de aquí o de allá. Algunas veces la palestra 
es grande, otras más pequeña, pero su música 
siempre es perfecta. Algunas veces tocan so-
los, otras junto a diferentes agrupaciones, pero 
yo siempre me emociono con ellos… “¡Qué bien 
lo hacen y qué bien suena!”. Y pienso que quizá 
alguno de ellos formará parte importante de la 
historia, aunque todos ya tienen la suya propia.  

Durante estos cuatro años, yo también fui parte 
de vuestra banda. Siempre os agradeceré tantos 
momentos de felicidad. Hace unos días recibí un 
mensaje en mi teléfono y oí a la banda sonar...



TEXT ESCRIT PER
JOSEP BARBERÀ

TEXT ESCRIT PER
PEDRO MESTRE
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COL·LABORACIONS

APUNTS 
SOBRE 
LA BANDA

Dues-centes quinze associacions són les que 
tenim registrades en l’Ajuntament de Benicarló 
a data de finals d’octubre. Això implica que, per 
cada cent vint-i-quatre coma quatre habitants, 
Benicarló té una associació. Un nombre eleva-
díssim! 

Per suposat no totes aquestes són associacions 
culturals -encara que la majoria sí-, tanmateix 
des del meu punt de vista, reflecteix el tarannà 
dels habitants locals, ens agrada trobar-nos, dis-
cutir, parlar... i fer. Sobretot ens agrada fer.

Dins d’aquesta quantitat d’associacions, en 
aquesta ocasió cal centrar-nos en l’Associació 
Musical Ciutat de Benicarló, si no m’equivoco l’as-
sociació més antiga de les que tenim a Benicarló i 
una de les bandes més antigues del País Valencià.

Les bandes de música -i la de Benicarló no és 
una excepció- són de les associacions que més 
vertebren el nostre país; hi ha pobles amb falles, 
amb equips de pilota, amb carnestoltes... però no 
hi ha cap poble sense banda de música.

És en aquest context, d’associació i d’identitat 
que vull felicitar tots els components de la banda 
per la magnífica faena feta durant tots aquests 
anys i animar-los -encara que sé que no cal- a 
continuar vertebrant la nostra ciutat. Trobaran, en 
aquesta regidoria, un fidel col·laborador.

AUDITORI PEDRO MERCADER
nat incorrectament o s’han quedat pel camí, pero 
bé  això es un altre tema) hem de conformar-nos 
amb el que tenim.  I ara torno al meu iaio, als inicis 
de la música coral que ell va impulsar als anys 
50 del segle passat. Avui, encara que patim una 
crisi econòmica molt forta,  no es pot comparar 
amb aquests anys de posguerra a Espanya. Us 
podeu imaginar que el nostre director de la Banda 
comencés els assaigs amb músics que no saben 
res de música; que a més de la interpretació ha-
guérem de fer solfeig de cada partitura per tirar 
endavant l´obra? També pensem en la possibili-
tats dels locals. Quins locals? En aquells temps, 
cases particulars, magatzems d’algunes fàbri-
ques o  sènies d´alguns músics. Per suposat, no 
parlem de les subvencions, ja us he dit abans que 
les administracions no eren com ara, penseu que 
quan el meu avi va començar amb la Coral encara 
funcionaven les conegudes cartillas de raciona-
miento; si no sabeu de què es tracta, pregunteu 
els vostres pares o avis. 

Amb tot això, el que vull dir és que per molts pro-
blemes de lloc, incomoditats a l’escenari, limita-
ció d´espectadors i acústica limitada, si realment  
posem ganes de treballar i voluntat  de millorar i, 
per què no, PASSIÓ, amb la nostra música podem 
aconseguir que el públic que vinga a escoltar-nos 
se n’oblide de tot el que hem dit abans. Per aca-
bar, un joc de paraules i una reflexió personal: no 
pensem amb allò que la música ens pot donar, 
més aviat pensem en el que nosaltres podem 
oferir a la música. 

Mentre estava dedicant temps a la redacció d´es-
te article per a la nostra revista, també  estàvem  
amb els assaigs dels actes amb motiu de la cele-
bració de la nostra patrona Santa Cecília. I aquest 
any tenim com a novetat la participació en l´es-
pectacle musical El Fantasma de la Opera, amb la 
Coral i el Ballet Lupe.

El musical,  com sabeu,  es fa  a l´auditori que 
porta el nom del meu avi,  Pedro Mercader, i en 
referència als comentaris que se senten aquests 
dies voldria compartir amb vosaltres unes quan-
tes reflexions. 

Portem tota la raó les associacions culturals de 
Benicarló quan ens queixem de la falta d’espai - 
escenari i zona del públic -  del nostre auditori; no 
ara sinó ja fa temps. Una població com la nostra 
es mereix més. Una Banda de Musica de 1º SEC-
CIÓ es mereix més. Representacions musicals 
com la que farem aquests dies es mereixen més. 
Dos-centes persones es mereixen assajar en mi-
llors condicions i, sobretot, la gent de Benicarló, 
gaudir d’un espai cultural més adient.

Ara bé, feta aquesta observació, i mentre les ad-
minstracions públiques no disposen de recursos 
per a començar nous projectes (o els han gestio-



LA BANDALA BANDA
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INTERCANVIS MUSICALS

Una de les activitats que sempre apareix en tota 
programació de les entitats i formacions de Ban-
da és l’intercanvi amb altres agrupacions. Les 
inquietuds son diverses segons la perspectiva i 
els ulls de qui ho mire. Per exemple i entre d’al-
tres, podem dir que els músics ho veuen com una 
oportunitat de conèixer nous companys d’altres 
bandes i compartir la seua música; els directors 
com a mostra del treball musical de l’agrupació 
en altres escenaris i públics diversos i les direc-
tives com una forma de crear xarxa i relacions 
socials amb un grup de gent que sent la mateixa 
inquietud. 

Però sense dubte, ningú pot dir lo contrari, és que 
es presenta com una activitat enriquidora en tots 

els aspectes per a tots, tan músics, directors, di-
rectives i públic en general. Al llarg d’aquest any, 
hem pogut sortir amb la Banda Juvenil i transpor-
tar la nostra música a dos indrets tan fantàstics 
com va ser Terrassa i València.

D’aquest dos intercanvis podem dir que els fruits 
han estat immillorables ja que no només hem 
compartit la nostra música sinó que s’ha creat un 
vincle de germanor i companyonia amb ambdues 
entitats difícil d’explicar i és que el tracte humà i 
proper que es dona en l’organització prèvia i que 
es materialitza durant l’estada fa que es creen 
uns llaços d’unió difícils de trencar.

Agrair especialment a Juan Serra, de l’Ateneu 
Musical del Puerto de València i a Pep Vivó de la 
Banda de Terrassa el seu tracte i la bona acollida 
rebuda perquè sense aquests dos motors incom-
bustibles no hagués estat possible gaudir d’uns 
dies tan especials.   (Continua en la pàg. següent)

LA BANDALA BANDA
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CONCERT DE SOLISTES

El diumenge 11 de maig l’Auditori Municipal Pedro 
Mercader de Benicarló acollia el Concert de Solis-
tes. Un dels concerts dintre de la programació de 
l’entitat que ve creant major espectació per part 
del públic ja que en ell es pot gaudir d’un vari-
at i selecte repertori d’obres on els joves músics 
afronten les seues actuacions com a solistes 
amb gran mestria i destresa.En aquesta ocasió 

els músics solistes van ser Javi Mateo (guitarra 
espanyola), Raquel Gomis (saxo soprano), Aarón 
Lara (saxo alt), Elena Rambla (clarinet), Francesc 
Aparicio (bombardí), Iván Bonet (cajón flamen-
co), Raul París (trombó), Miguel Ferrer (trompeta) 
i Ana Centelles (flauta).

Finalment i després dels més que merescuts 
aplaudiments amb que el públic va reconeixer 
l’excel·lent actuació de tots els solistes, se’ls va 
fer entrega d’un detall per part del director, musa 
i president de l’entitat com a record i reconeixe-
ment de la seua participació en aquest concert.

La Banda Juvenil junt amb un gran nombre de fa-
miliars i amics es va traslladar el cap de setma-
na del 24 i 25 de maig fins a Terrassa per a viure 
unes jornades d’intercanvi musical i de germanor 
i per a actuar juntament amb la Banda de Terras-
sa a l’Auditori Municipal de la mateixa ciutat.

Dissabte la formació benicarlanda sortí cap a la 
ciutat amfitriona. L’actuació començà a les 21h i 
tot coincidir en l’horari amb la final del partit de la 
Champions, l’Auditori Municipal s’omplí de públic 
per gaudir de la música d’ambdues agrupacions.

La Banda Juvenil de Benicarló va actuar en primer 
lloc dirigits magistralment per Pablo Anglés amb 
un repertori més clàssic, posteriorment va ser 
la Banda de Terrassa qui ocupà l’escenari amb 
Xavier Casademunt al capdavant interpretant 
diferents obres de diversos gèneres i estils. Per 
finalitzar i després dels nombrosos aplaudiments 
que el públic va atorgar als músics, les dos agru-
pacions s’uniren omplint l’escenari de joventut i 
passió per la música per a interpretar dues peces 
de forma conjunta.

La trobada acabà diumenge al matí amb una vi-
sita guiada pel centre històric de Terrassa on es 
va poder conèixer una mica més la bonica ciutat 
i gaudir dels edificis modernistes més emblemà-
tics així com d’una estona de convivència entre 
músics, familiars i amics, directius i directors.

Un any abans i al començar l’estiu va ser el Con-
junt Instrumental d’aquesta entitat la que es va 
apropar fins a Benicarló per gaudir d’un cap de 
setmana de germanor a la vegada que oferir-nos 
la seua música i compartir escenari junts. Aquest 
any tocava tornar la visita, una visita prou espe-
rada sobretot pels músics ja que durant la seua 
estada a la nostra ciutat. La tarde de l’1 de març 
del 2014 i dintre de l’ambient festiu faller que eixe 
mateix dia començava a Benicarló, els músics de 
la Banda Juvenil junt a un nombrós grup de fami-
liars i amics que ens van acompanyar, ens vam 
dirigir fins la seu del la Societat Ateneo Cultural 
del Puerto de València per actuar junt el Conjunt 
Instrumental en l’auditori d’aqueixa societat mu-
sical baix la batuta del nostre director Pablo An-
glés i el seu mestre Pedro José Viso.

Després d’una visita per les seues instal·lacions 
per conèixer una mica millor l’entitat va arribar el 
moment d’oferir la nostra música a tots els assis-
tents que esperaven les primeres notes per ma-
nifestar l’encant de les obres interpretades amb 
multitudinaris aplaudiments. Acabant amb l’en-
trega d’uns detalls commemoratius de la jornada 
i un ambient festiu entre tots els participants es 
va donar per finalitzat aquest intercanvi deixant 
les portes obertes a futures propostes però amb 
les seccions més sèniors.

TERRASSA ATENEO CULTURAL 
PUERTO VALÈNCIA

LA BANDA
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LA TROBADA 
DE BANDES

Sant Mateu, capital històrica del Maestrat, va ser 
la població que va acollir la XXI Trobada Comar-
cal de Bandes de Música del Baix Maestrat (25 
d’octubre de 2014). La Banda de Música “Santa 
Cecília” de Sant Mateu es va convertir així en els 
amfitrions, una trobada que organitzaven per se-
gona vegada de la seua història i en la que van 
estar convocades les catorze bandes de la nostra 
comarca.

A les 16 h. estava programada la concentració de 
les bandes a la Plaça del Llaurador i a les 16,30 h. 
la recepció d’autoritats a l’Ajuntament del poble 
(carrer Historiador Betí).

A partir de les 17 h., amb un gran ambient, va 
arrancar les desfilades de les bandes pels carrers 
de la ciutat medieval, passant per la Plaça Major 
fins arribar al Pla de Baix. L’Associació Musical 

“Ciutat de Benicarló”, amb 80 músics i sota la di-
recció de Pablo Anglés, va interpretar el pasdo-
ble-marxa de Teodoro Aparicio, “Forner i Mosque-
ter”. Cal destacar un detall organitzatiu que va fer 
reduir el temps en l’actuació final, i és l’entrega 
dels detalls de la Trobada i la imposició de corba-
tins a les bandes es va fer en el moment que cada 
banda acabava la seua interpretació.

Al finalitzar les actuacions, i després dels parla-
ments d’autoritats, tots els músics conjuntament 
van interpretar l’Himne de la Comunitat de José 
Serrano, dirigit per  Raül Cabanes, titular de la 
Banda amfitriona. Sant Mateu va passar el relleu 
a l’Associació Musical Santa Cecília d’Alcalà de 
Xivert, qui serà l’encarregada d’organitzar la pro-
pera XXII Trobada Comarcal de Bandes de Músi-
ca. La festa va acabar en un berenar per als mú-
sics i autoritats al  Pavelló Poliesportiu Municipal.

LA BANDA

L’EDUCACIÓ MUSICAL,
OBJETIU PRIORITARI

L’oportunitat que em brinda l’ Associació Musical 
Ciutat de Benicarló de participar en el llibre de la 
festa dels músics és propícia per parlar una ve-
gada més d’educació. En primer lloc, volia agrair 
a la Junta Directiva la invitació a sumar la meua 
aportació a aquesta publicació que tota la família 
musical tant estima. Volia primerament explicar 
que a la FSMCV tenim quatre àrees i la que coor-
dine s’anomena d’Escoles de Música, encara que 
no sols atén aquesta parcel·la sinó tot allò relaci-
onat amb l’educació musical i consegüentment 
contempla també escoles d’educands, centres 
reconeguts i fins i tot centres integrats. El nom 
d’aquesta àrea va ser una aposta de la Junta Di-
rectiva actual de la FSMCV en les passades elec-
cions. Aprofite aquest escrit per agrair el treball a 
totes les societats musicals en les quals ja s’ha 
encetat el procés de reflexió amb vista a la millora 
significativa dels seus centres educatius, ja siga 
pel canvi de model o per la cerca de bones pràc-
tiques educatives.

Conscients de la importància d’aquest canvi i a 
la vegada sabedors de les moltes consultes dels 
associats rebudes al llarg d’aquest primer any de 
treball, hem dissenyat un protocol d’atenció al 
qual es podrà accedir des de la pàgina web de 
la federació. D’aquesta manera el compromís 
d’atenció personalitzada es veurà reforçat per 
comptar amb una sèrie de subàrees a les quals 
hem arribat a partir de totes les consultes rebu-
des i també pel procés de reflexió per estructurar 
aquest servei de la millor manera possible. Aquest 
pla d’assessorament està dissenyat per aconse-
guir la millora sistemàtica dels centres educatius 
que depenen de les societats musicals. Un ob-
jectiu complementari és poder comptar amb un 
segell de qualitat que avale les bones pràctiques 
educatives dels centres de la xarxa d’escoles de 
música. L’anàlisi de les consultes rebudes i la 
consideració de la tasca a desenvolupar ens han 
portat a cinc àrees d’assessorament:

Ordenació de Centres, que engloba totes les pro-
blemàtiques relacionades amb el funcionament 
de les distintes tipologies de centres educatius. 
Organització Pedagògica, que atén a la de-
finició de cada model pedagògic, la for-

FEDERACIÓ
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FEDERACIÓ

TEXT ESCRIT PER
PEPE DOMÉNECH

LA FSMCV ACTÚA EN 
BENICARLÓ A PESAR 
DE LA LLUVIA

La lluvia, en los últimos años, está siendo una fiel 
acompañante de muchos de los grandes actos 
musicales de nuestra Banda de Música, pero di-
cho sea todo, siempre permitiendo  finalizar los 
conciertos,  y poniendo a prueba también a nues-
tro incondicional público. No podía ser de otra 
manera para recibir a una de las mejores Bandas 
Sinfónicas, y la lluvia hizo acto de presencia. Has-
ta por tres veces se tuvo que interrumpir el inicio 
del concierto. Pero la ilusión pudo más y al final 
se pudo llevar a cabo un gran concierto.

La Joven Banda Sinfónica de la FSMCV abrió el 
Concierto con una primera parte espléndida bajo 
la batuta de Daniel Ferrero Silvage. Las obras 
interpretadas fueron: el pasodoble “Fina Blasco” 
de Rafael Talens, “Expresions” de Jaime Casas, 

“Downey Overture” de Oscar Navarro, “Sympho-
nic Overture” de James Barnes, la marcha mora 

“Abraham” de Rafael Mullor y finalizando con “Bai-
le” de Manuel de Falla. Pero no menos brillante 
fue la segunda parte, donde la Banda de nuestra 
Asociación Musical Ciudad de Benicarló, dirigida 

por nuestro director Pablo Anglés Galindo, deleitó 
al numeroso público asistente, hasta que la lluvia 
dijo “Prou”. Empezó con el pasodoble “Pérez Pina” 
de Vicente Feliu, “Symfonic Episode I” de Satoshi 
Yagisawa, “Concert per a orquestra de vents i per-
cussió” de Ferrer Ferran que no se pudo acabar 
porque la lluvia hizo acto de presencia de manera 
más seria.

El día 18 de julio de 2014 fue una fecha importan-
te para los que viven la música en Benicarló. Todo 
un esfuerzo organizativo, que empezó hace tiem-
po con mucha ilusión, y que al fin se convirtió en 
realidad. Que la “Banda Federal” actuara en Be-
nicarló es trabajo de un equipo de personas que 
conforman la junta de nuestra Banda y la junta de 
la FSMCV, en coordinación con el Ayuntamiento 
de Benicarló y la Diputación de Castellón. Muchas 
horas ultimando detalles para que todos los mú-
sicos que participaron en el concierto se preocu-
paran solamente de expresar la música al golpe 
de batuta de los respectivos directores.

Y como no podía ser de otra forma, al igual que en 
los últimos años, la “Banda Federal” contaba con 
presencia benicarlanda entre sus componentes; 
Cristina Doménech, actuó como clarinetista prin-
cipal de la misma.

FEDERACIÓ

mació contínua i l ’atenció a l’alumnat 
amb necessitats educatives especials. 
Innovació, àrea encarregada de vetllar per la 
promoció de les bones pràctiques educatives, 
el disseny de noves propostes i eines TIC per a 
la millora sistemàtica de l’alumnat i la creació 
de centres pilot que lideren les noves iniciatives. 
Laboral, bloc dedicat a la resolució de consul-
tes relacionades amb la legislació i contractes.  
Recursos, representa un dels blocs més impor-
tants, pel fet que les escoles de música valenci-
anes compten amb poc material específic i per 
aquest motiu anem a recolzar a equips de pro-
fessors perquè, a partir de la investigació-acció 
sobre la praxis educativa, elaboren propostes 
educatives plantejades des de la realitat en la que 
treballen. 

Tot el que apuntem es veurà reforçat amb la po-
sada en marxa d’un web específic per a la Xarxa 
d’Escoles de Música. Serà un punt de trobada 
amb diferents apartats per a la informació, no-
tícies i novetats. Tindrà una part d’accés lliure 
per a pares i alumnat i una altra privada per al 
professorat de la xarxa d’escoles de música amb 
tota l’oferta de cursos de formació, els programes 
informàtics de suport en els quals està treballant 
la Universitat de València, els materials d’aula que 
anirem aportant, una zona de consultes i tot el 
que considerem necessari. 

Pensem que, encara que aquestes propostes són 
importants, hem d’estar oberts a noves alternati-
ves i a la revisió contínua del pla; som conscients 
que es tracta d’un col·lectiu de més de 4.000 pro-
fessors, 60.000 alumnes, més de 1.000 bandes 
de música, més de 200 corals, orquestres i altres 
conjunts instrumentals que depenen d’aquest 
model educatiu.

Per altra banda, fa uns mesos que estem treba-
llant amb la Conselleria d’Educació en un progra-
ma informàtic per a la gestió de les escoles de 
música. També hem entrat en un projecte euro-
peu Erasmus+ de la classe KA2 dedicat a la crea-
ció musical col·laborativa junt a centres de primà-
ria, secundària i altres escoles de música d’Itàlia, 
Portugal i Romania. També hem rebut l’encàrrec 
d’un article que explique el nostre moviment as-
sociatiu en la vessant educativa per part d’ISME 
(Societat Internacional per a l’Educació Musical), 
entitat americana avalada per l’UNESCO que està 
present en més de setanta països. Hem rebut di-
ferents reconeixements i destaquem el premi que 
ens va concedir la Universitat del País Basc i l’Or-
feó Donostiarra a la tasca en pro de l’educació 
musical.

En resum molt de treball, però fet amb la satis-
facció d’un objectiu clar: la millora constant d’una 
xarxa educativa, social i cultural única en el món.
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TEXT ESCRIT PER
CLARA ALTABA, DAVID Y MARY CARMEN

INGREDIENTES

500 gramos de bizcocho de chocolate 
250 gramos de mascarpone 
100 gramos de mermelada de fresas 
250 gramos de chocolate cobertura Nestlé 
Toppings variados: azúcar de colores, fideos de 
azúcar, almendra crocanti, chips de chocolate 
blanco...

PASO A PASO

Desmenuzar en un bol el bizcocho de chocolate 
hasta dejarlo todo en miguitas. Añadir el mascar-
pone a temperatura ambiente (si te gusta muy 
dulce puedes añadir una o dos cucharadas de 
mermelada de fresas). Mezclar con una cucha-
ra hasta que se forme una masa compacta que 
no se desmigue...Según el bizcocho que emplees 
necesitarás más o menos mascarpone. Otra idea 
es utilizar magdalenas o restos de bizcocho de 
yogur y añadir nutella en lugar de mascarpone y 
así aprovechas restos que tengas en casa.

Preparar los palitos de los cakepops. Calentar 
dos u tres onzas de chocolate en el microondas 
a intervalos de 20 segundos en una tacita de café 

(cuidado que el chocolate se quema fácilmente). 
Una vez deshecho ir mojando la punta de los pa-
litos en el chocolate e inmediatamente clavar el 
cakepop. A medida que se hacen se colocan en 
una bandeja con papel de horno. Cuando los ten-
gas todos hechos, mete las bandejas en la nevera 
al menos 2 horas para que solidifique el chocolate 
del palo y quede completamente adherido.

DECORACIÓN

Colocar en un cuenco no demasiado ancho o en 
una taza el chocolate picado y calentarlo en el mi-
croondas (recuerda: intervalos cortos de 20 se-
gundos....remueve y vuelve a calentar hasta que 
esté fundido completamente). 

Prepara vasos altos donde colocar los cake-
pops....es importante que no se toquen entre sí 
para no echar a perder las decoraciones. Coge un 
cakepop y báñalo en el chocolate...hazlo sin pri-
sa para no romper la masa. Luego colócalo en el 
vaso y decora en ese momento con azúcar de co-
lor o crocanti....si te esperas mucho rato se enfría 
y ya no se pegará el azúcar o el crocanti).

Una vez finalizado deja en la nevera todos los va-
sos con los cakepops al menos dos horas....tiene 
que enfriarse el chocolate completamente....y ya 
está!! Fácil ¿no?

Receta ganadora del concurso de 2014

CAKEPOP DE CHOCOLATE

CONCURS DE 

POSTRES

“El mundo nos envía basura, nosotros le 
devolvemos música” –Favio Chávez-

La Orquesta de Instrumentos Reciclados 
de Cateura dirigida por Favio Chávez está 
conformada por niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes de escasos recursos que viven en la 
comunidad del Bañado Sur ubicada alrededor del 
vertedero Cateura de Asunción, Paraguay.

La característica distinta del grupo es la 
interpretación de obras musicales con 
instrumentos reciclados elaborados a partir de 
basura rescatada del vertedero.

Los instrumentos de la Orquesta imitan violines, 
violas, cellos, contrabajo, guitarras, flautas, 
saxofones, trompetas e instrumentos de percusión. 
Entre su repertorio ejecutan música clásica, 
música folklórica, música paraguaya, música 
latinoamericana, música de Los Beatles, de Frank 
Sinatra, música de películas, metal sinfónico, entre 
otros. La Orquesta tiene por objetivo desarrollar un 
proceso de formación dirigida a niños y jóvenes 
que viven en condiciones precarias y en estado 

de vulnerabilidad, a través de la música como 
elemento motivador y de promoción para los niños 
y jóvenes de modo que estos vivan experiencias  
que les ayuden a aprender, a permanecer en la 
escuela, desarrollar su creatividad y a tener acceso 
a oportunidades para mejorar su futuro.  

La historia de la orquesta ha trascendido a 
finales del 2012 y ha llamado la atención de las 
personas en todas partes del mundo, incluyendo a 
reconocidas figuras de la música y la cultura. Desde 
ese momento ha recibido invitaciones para visitar 
y presentarse en países de todos los continentes.

RETALLS DE 

PREMSA

ORQUESTA DE 
RECICLADOS DE 
CATEURA

- assessoria fiscal - comptable
- societats
- individuals
- estimació directa

- mòduls
- renda i patrimoni
- protecció de dades

Avda. Yecla, 1 Benicarló - Tel. 964 46 72 99 - Fax 964 46 73 08 - info@assengestio.com
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Musical Cornelles

Grèvol, copistería

Floristería Feliu

Comestibles Senar

Assen, gestió d’empreses

Perruquería Albesa

Panadería Carmen

Escayolas El Collet

Efritec

Evasión esports

Benjamín Martí

Rivera Música

Caixa Benicarló

Ajuntament de Benicarló 

EL NOSTRE AGRAÏMENT A LES 
EMPRESES COL·LABORADORES




