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E D I T O R I A L

Teo Aparicio, els concerts de Santa Cecília amb 
la incorporació dels nous músics, el Diumenge 
de Rams de mans de la Banda Juvenil o d’altres 
més lleugers com la participació en la festivitat de 
Sant Antoni i Sant Gregori, les processons de Set-
mana Santa o les desfilades i passacarrers durant 
les festes patronals.

Per una altra banda, no podem oblidar en aquest 
any la visita del Conjunt Instrumental de l’Ateneo 
del Puerto de València la qual i de forma inespe-
rada ha fet sorgir molt bona relació entre amb-
dues entitats amb vistes de col·laborar en nous 
i interessants projectes. També hem contat amb 
novetats com l’assistència per part dels alumnes 
de llenguatge musical de l’Escola a la represen-
tació de l’obra de teatre musical “El rei del Vent” o 
l’actuació conjunta a la veïna població de Rossell 
amb la seua Banda per a celebrar la seua setma-
na cultural.

Les activitats de caire social i lúdic van prenent 
rellevància cada vegada més gràcies a la gran 
participació tan de músics com de familiars i 
amics que responen de forma multitudinària a la 
crida davant de qualsevol acte i que es posa de 
manifest celebracions com la de Santa Cecília o 
la nostra particular festa de Fi d’Any a l’estil “Tu 
cara me suena”. 

Entre concerts i actuacions ens sorprenia una 
fatal notícia a punt d’entrar a l’estiu, el nostre 
benvolgut Manolo Marqués que fins l’últim mo-

Finalitzat el 2013, arriba el moment de fer un breu recorregut 

i tancar una nova pàgina del que ja podem dir ha estat un any 

més en la història de la nostra Banda i que quedarà reflectit 

 de forma imminent en les línies d’aquesta Revista-Memòria 2013

ment havia estat l’abanderat, ens deixava, i més 
recentment també ho feia la seua esposa Carmen 
Sorribes. La seua marxa ha estat una pèrdua irre-
parable ja que hem perdut a dues de les persones 
que han estat història viva de la Banda. 

L’actualitat continua marcada per la profunda crisi 
econòmica que estem patint des de fa uns quants 
anys i que sembla no minvar sinó més bé tot el 
contrari, aquesta crisi no només ha afectat a les 
nostres llars sinó que s’ha fet extensible a la resta 
d’àmbits de la nostra societat i com no, també 
s’ha anat prolongant a les nostres societats mu-
sicals que veuen com cada dia són majors les ne-
cessitats i menors les fonts de finançament. Tot 
i això, gràcies a una correcta gestió econòmica i 
dels recursos existents aquestes dificultats han 
anat superant-se satisfactòriament, però cal dir 
que aquest treball purament administratiu no és 
suficient si no va acompanyat d’un treball humà. 

És per això que ha arribat l’hora d’anar més enllà 
i ara més que mai de fer una crida a tots i cadas-
cun dels que formem part de l’entitat per a que re-
flexionem sobre la nostra implicació, és moment 
de deixar de banda individualismes i personalis-
mes, de ser simples usuaris consumidors a donar 
un pas més endavant, a ser gent compromesa en 
allò que creem, a ser persones actives i dinàmi-
ques que treballen pel bé del col·lectiu i que veuen 
que amb la seua aportació, ajuda i col·laboració 
poden arribar si més no, a fer gran la nostra esti-
mada Banda.

No han pogut faltar aquells actes que poc a poc 
s’han anat fent-se un lloc dintre de la programa-
ció gràcies a la gran acceptació per part del pú-
blic, estem parlant del Concert de Solistes on els 
nostres músics més joves demostren els avan-
ços en els seus estudis amb gran mestria i saber 
fer, cosa que ens omple d’orgull, o el Concert de 
Cinema que ve de la mà d’un refrescant repertori 
en ple estiu.

No menys importants han estat altres actuacions 
dutes a terme al llarg de l’any i que venen sent ja 
tradicionals com les audicions de l’Escola de Mú-
sica de Nadal i Fi de Curs, la Serenata a Sant Ber-
tomeu amb la presència un any més d’un director 
convidat, en aquesta ocasió ens va acompanyar 

L’any esdevenia amb la il·lusió de nous reptes 
i plantejaments que s’han anat assolint amb el 
pas del temps mantenint la fita de ser una enti-
tat capdavantera i tot un referent musical, social 
i cultural en el món de les bandes tan en l’àmbit 
local com regional.Pel que fa a l’àmbit musical, 
l’any començava amb un caire fester i amb un 
toc molt benicarlando de mans de la gravació i 
posterior presentació del cd “Benicarló en Falles, 
la música” encarregat per la Junta Local Fallera 
de la nostra població amb motiu del seu 25é ani-
versari i la inesperada participació en l’espai dels 
matins de RNE “No és un dia cualquiera” emmar-
cat dintre dels actes programats per a la Festa de 
la Carxofa.
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Els anys van passant i en una entitat com la nos-
tra, la Banda de Benicarló, són moltes les perso-
nes que d’una forma o una altra han format part 
d’aquesta gran família musical, però no totes vi-
uen el seu pas amb tanta implicació com la de 
Manolo i en aquest cas, també Carmen, passant 
a ésser imatge viva de la més recent història de 
la banda.

Manolo, un dels germans Marqués, ha estat vin-
culat des de ben menut al món de la música i 
com no, lligat estretament a la nostra banda. Des 
de que va iniciar els seus estudis de música, tot 
i el pas del temps, la seua activitat instrumental 
no ha cessat i s’ha anat desenvolupant sempre 
al voltant de la seua tan estimada banda vivint i 
sent protagonista directe dels moments més im-
portants, tan en els bons com no tan bons, de la 
que potser siga la associació més antiga i sempre 
fent el possible per que aquesta tirara endavant.

Amb els seus més de 50 anys a la Banda, cosa 
que l’ha fet ser valedor de la més que merescuda 
Medalla d’Or, Manolo ha estat una persona impli-
cada en el dia a dia de l’entitat assolint diferents 
funcions com la de músic, directiu i en els seus 
últims anys com abanderat, cosa que l’ha omplert 
de molt d’orgull.

Enrere i en el nostre sempre record es mantin-
dran els bons moments viscuts junts com l’últim 
reconeixement públic durant la Serenata a Sant 
Bertomeu l’any 2012, així com la gran quantitat de 
converses on mostrava la seua preocupació pel 

bon funcionament i en les que ens donava milers 
dels seus millors consells, de la mateixa forma 
que sempre quedarà en la història de la Banda la 
figura d’un músic que ha estat tot per la Banda i 
la Banda ha estat tot per a ell.

Per un altre costat, Manolo sempre ha estat 
acompanyat de la seua esposa Carmen, una per-
sona que des d’un segon pla també ha estat part 
activa de la Banda, entregant-se a ella en cos i 
ànima. Persona incansable i detallista, al llarg 
d’un bon grapat d’anys ha estat vinculada fent 
tot el possible per a que en tot moment la Banda 
brillara amb tot el seu esplendor amb molta cura.

Tots la recordarem per la seua labor durant els 
últims anys com a membre de la Junta Directiva i 
responsable del vestuari, per aquest motiu i per la 
seua vàlua com a persona així com pel gran apre-
ci que tots li teníem, va ser reconegut tot el treball 
dut a terme durant tants anys amb la Medalla de 
Plata de l’entitat durant la festivitat de Santa Ce-
cília a l’any 2009.

Tots dos han estat un exemple d’estima i fidelitat 
cap a l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” 
i és per aquest motiu que des d’aquestes línies 
volem mostrar el nostre més grat reconeixement 
cap a dos persones que sempre formaran part de 
la història de la Banda i que tot i el pas del temps 
els guardarem en un raconet del nostre cor.

Gràcies Manolo i Carmen!

MANOLO I CARMEN,
SEMPRE EN EL NOSTRE RECORD

IN MEMORIAM

Moments abans de l’edició d’aquesta Revista-Memòria 2013, ens sorprenia 

la fatal notícia de la defunció de Carmen, per això des d’ací ens sumem a les 

mostres de condol i afecte cap a tota la família, reconeixent la seua dedicació 

desinterassada envers la banda en aquestes línies que anaven dedicades 

també al seu marit, el músic i abanderat Manolo.

ATENEO MUSICAL
PUERTO DE VALENCIA

A finales de junio de 2013, el conjunto instrumen-
tal del Ateneo Musical del Puerto de Valenci tuvi-
mos el honor y el placer de realizar un intercambio 
musical con la banda juvenil Associació Musical 
Ciutat de Benicarló. Este encuentro tiene su inicio 
en enero de ese mismo año, cuando nos pusimos 
en contacto con el presidente Carlos Sánchez y 
el director Pablo Anglés. A partir de ese mismo 
instante ya nos dimos cuenta que iba a ser una 
expericencia única. La atención y la amabilidad 
con que fuimos atendidos no daba lugar a dudas.

Después de los preparativos necesarios para 
este intercambio (ensayos, desplazamiento, alo-
jamiento, etc.) llegamos nuestro primer destino: 
la ciudad de  Peñíscola. Playa, sol y (cómo no) la 
visita ineludible a su famoso castillo fue parte de 
nuestra tarde de ocio.

En representación de nuestra sociedad y del Con-
junto Instrumental del Ateneo Musical del Puerto, 
visitamos la sede de la Associació Musical Ciutat 
de Benicarló, en la que fuimos recibidos por su 
presidente y junta directiva. Su saber estar y cari-
ño con el que fuimos recibidos y tratados hicieron 
que pasáramos uno de los mejores momentos 
del fin de semana. Pero todo eso quedaría em-
pequeñecido ante lo que pudimos vivier en la jor-
nada del domingo, día señalado para el concierto 

de intercambio, y al que se desplazaron algunos 
componentes de la junta directiva de nuestra 
asociación, acompañados de sus familias.

Abrió nuestro conjunto instrumental, con un re-
pertorio que fue muy del agrado del público asis-
tente. Pudimos recibir muchas muestras de cari-
ño al finalizar nuestra actuación, lo cual nos hizo 
sentir muy recompensados, sobretodo a nues-
tros componentes más jóvenes (“ens menjaven 
el mòn!”).

Posteriormente, llegó el turno de la actuación de 
la Banda Juvenil de Benicarló. Su repertorio, ale-
gría y su manera de comportarse sobre el esce-
nario nos mostraron el porqué de muchas cosas. 
Todos los elogios y premios que han recibido no 
son fruto de la casualidad. Realmente especta-
cular.

Para terminar, quisiéramos aprovechar esta 
oportunidad para agradecer muy sinceramente 
la gran acogida y las muestras de cariño con las 
que fuimos recibidos por parte de los músicos, 
directivos y simpatizantes de la Associació Mu-
sical Ciutat de Benicarló. Tened por seguro que 
guardaremos siempre este recuerdo en nuestras 
memorias y que deseamos que en el futuro sean 
muchas más las tardes que podamos disfrutar de 
nuestras dos sociedades juntas.

Estamos contando los días para recibiros en 
nuestra casa. ¡Muchas gracias y hasta pronto! 

TEXT ESCRIT PER
JUAN SERRA RUIXO

FOTOGRAFIA
VICENT FERRER I JULIÀ
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GENER

Dies 2, 3 i 5: Sessions de grava-
ció del repertori del CD de músi-
ca de falles de Benicarló encar-
regat per la Junta Local Fallera .

Dis. 5: Participació de la secció 
de percussió a la tradicional Ca-
valcada de Reis.

Dies 16 i 17: Participació d’un 
grup de músics a la festa de 
Sant Antoni al carro de la mú-
sica.

Diu. 27: Participació d’un grup 
de músics a l’emissió del pro-
grama de ràdio de RNE “No es 
un día cualquiera”, amb Pepa 
Fernández.

FEBRER

Diu. 3: Participació de la Banda 
de Música a la Presentació de la 
Falla “La Barraca”.

Dis. 23: Assemblea General Or-
dinària de l’Associació.

Diu. 24: Concert de presentació 
del CD gravat per la Banda de 
Música en commemoració del 
XV Aniversari de la Junta Local 
Fallera de Benicarló.

MARÇ

Diu. 17: Participació de la Ban-
da de Música a l’Ofrena de flors 
falles de Benicarló per a la falla 
la Barraca i Mercat Vell.

Diu. 24: Tradicional concert de 
Diumenge de Rams a càrrec de 
la Banda Juvenil.

Diu. 24: Participació de la Ban-
da de Música a la Processó del 
Crist de la Mar (Conveni).

Dim. 27: Participació de la Ban-
da de Música a la Processó de 
Dimecres Sant (Conveni).

Div. 29: Participació de la Banda 
de Música a la Processó de Di-
vendres Sant (Conveni).

Diu. 31: Participació de la Banda 
de Música a la Processó de Diu-
menge de Resurrecció.

ABRIL

Diu. 14: Participació del grup de 
cant de l’Escola de Música al 
Festival de Mans Unides.

Diu. 28: Concert de solistes amb 
la Banda de Música.

MAIG

Dim. 1: Concert de la Banda Ju-
venil al Centre Geriàtric de Beni-
carló (Conveni).

Dij. 9: Participació d’un grup de 
músics a la Romeria a Sant Gre-
gori.

Dis. 11: Sortida dels alumnes 
de 1er de llenguatge musical de 
l’Escola de Música que tenen 
que escollir instrument per es-
coltar l’obra de Teatre Musical El 
Rei del Vent a Tarragona.

Dil. 20: Mostra d’instruments 
per als alumnes que tenen que 
escollir especialitat per al proper 
curs.

JUNY

Diu. 2: Participació de la Ban-
da de Música a la Processó del 
Corpus (Conveni).

Div. 7: Participació de la banda 
en l’enterro de Manolo Marqués.

Div. 21: Audició fi de curs dels 
alumnes de llenguatge musical 
de l’Escola de Música.

Dis. 22: Acte de cloenda del curs 
amb l’audició dels alumnes que 
fan la prova d’accés al Conser-
vatori Mestre Feliu de Benicarló 
i lliurament de diplomes de grau 
elemental.

Dim. 26: Audició de la secció de 
saxos de l’Escola de Música.

Dij. 27: Audició de les seccions 
de clarinets i fagots de l’Escola 
de Música.

Div. 28: Audició de la secció de 
metalls de l’Escola de Música.

Dis. 29: Audició de les sección 
de percussió, flautes, oboès i 
corda de l’Escola de Música.

Diu. 30: Concert de la Banda Ju-
venil i el Conjunt Instrumental.

JULIOL

Dil. 1: Rua Musical amb audi-
cions de les diferents seccions 
instrumentals de l’Escola de 
Música (Zona Peatonal del Cen-
tre)

Dis. 27: Concert audiovisual 
amb música de cinema.

AGOST

Diu. 4: Participació de la banda 
al Festival de bandes a Rossell 
junt a l’Associació Musical Fil-
harmònica Rossellana

Del 17 al 25: Festes Patronals

Dis. 17: Desfilada Proclamació 
de la regina de festes (Conveni)

Dil. 19: Desfilada Ofrena Santa 
Maria de la Mar (Conveni)

Dim. 21: Desfilada Gala d’enti-
tats (Conveni)

Div. 23: Tradicional Serenata a 
Sant Bartomeu (Conveni) – Di-
rector convidat: Teodoro Apari-
cio

Dis. 24: Processó Festivitat de 
Sant Bartomeu (Conveni)

SETEMBRE

Dis. 14: 19a Trobada comarcal 
de bandes a Sant Jordi

Dies 21i 22: Participació de la 
Banda a les Desfilades de Moros 
i Cristians a Peníscola.

MEMÒRIA
D’ACTIVITATS 

REALITZADES
 A 2013

NOVEMBRE

Dis. 9: Desfilada de la Banda 
de Música per recollir als nous 
músics del 2013

Diu. 17: Concert de la Banda 
Juvenil amb el Cor Petiquillo i la 
Coral Juvenil Kylix

Div. 22: Concert de Santa Cecília 
dels Alumnes de l'Aula de Cant 
de l’Escola de Música

Dis. 23: Concert de Santa Cecília 
amb la Coral Polifònica Benicar-
landa

Diu. 24: Festivitat de Santa 
Cecília. Desfilada i actes festius

Dis. 30: Desfilada de presenta-
ció de la Fallera Major 2014 de 
Benicarló (Conveni)

DESEMBRE

Dies 14 i 15: Participació a la re-
presentació de L’Estel del Collet

Div. 20: (Festival Nadal) Alum-
nes llenguatge musical de l’Es-
cola de Música.

Dis. 21: Concert de la secció de 
clarinets de l’Escola de Música.

Dis. 21: Concert de la secció de 
saxos de l’Escola de Música.

Dis. 21: Concert de les seccions 
de flautes, oboès i fagots de 
l’Escola de Música.

Dis. 21: Concert de la secció 
de corda de l’Escola de Música. 
Presentació en públic del Con-
junt Instrumental de corda creat 
durant el curs 2013/14 a l’Esco-
la de Música.

Dis. 21: Concert de la secció de 
metalls de l’Escola de Música.

Diu. 22: Concert Secció de per-
cussió de l’Escola de Música

Diu. 29: Concert extraordinari de 
Nadal de la Banda de Música a 
l’Auditori i Palau de Congressos 
de Peníscola.
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Amb motiu de la Festa de la Carxofa, l’equip 
de RNE es va dirigir fins a Benicarló per eme-
tre el programa líder dels caps de setmana a 
la ràdio “No es un día cualquiera” que presen-
ta la reconeguda periodista Pepa Fernández. 
Un dia abans d’aquest aconteixement rebem una 
telefonada a la Banda per a convidar-nos a par-
ticipar i així donar a conèixer la nostra entitat i la 
nostra música per les ones d’aquesta emissora 
radiofònica de nivell nacional, la qual cosa no ens 
vam poder negar ja que més enllà d’obrir-nos a 
nous oients també ens endinsàvem en una nova 
activitat que possiblement no havíem dut a terme 
mai.

Vam estar parlant i concretant la nostra participa-
ció quedant en dur a terme una breu entrevista i 
la interpretació d’una peça que fos benicarlanda, 
i que millor que el pasdoble “Benicarló” del mestre 
Arnau per tal de concloure la nostra intervenció.

LA BANDA
A RÀDIO 
NACIONAL

Així que com qui no vol la cosa, ràpidament i d’un 
dia per a un altre ens organitzem i dissabte al 
matí ens apleguem a la sala d’actes de l’IES Joan 
Coromines, que és des d’on s’emetria el progra-
ma, per tal de rebre les indicacions dels tècnics de 
cara a la nostra actuació.

Diumenge al matí ens dirigim tots al lloc indicat 
i després d’un breu  intercanvi d’impressions per 
les ones de la ràdio i unes poques preguntes so-
bre la nostra banda, ens vam posicionar enfront 
l’escenari i vam fer gaudir no només a la gent que 
ocupava la sala al complet sinó també a tots els 
oients que ens estaven escoltant des de les seues 
cases, d’uns minuts musicals amb un toc com-
pletament benicarlando.

SER DE BANDA

Donar classes a un conservatori d’àmbit provin-
cial dona molta perspectiva. En el cas particular 
del conservatori professional de Saragossa som 
79 professors per a 700 alumnes repartits en 25 
especialitats instrumentals.

És de suposar que amb estes xifres hi ha “de tot”, 
però un tret que marca molta diferència, particu-
larment entre l’alumnat de vent-metall, és qui for-
ma part d’una banda i qui no. I dic “formar part”  i 
no “tocar” a propòsit, perquè encara que el fet de 
tocar és allò principal al voltant del qual gira tot, 
no és la única activitat.

El fet d’haver d’estar a l’alçada de les exigències 
del conjunt provoca la necessitat de desenvolupar 
unes habilitats que en l’estudi personal a casa no 
són a priori necessàries, però una vegada apre-
heses resulten molt útils: Superació tècnica més 
enllà dels límits auto imposats; capacitat d’escol-
tar els demés, i per tant escoltar-se a si mateix 
i comparar; capacitat d’anàlisi i autocrítica; re-
solució de problemes tècnics; desenvolupament 
del criteri i major versatilitat en la interpretació de 
diferents estils musicals...

Les capacitats tècniques son molt importants, si, 
però com comentàvem una mica més amunt la 
banda no s’acaba en netejar i recollir l’instrument 
després de l’assaig o el concert. La simple convi-
vència entre persones de diverses edats i el com-
promís amb una entitat de manera desinteressa-
da afavoreixen el companyerisme, l’altruisme (tan 
necessari en esta societat nostra, on tot es me-
sura pel valor econòmic...) i la disciplina personal. 

Totes estes característiques donen al músic de 
banda uns avantatges a l’hora d’enfrontar-se a 
l’estudi dún instrument (i a la mateixa vida) que 
aquells músics que només toquen el seu instru-
ment “de cara a la paret” no tenen o, en tot cas, 
han de adquirir per altres vies. Però siguem sin-

cers i diguem-ho tot: la banda també té el seu 
costat fosc. Cert director d’una orquestra amb la 
que toque habitualment diu despectivament “pa-
reixeu una banda” quan alguna cosa no li agrada, 
ja siga a nivell musical o d’actitud sobre l’escena-
ri/assaig. I encara que el comentari pareix molt 
exagerat i ofensiu no li falta un punt de raó, per-
què és cert que existeixen alguns tics, manies o 
males costums que, curiosament, més o menys 
tenen totes les bandes amateur.

Entre els més comuns podríem citar la falta de 
puntualitat a l’hora de començar els assajos, se-
guir tocant quan el director para o la inèrcia de 
tocar amb “poc gust” (digues-li poc gust, digues-
li no cuidar els detalls o a vore qui toca més sgar-
ratto...I en això els metalls som especialistes) eixe 
repertori que val, ho demana, però que ben tocat 
guanya molt. 

Unes manies que poques vegades fem per cor-
regir individualment, sino que també les portem 
fora de la banda (bàsicament a classe). I són 
unes de les que donen més peu a la imatge pejo-
rativa de la banda.

Però siguem positius. La banda, tal com la co-
neixem, és una institució que podem considerar 
com una escola paral·lela. Una escola  de llarg 
recorregut, pèrquè mentre tinguem ganes té molt 
que oferir-nos.  

La convivència entre persones 
de diverses edats i el compromís 

amb una entitat de manera 
desinteressada afavoreix 

 el companyerisme, l’altruisme 
i la disciplina personal

Vam fer gaudir a tots els oients 
d’uns minuts musicals amb un 
toc completament benicarlando

TEXT ESCRIT PER
EDUARDO RUANO LORES

LA BANDA LA BANDA

TEXT ESCRIT PER
CARLOS SÁNCHEZ
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David Altaba
Tuba

Maya Fresquet
Trompa

Anna Ferreres
Flauta

Maite Serrat
Flauta

Sandra Roig
Clarinet

Belén Serrat
Flauta

Mateo García
Trompeta

Víctor Montserrat
Violoncel

NOUS MÚSICS 2013

A. Vaig escollir la trompa perque 
me va agradar el seu so. Em va 
pareixer graciós i diferent. No la 
canviaria, m’agrada el meu ins-
trument.

B. Els meus pares em van apun-
tar a música i vaig començar 
fent iniciació, em donava classe  
Carlos i ens ho passàvem molt 
be.

C. M’agrada l’ambient en la gent 
i les amigues.     

Maya Fresquet

Andreu Sorlí

Mateo García

1. Vaig escollir la percussió per-
què era i és el que més m’agra-
da ja que té molta diversitat.

2. Ja m’agradava des de menut 
i quan vaig tindre l’edad me vaig 
apuntar.

3. Les obres que toquem.

1. El meu instrument és la trom-
peta. La vaig escollir perquè 
sempre m’ha agradat el seu so i 
la forma de tocar-lo. No canvia-
ria d’instrument per res del món, 
ni tampoc el gran mestre que he 
tingut Marcos Celma.

2. Vaig començar a estudiar 
musica per dues raons, perquè 
sempre m’havia fet il·lusió fer 
música i perquè la meua mestra 
de infantil, Treme Anglés, els va 
dir als meus pares que m’apun-
taren a musica perquè es mol 
bò i m´aniria molt bé.

3. El que més m’agrade és el 
bon ambient que hi ha, que 
coneixes món amb la musi-
ca (cosa que m’encante), que 
aprens a expresar la musica de 
una altra forma ja que la musica 
és una forma de expresar sen-
timents i aprens moltes coses 
musicalment sobretot d’una 
Banda de tant prestigi com la de 
Benicarló i el seu director.     

Els nous músics 
de la generació 2013 

ens responen a un 
ràpid cuestionari

Pregunta 1
El teu instrument es... 
Perquè el vas escollir? 

El canviaries?

Pregunta 2
Com i per què vas 

començar a estudiar 
música?

Pregunta 3
Què és el que més 

t’agrada de la Banda?

NOUS MÚSICS

Andreu Sorlí
Percussió
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MANTENIMIENTO
DE INSTRUMENTOS (V)

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 reparación de nuestros instrumentos 
de Banda nos delatan que a menudo muchas de 
las reparaciones pueden ser consecuencia de 
una falta adecuada de mantenimiento diario o 
después de cada uso.Es por esto que considera-
mos necesario el realizar unas recomendaciones 
básicas de cómo mantener en perfecto estado 
los instrumentos de Banda, fruto de una recopila-
ción de consejos  a través de distintas fuentes. En 
las publicaciones precedentes, hemos abordado 
el mantenimiento del Clarinete (I), el Trombón (II), 
la Trompeta (III) y el Saxofón (IV), y hemos cons-
tatado una mejora en los resultados, para bien 
de nuestra Asociación y de nuestros músicos. 
En esta quinta parte, continuaremos con unas 
recomendaciones mínimas, que no obstante, no 
pretenden sustituir las que puedan aconsejar los 
correspondientes profesores.

El cuidado de los instrumentos es fundamental para optimizar 
su rendimiento, por lo cual es aconsejable un mantenimiento 
contínuo.

Partes de la flauta

2

1

4

3

6

5

6

5

4

31

1

2

Ejes Barrilote

Pie Cabeza

EmbocaduraCuerpo central

1. El meu instrument es la flauta 
travessera, m’ agrade cada vol-
ta més, és sense dubte el meu 
instrument.

2. Vaig començar perquè el meu 
pare i el meu germà ja eren mu-
sics i jo veien el que disfrutaven 
també vaig voler ser music,a-
demés una amigueta meua 
també es va apuntar i hem va 
fer goig.

3. El que més m’agrada de la 
banda es anar de viatge a difer-
ents llocs en els companys,les 
festetes i els amics que és fan 
a la banda.

1. Vaig escollir la flauta perquè 
el meu pare la tocava, i a mi 
m’agradava molt. No la canvia-
ria però també m’agradaria pro-
var altres instruments.

2. En principi no volia anar, però 
els meus pares em van apuntar 
i van dir que m’agradaria, i des-
prés va ser així.

3. El que més m’agrada es pas-
sar-ho bé i poder trobar-me 
amb els amics.

1. El meu instrument és la tuba. 
Vaig començar tocant el bom-
bardí, però després vaig canviar 
a la tuba aconsellat per Pablo, el 
director de la banda, que em va 
dir que seria un instrument molt 
bo per a mi. Ara ja no canviaria. 
M’agrada, però encara “em pesa 
un poc”.

2. Vaig començar amb la músi-
ca, perquè els meus pares em 
van apuntar a l’escola i ensegui-
da em va agradar. La meua ger-
mana també havia començat 
abans que jo i anàvem junts.

3. El que més m’agrada de la 
Banda es el bon ambient que 
hi ha. Els grans amics que tinc i 
en general tot el que envolta a la 
Banda de Mùsica Ciutat de Be-
nicarló. És on estic creixent com 
a músic i com a persona.

1. La flauta travessera, la vaig 
escollir perque m’agrada molt el 
seu só.i no la canviaria.

2. Tenia 5 anys, els meus pares 
hem van apuntar a la escola de 
música i desde aleshores no he 
parat.

3. M’agrada la gent i la música 
que fem.... i els viatges!

A. El instrument és el clarinet, el 
vaig escollir perque ma mare ja 
el tocava i de menuda jo ja deia 
que m’agradava molt.

B. Vaig estudiar musica, per-
que els meus pares ja havien 
tocat a la banda i em deien que 
quan tinguera l´edat em porta-
rien a estudiar música on ells 
van apendre, jo ja ho demanava 
abans de que ells em portaren 
perque m´agradava molt veure 
la banda.

C. Lo que més m’agrada de la 
banda, és el fet de compartir la 
música en gent que també els 
agrade, fen així noves amistats i 
disfrutant dels assajos, els con-
certs i les surtides.    

1. El meu és el violoncel. El vaig 
escollir perquè quan era xico-
tet m’agradava molt aquest in-
strument i els meus pares van 
apuntar-me  a una acadèmia 
per aprendre a tocar el violoncel. 
No el canviaria perquè és un in-
strument que m’encante i el seu 
só és molt bonic

2. Vaig començar a estudiar 
música perquè el meu germà 
tocaba un instrument, la flau-
ta travessera i jo també volia 
provar-ho. Els meus inicis van 
ser a Diabolus amb Mariola Mo-
liner.

3. M’agrada l’ambient què hi ha 
al meu voltant i també per estar 
en persones d’edat variada que 
també els agrade la música.

NOUS MÚSICS

Anna Ferreres Belén Serrat

Sandra Roig

Víctor Montserrat

David Altaba

Maite Serrat

TEXT ESCRIT PER
PEPE DOMÉNECH FORNÉS
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1. MONTAR LA FLAUTA

Sujetamos el “cuerpo central” por el “barrilote” 
con una mano y la “cabeza” con la otra, y se inser-
tan empujando ambas, al mismo tiempo que va-
mos girando hacia un lado y otro. A continuación 
cogemos el “pie” por la parte final con la mano 
derecha y el “cuerpo” y “cabezal” ya ensambla-
dos con la mano izquierda por el “barrilote” y los 
insertamos con cuidado, empujándolos y girando 
hasta alinear el “eje” de las llaves del “pie” con el 
centro de las llaves del “cuerpo”.

2. LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA

Mediante la varilla de limpieza, que viene con el 
estuche, envuelta con una gamuza limpia de mi-
cro fibra (que no deje pelusa), se seca el interior 
de las partes. El secado interior es muy importan-
te para evitar la proliferación de hongos y bacte-
rias que provocarán corrosión con el tiempo.

* Para plata, se pueden utilizar bayetas específicas

3. LIMPIEZA DE LA PARTE EXTERNA

Frota suavemente las partes exteriores con una 
gamuza como la usada para el interior. Para el 
secado de las zapatillas se usa papel de seda o 
de fumador, colocándolo entre la llave y la chime-
nea, cerrando y abriendo varias veces, y retirar el 
papel sin arrastrar.

4. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

a) Comprobaremos regularmente el estado del 
corcho y su colocación. Su posición correcta es 
17mm al centro de la embocadura (normalmente 
la varilla de limpieza tiene alguna marca que indi-
ca esta distancia).

* Para revisar que el corcho no tenga fugas, debe-
remos tapar con la mano el tubo y aspirar aire por 
la embocadura, cerrando el agujero de la chime-
nea con la lengua; si la lengua no se suelta quiere 
decir que el asiento de la zapatilla no es correcto.

b) No utilizar nunca limpia metales, es suficiente 
con una gamuza de micro fibra, intentando no te-
ner contacto con las zapatillas.

c) Limpiar siempre el interior y exterior de la Flau-
ta después de cada uso.

d) Verificar que los ejes se muevan fácilmente, 
pero que no tengan juego. Para ello se pueden 
engrasar, utilizando una aceitera con cabeza 
dosificadora, echando una pequeña gota en las 
terminaciones y limpiando el exceso con un bas-
toncillo de limpiar los oídos.

e) Cuando montes la “cabeza” de la Flauta, no la 
sujetes nunca por la “embocadura” (está soldada 
y podría forzarse).

f) Es conveniente revisar la altura de las llaves 
para su correcto funcionamiento.

g) No es conveniente usar grasa de corcho para 
las espigas cuando el encaje de las partes es di-
fícil. Mejor en estos casos llevar a un taller espe-
cializado de mantenimiento. 

h) Es importante antes de comenzar a tocar, tener 
la boca las manos bien limpias.

* Antes de tocar evita el café, cola o frutos secos.

i) No dejes nunca la Flauta en lugares con tempe-
raturas extremas (como por ejemplo, el maletero 
del coche), ni sobre el sofá, silla o cama (para evi-
tar el accidente más habitual).

j) Al menos una vez al año es aconsejable revisar 
las zapatillas y cambiar aquellas más deteriora-
das para evitar el total enzapatillado que siempre 
es más costoso.

ENTREVISTA A TEO APARICIO

¿En que trabajo se encuentra más a gusto, en el 
de compositor, director o intérprete?

Las tres actividades son complementarias para 
mí. En la actualidad es la composición a lo que 
dedico más tiempo, pero el contacto directo con 
los músicos te hace tener una perspectiva más 
amplia y más real a la hora de realizar la instru-
mentación de las obras. Las particularidades de 
cada instrumento se aprenden mejor “sobre el 
terreno” que entre las páginas de un libro. Tocar 
el saxofón, el piano o el contrabajo sirve para re-
lajarme y pasar un buen rato, no tengo mayor pre-
tensión con esta actividad. 

¿Cómo ve el panorama bandístico en el marco 
regional, español e internacional?

Las bandas en Europa han mantenido unas es-
tructuras socio-económicas muy diferentes a las 
nuestras. La administración no ha apoyado tanto 
a estas entidades como aquí y digamos que tie-
nen mayores estrategias para conseguir financia-
ción con otras vías que las propias subvenciones. 
A nivel artístico, muchas veces no son compara-
bles porque no están compuestas por músicos de 
perfiles artísticos tan distintos y edades tan tem-
pranas como aquí. A pesar de eso, el resultado 
final de cada proyecto de las bandas valencianas 
es equiparable a las bandas belgas, suizas y ho-
landesas (que son las de mejor calidad, salvo ex-

cepciones, claro). Y todo eso, teniendo en cuenta 
que nuestras bandas cuentan con educandos de 
muy corta edad y con músicos aficionados que 
carecen de estudios reglados. Hablo siempre de 
bandas de un nivel intermedio y no de las grandes 
sociedades musicales valencianas que por todos 
son conocidas, estas no tienen, a nivel amateur, 
comparación en ningún lugar del mundo. En 
EEUU las bandas comunitarias son de un nivel 
artístico bastante más bajo que el nuestro y solo 
las bandas universitarias son equiparables. En 
países como Japón solo existen bandas univer-
sitarias o profesionales. También cabe destacar 
el sobresaliente papel que está jugando la músi-
ca en países latinoamericanos como Venezuela 
y Colombia.

¿De quién ha aprendido más?

En el ámbito profesional he tenido la gran suerte 
de disfrutar de extraordinarios “maestros” (me 
gusta más que la acepción “profesor”). Desde 
Manuel Vidal (maestro de la banda de Enguera 
durante casi treinta años) hasta Antonio Daniel 
(saxofón solista de la banda municipal de Valen-
cia y ya desaparecido). Otros destacables como 
Bruno Membrey en dirección de orquesta o Mª 
Teresa Viejo en la preparación de mi doctorado, 
pero sin lugar a dudas, el compositor y catedráti-
co de contrapunto y armonía Luis Blanes ha sido 
el mayor referente en mi carrera musical, y a pe-
sar de habernos dejado ya hace varios años creo 
que continúo aprendiendo de él cada día. En la 
actualidad estoy realizando mi tesis doctoral so-
bre la música y la figura de Luis Blanes.

INSTRUMENTS

TEXT ESCRIT PER
REDACCIÓ REVISTA

FOTOGRAFIA
PEPE PINTAT
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¿Hay que renunciar a muchas cosas para llegar 
a un nivel como el suyo?

La verdad es que sí. Muchos ratos de ocio, de 
compañía de amigos y familia, muchas horas de 
sueño (quizá esto lo que más). A pesar de esto 
procuro siempre hacerme un planning de trabajo 
para no restar más horas de lo necesario a cosas 
tan importantes como mi mujer y mis hijos.

¿Compositores preferidos?

Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, Stravinsky...

¿Tres directores de Banda?

Frederick Fennell por su increíble aportación a la 
música de banda en América y sobre todo con la 
Tokio KoseiWind (sólo hay que ver sus casi 300 
grabaciones comerciales), Henrie Adams por su 
enorme carisma y por dar la mayor difusión inter-
nacional a una de nuestras bandas (hablo de Bu-
ñol, claro está), y me vais a permitir que destaque 
a José Miguel Micó, más que como director como 

“artesano” en el trabajo de los ensayos como pre-
paración de los certámenes en los que participó. 
Creo que hay un antes y un después en la música 
valenciana con las cotas de calidad que alcan-
zó con su “Artística Manisense” e incluso con la 
Unión de Lliria.

¿Qué nos puede adelantar de su próxima gira por 
el Japón?

Es un proyecto muy motivador para mí puesto 
que es la primera vez que viajo hasta este leja-
no país. Realizaré un concierto monográfico con 
algunas de mis obras con la banda municipal de 
Nishinomiya. Además tengo que realizar una con-
ferencia en uno de los conservatorios de Osaka 
sobre el momento actual de la música española 
con especial énfasis en la música para banda. Es 
una bonita ocasión para conocer otros plantea-
mientos alrededor de la cultura bandística.

¿Se encontró a gusto en el concierto de Beni-
carló?

La expresión no es correcta, me encontré “como 
en casa”. El maestro Pablo Anglés es una persona 
entrañable, y con un perfil intelectual y profesio-
nal poco habitual. Realmente vine a disfrutar del 
esfuerzo que él y los músicos habían realizado. 
Como se dice coloquialmente, “llegar y besar el 
santo”. Fue un concierto precioso y creo que lo 
pasamos todos de maravilla. Sólo tengo palabras 
de agradecimiento, de verdad.

Para finalizar, quiero aprovechar la ocasión para 
enviar un fuerte abrazo desde aquí para esta gran 
familia musical.

Teo Aparicio naix a Enguera (Valencia) al 1967, i comença els estudis en la banda 
del seu poble de la ma de M. Vidal elegint com instrument el saxofón. Va estudiar 
en els conservatoris de Xátiva, Carcaixent, i Superior de València, aconseguint dues 
mencions d’honor en el grau mitjà i superior en el concurs per a premi extraordi-
nari. A més del saxofón va estudiar contrabaix, piano, armonía, contrapunt, fuga, 
composició i direcció d’orquestra. Ha assistit a cursos de dirección amb Bruno 
Membrey i de composició amb Carl Schahter.

En el seu catàleg d’obres cal destacar treballs per a diversos concursos de música, 
obres per a banda i orquestra i més d’un centenar d’obres per a diverses forma-
cions camerístiques. La seva música ha sigut editada per Piles, Tot per l’aire, Edi-
cions Albadoc i per la prestigiosa editorial belga Beriato. També ha sigut director 
titular de les bandes de Enguera, Fuente la Higuera, Villanueva de Castellón, La 
Amistat de Quart de Poblet, i de la Unió Musical d’Alaquàs aconseguint al front de 
les mateixes diferents premis en certamens musicals. 

ENTREVISTA



Fotografía 
PEPE PINTADO
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Aquesta pregunta, junt a moltes altres, era la que 
no parava de fer-me en cada acte, any darrere 
any, pensant que el 2013 anava a ser el meu. Ara, 
després d’haver-lo passat, estic molt contenta 
d’haver tingut l’experiència i haver viscut la res-
posta a la meua pregunta. M’agradaria aprofitar 
aquest lloc que em deixen a la revista per com-
partir-ho. El primer acte que es viu com a musa 
és la petició. Normalment, mai s’ha estat en cap, 
així que no tens ni idea de com serà i quant de 
menjar s’ha de preparar, etc. Arriba el moment, 
toquen el timbre, puja la junta directiva a casa i de 
sobte....pam! et dones conte que seràs la musa 
de veritat! Fins eixe moment era una cosa que sa-
bies i tenies present però no t’ho havies “cregut”. 
Després ja ve Santa Cecília i els nervis de: “què 
diré? És el meu moment, però què vergonya estar 
ahí damunt....i si caic? I si no m’aplaudeixen? I si 
em quedo en blanc?” És curiós com ara aquestes 
preocupacions ara mateix sonen còmiques, però 
en aquell moment són les que no paren de tortu-
rar-te donant voltes pel cap.

Però, una vegada comences a viure el moment de 
pujar ja al escenari amb l’acompanyant, simple-
ment ho vius, ho disfrutes i ja no penses en tots 
els dubtes. En aquell moment t’estàs sentit algú, 
algú volgut per la gent, algú amb un paper impor-
tant en la banda, eixa associació que tant esti-
mes. En aquell moment vius, vius eixos instants 
allà dalt que són teus. Quan passen dius: “ja està? 
Què ràpid! Si a mi això de la rifa me pareixia molt 
més llarg!”. Després de totes les fotos, comences 
a notar el cansament i, feliç, penses amb gauban-
ça “Ara sí, ara sóc la musa de la banda! Quan que-
da per al pròxim acte?”. Els propers actes ja són 
de cara al nadal: montar el betllem, les audicions, 
el festival de nadal... Són actes que, encara que 
pareix que el paper de la musa és menor, jo vaig 
gaudir moltíssim i me va fer moltíssima il·lusió 
col·laborar. 

Com es viuen els concerts? Abans de cada un, 
quasi sempre apareix el mateix dubte: “M’he de 
ficar la banda?” Una vegada incordies una mica 
al presi, ja saps perfectament si et toca portar-la. 
En el cas que sí et toque...venen els nervis de nou: 

“M’hauré d’alçar? Què hauré de fer? Tindré lloc per 
passar?” I com sempre, una vegada estàs vivint el 

COM ES VIURÀ
ESTE ACTE
DES DEL PUNT
DE VISTA
DE LA MUSA?

LA MUSA

TEXT ESCRIT PER
RAQUEL TENA

FOTOGRAFIA
PEPE PINTAT
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a l’ajuntament, ja has tingut contacte amb el di-
rector, i per això les conversacions sorgeixen amb 
naturalitat i agradablement, el que et fa passar-ho 
encara millor. Com deia, la serenata és especial: 
no només compleixes el teu paper com a musa, a 
més és un acte que vius com a músic. Damunt de 
l’escenari, la música et plena i el sentiment d’u-
nitat amb la banda et fa elevar-te i gaudir, si és 
encara possible, més encara. L’últim acte, el de 
les carrosses, és molt divertit. Hi ha una espècie 
de satisfacció malèvola quan consegueixes donar 
a algú una bona dutxa de confeti. Encara que es 
troba a faltar la banda, ja que eixe acte sí que l’es-
tàs vivint tota sola. I diuen que el millor sempre ve 
al final: Santa Cecília. L’acte que personalment me 
va il·lusionar el viure’l com ambaixadora, va ser la 
entrada dels nous músics. Es va anant casa per 
casa, coneixent a la família i als amics que s’han 
reunit per acompanyar al músic en el seu dia i 
vivint amb ells el goig del moment. És una tar-
de on la música i el músic són els protagonistes, 
una tarde on a cada casa que vas, és un reviure 
del que va ser el teu moment d’entrada. Saps que 
eixe dia és realment important i que els músics el 
recordaran sempre al ser el dia que marca l’inici 
oficial en la banda. Com a musa, puc dir que no 
em poden haver tractat millor,  a cada casa que 
entràvem em convertia en princesa. Moltíssimes 
gràcies, heu fet que la entrada de músics siga el 
meu acte preferit de tot l’any.

El concert de Santa Cecília es viu amb al·legria 
i tristesa al mateix temps, doncs saps que és la 
última vegada que portaràs la banda damunt de 
l’escenari i és inevitable fer la despedida mental, 
però al mateix temps també és impossible gaudir 
de la festa i de la música. Eixa mateixa nit, altra 
vegada, la banda es desplaça a casa teua, encara 
que de forma molt menys formal. És temps de 
deixar-te portar per la música de festa, de ba-
llar, cantar, saltar...i esperar que el piscolabis que 
ens espera en l’acadèmia agradi a tot el món i 
no queden molts plats buits! El dia següent és el 
gran dia. T’has d’alçar pronte per arreglar-te i pre-
parar-te per rebre la banda de música a la teua 
casa per última vegada. Aquest cop, l’explosió de 
sentiments es major, si això era possible. Vindrà 
la coral també, les associons musicals del poble 
unint-se i anant a la teua casa...quin honor! No és 
estrany que se t’escape alguna llagrimeta traici-

Espero que el meu escrit faça tenir una idea de 
com se viu la vida de la banda des del punt de 
vista de la musa, què se sent al tindre aquest pa-
per. No m’agradaria acabar l’article sense agrair a 
Laia Arrufat, musa 2012, pels seus inestimables 
consells i per ser el meu model a seguir. Desit-
jar a Elena Rambla, musa 2014, que tinga un any 
ple d’emocions i que gaudeixi al màxim. Per su-
post, gràcies infinites als familiars, directius i mú-
sics, perquè són ells els que es peguen un “curro” 
enorme preparant-ho tot per a que després siga 
jo la que ho gaudeixi. Diuen que les muses són les 
que inspiren la música, però crec que en l’actua-
litzat és diferent, perquè la musa no tendria sentit 
si no tingués a la seua banda amb ella, acompa-
nyant-la. És la banda de música la que dona un 
sentit a la musa, és la Banda de Benicarló la que 
m’inspira a mi.

present, deixes de pensar en tot això i simplement 
et deixes portar. Per a la musa, és molt gratificant 
donar els detalls a la gent que ha col·laborat de 
forma especial en un concert. Ets tu qui tens el 
plaer de observar el somriure i la il·lusió del re-
ceptor i al mateix temps, sents cert orgull al la 
teua persona la que representa a la banda, docs 
no eres tu qui dóna els regals, sino la banda, però 
a través de les teues mans. Et fa sentir important.

Si avancem en el temps, ens plantem damunt les 
festes patronals. M’agradaria destacar el súper 
paper que fa tant els pares com el presindent a 
l’hora d’assistir a les reunions amb la junta local, 
encarregar-se de totes les taules de les entitats i 
pa i porta, reservar rams, etc. El primer acte és l’ 
ofrenda. És la primera presa de contacte amb les 
altres dames i on vols fer un bon paper davant el 
poble per deixar a la banda on es mereix. El pas-
sacarrer l’acompanya magníficament la nostra 
banda, per tant, no és un acte que vius tota sola, 
és un acte on la banda està amb tu, el que et fa 
sentir agraïda i afortunada. El següent acte és les 
entitats. És el primer cop que et venen a buscar a 
casa, els nervis són màxims. Les emocions que 
recorren el teu cos quan s’apropa la banda a la 
porta de casa són indescriptibles. Tots els músics 
ho hem sentit d’alguna manera el dia de la nostra 
entrada. Quasi no pots creure que tinguis el ho-
nor que tota la banda s’estiga prenent la molèstia 
d’anar fins a la porta de la teua casa per acompa-
nyar-te fins l’ajuntament. Sempre he pensat que 
ser dama de la banda de música és especial per 
tots aquests detalls i que les altres dames d’al-
tres associacions deuen sentir una mica de cels. 
No només és especial l’anada i gran entrada a 
l’ajuntament, la sortida, quan fiques un peu a la 

catifa roja i sents la xaranga, també és especial i 
un “gustasso”. En eixe moment et sentes acom-
panyada per la teua gent, per la teua associació, 
acullida i volguda. La eufòria és infinita.

La serenata, per a mi, és el millor de totes les fes-
tes, doncs, és el dia de la banda, l’acte especial de 
la banda i només de la banda. Pensar en que eres 
tu la musa, et fa sentir-te com la reina del poble. 
De nou, ve la banda a buscar-te a casa i tots els 
sentiments abans explicats, es repeteixen. Afegint 
ara l’orgull de ser la encarregada d’acompanyar 
al director invitat, ja que tens la missió de fer-lo 
sentir el millor possible i acollit calurosament per 
tots. Gràcies a la recepció que s’ha fet prèviament 

onera, però és normal doncs els sentiments for-
men un torbellí confús de nervis, satisfacció, or-
gull, tristesa, agraïment, eufòria i felicitat. Arriba el 
moment de la despedida, del menjar, de pasar la 
banda, de tornar a parlar. És curiós com et prepa-
res el discurs durant dies però després surt el que 
surt, però això és molt millor que el que havies es-
crit, doncs prové realment del cor. Infinit afecte és 
el que se sent quan passes la banda a la següent 
musa, desitjant que disfrute tant com ho has fet 
tu i el mateix efecte se sent també quan arriba 
l’hora de ficar-los el pin de l’associació als teus 
adorats músics nous. Quan acaba l’acte, mires 
com la nova musa se fa les fotos i no pots evitar 
pensar en tu mateixa fa un any. L’any ha passat 
volant però... quantes coses han passat, quantes 
experiències que ni imaginaves has pogut viure... 
Somrius.

LA MUSA

És molt gratificant donar 
 els detalls a la gent que 
 ha col·laborat de forma 
 especial en un concert
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Al llarg del curs escolar són moltes les activitats 
que es realitzen, algunes purament curriculars i 
d’altres més atractives, participatives i dinàmi-
ques que fan gaudir als alumnes d’un aprenen-
tatge diferent al de les pròpies aules.

En aquesta ocasió, el alumnes més menuts de 
llenguatge musical junt amb els seus pares, mes-
tres i directius de l’entitat es van traslladar fins a 
la ciutat de Tarragona per participar d’un teatre 
musical anomenat “El rei del vent” i organitzat 
pels professors del conservatori de la mateixa 
ciutat. 

Una entretinguda i divertida obra on al llarg de la 
seua trama es presentaven els diferents instru-
ments musicals, cosa que els va captivar ja que 
en breu els arribava l’hora d’escollir instrument 
per al curs següent.

EL REI DEL VENT
A TARRAGONA

FESTIVAL BENÈFIC
DE MANS UNIDES
Des de fa uns anys, l’Associació Musical “Ciu-
tat de Benicarló” col·labora de forma acti-
va en diferents entitats socials de la ciutat. 
Durant tot l’any es disposa d’un espai per a la 
recollida d’aliments, roba, joguines... que pe-
riòdicament recullen els voluntaris de Càritas. 
També en el Festival de Nadal dels alumnes de 
Llenguatge Musical es fa una recollida de dona-
tius per tal d’ajudar a aquells que més ho neces-
siten a passar unes bones festes nadalenques.

La recollida de taps de plàstic, també ha estat una 
activitat solidària que s’ha desenvolupat i que ha 
anat destinada a diferents causes com és l’estu-
di i investigació per a la cura de malalties rares 
de xiquets i xiquetes de les poblacions veïnes. 
En aquesta ocasió, una altra forma de mostrar la 
nostra solidaritat i compromís envers aquells més 
necessitats va ser la participació en el Festival de 
Mans Unides, adherint-nos així a la seua campa-
nya per recaptar fons per al desenvolupament del 
Tercer Món.

Els alumnes de l’Aula de Cor dirigits per la seua 
mestra Clara Ruiz van preparar un variat i fresc 
repertori del qual van poder gaudir tots els pre-
sents a aquest festival benèfic. Amb col·laborac-
ions com aquestes es fomenten des de l’entitat 
valors tan importants com la solidaritat, entrega, 
ajuda... a més a més dels coneixements més es-
trictament musicals, així es completa una forma-
ció des de l’àmbit humà.

A LES QUE
NO VAN
SER MUSES

Qui no recorda les poesies que, any rere any, es 
publicaven a la Revista dedicades a les muses 
de la Banda? Aquelles poesies entranyables, en 
general,  parlaven d’una flor protagonista que reg-
nava dins d’un jardí harmònic.

Aquesta flor superava en bellesa i fragància a la 
resta de vegetació que l’envoltava. De vegades, la 
protagonista era una sirena, una nimfa o algun 
altre personatge místic o màgic que tenia certa 
gràcia natural.

Tanmateix, va existir una època, no molt llunyana, 
en què les flors de la Banda -que n’estava plena-  
no volien ser muses. Fins i tot les van reunir per a 
oferir-los el preuat càrrec, però el van refusar. Així, 
l’entitat va anar buscar muses d’altres àmbits.

Per què les flors del jardí no volien ser la flor? És 
un misteri. Potser eren apassionades de la dis-
creció o potser tenien raons que ara no vénen al 
cas. Això sí, aleshores elles ja coneixien un nou 
llenguatge... i potser ja en tenien prou amb el tre-
sor que s’havien trobat.

Cluster de notes 
ben articulat 

en compassos irregulars

Amistats augmentades 
dies en clau de sol i 

experiència sostinguda

Llàgrimes staccato 
somriure amb calderó 

in crescendo fins al canvi de to

Companys melòdics 
en concerts 

de vitals harmonies

Vivace festiu 
Allegro diari 
Adagio fràgil

Sensibilitat natural 
Ad libitum i 

da Capo fins al Final

COL·LABORACIONS

L’ESCOLA
DE MÚSICA

TEXT ESCRIT AMB 
MOLTA ESTIMA PER 
OLGA LLUCH

FOTOGRAFIA
PEPE PINTAT
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M’han demanat escriure la recepta del pastís
amb el que vaig guanyar el concurs de postres

de l’any passat. La recepta és senzilla, l’únic especial que crec
que em va fer guanyar el concurs va ser els colors i la mida.
Ara bé el gust suposo que també va agradar però hi havien

molts postres que també mereixien el premi.

-Montse Serrat-

ELS PARES ESCRIUEN CONCURS DE REPOSTERIA

Com a músic i pare d’un nou músic, sento una 
gran satisfacció de què la nostra filla Anna es-
tigui passant-ho bé fent música tant per l’art en 
sí mateix com pel bon ambient i tot el que es pot 
disfrutar en l’àmbit de la banda. Crec que com els 
altres pares dels nous músics, Floren i jo vam es-
tar molt feliços amb la celebració del debut dels 
nostres fills, participant de les reunions de pre-

paració de la festa. Van ser dies bonics, de pre-
paratius, de posar flors a casa, en els que espe-
cialment Anna tenia la il·lusió de convocar a tota 
la família per a la seva entrada a la banda: prova 
d’això és que la foto oficial a casa, amb el presid-
ent i la musa, es pot dir que va ser multitudinària.

Va ser molt emotiu estar esperant a la porta del 
carrer i sentir tocar tota la banda donant la ben-
vinguda a Anna.

Moltes gràcies!

Cristina Menacho (2011) 
TARTA DE FRUTAS DESHIDRATADAS

Montse Vives (2012) 
TRUFA DE COCO

Montse Serra (2013) 
PASTÍS DE COLORS AMB XOCOLATA

TEXT ESCRIT PER
CARLES FERRERES

Ací teniu el secret millor guardat de les tres útimes 
guanyadores del concurs de reposteria: les seues 
delicioses receptes!

De totes maneres encara haurem de vore si a 
nosaltres ens ixen els postres igual de bons!
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INGREDIENTES: 
  
Masa de bizcocho 
1 sobre de gelatina frambuesa 
50gr de azucar glas 
500gr de nata  
Frutas deshidratadas 
  
PREPARACIÓN : 
  
1. Pulverizar el sobre de gelatina y el azúcar glas. 
2. Montar la nata  
3. Mezclar el punto 1 con el 2. 
4. Repartir la mezcla con una espatula por todo 
el bizcocho. 
5. Poner las frutas deshidratadas por encima. 
6. Colocar en el congelador,  pero sacarla 30 
minutos antes de consumir. 

INGREDIENTES:

250 gr. de nata liquida 
250 gr. de cobertura de chocolate negro ( tam-
bien puede ser con leche) 
100 gr. de coco rallado seco.

PREPARACIÓN :

Herviremos la nata. Una vez haya her-
vido la volcaremos en un recipiente sobre 
la cobertura de chocolate y con un batidor 
de varillas, lo removeroms a fin de que 
funda bien. Luego incorporaremos el coco. 
  
Una vez la mezcla se haya atemperado la 
guarderemos en el frigorifico hasta que este su-
fucientemente dura como para formar las trufas.
Si se desea se pueden rebozar al gusto, con coco 
rallado, chocolate en polvo... o envolver en algun 
papel de aluminio.

También se puede sustituir el coco por aluna otra 
fruta confitada, como la  naranja o algun fruto 
seco, almendras, avellanas... o licores (80 gr,) 
como cointreau, coñac, licor de café...

INGREDIENTS (per al bescuit)

4 ous 
1 iogurt  
1 mesura , del got de iogurt, d’oli (en el meu cas 
era oli d’oliva). 
2 mesures de sucre  
3 mesures de farina 
1 sobre de llevat en pols 
½ culleradeta (de Café) de bicarbonat)  
Colorants alimentaris amb pasta (groc, taronja, 
roig, verd, blau, lila) 
Essència  del gust que mès   us agrade , en 
aquest cas va ser vainilla

Aquestes mesures son per a fer dos capes del 
pastís. Mentre estes 2 capes  es van fornejant es 
preparen les dos següents , i així fins tenir les 6 
capes.

INGREDIENTS (per a facir i decorar el pastis)

Melmelada de maduixa 
Almivar 
250g Mantega a temperatura ambient 
250g Sucre amb pols 
Crema de xocolata (Nocilla, Nutella, ...) 
150g Xocolata negra per a fondre

PREPARACIÓ:

Amb una batedora muntar els ous i el sucre fins 
que resulte una barreja escumosa .  Després afe-
gir-li el iogurt i l’oli barrejat amb molt de conte 
amb unes varetes i a mà. Afegir l’essència a gust 
de cadascú i barrejar-la bé. Tamisar  amb un co-
lador la farina, el llevat, i el bicarbonat damunt la 
barreja anterior i remoure-ho fins que sigui  tot 
ben integrat. Aleshores dividir la massa en dos 
parts i afegir-li a cada una el colorant que es 
vulgui i barrejar-lo suaument. Greixar i enfarinar 
dos motlles iguals , i omplir-los cada un amb una 
massa diferent. Coure-ho al forn de 15 a 20 mi-
nuts a 180ºC . Mentre es cou, es preparen les se-
güents capes fins tindre les 6 de colors diferents.

Per a farcir-lo es prepara un “frosting” (“ relleno” 
de tota la vida) amb la mantega ,i el sucre amb 
pols tamisat . Es barreja amb una batedora de 
varetes i afegir-li després la crema de xocolata, 
barrejar bé fins obtindre una crema al nostre gust.

Per a muntar el pastís es posa una capa, es banya 
amb almívar, s’unta un poc amb melmelada de 
maduixa i després és posa una capa de “frosting”. 
Es posa una capa damunt i es repeteix el procés 
fins acabar totes les capes Es posa a la nevera 
per a que s’endureixi  un poc. Finalment es co-
breix per tot amb més “frosting”. 

Per a fer les figures de xocolata es fon la xocolata 
al bany maría o al microones  i es posa dins una 
bossa petita per als congelats,  li fem un petit tall 
a una punta i sobre un paper vegetal dibuixarem  
les figures que vulguin per a decorar.  Les posa-
rem al congelador per a que  la xocolata s’endu-
reixque ràpid i les col·locarem damunt del pastís.

PASTÍS DE COLORS 
AMB XOCOLATA

TARTA 
DE FRUTAS 
DESHIDRATADAS

TRUFA 
DE COCO

COL·LABORACIONS COL·LABORACIONS

TEXT ESCRIT PER
MONTSE SERRAT

TEXT ESCRIT PER
MONTSE VIVES

TEXT ESCRIT PER
CRISTINA MENACHO
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LA FSMCV,
LA BANDA FEDERAL
Y LOS MUSICOS 
BENICARLANDOS

La Asociación Musical Ciudad de Benicarló se ha 
caracterizado y se caracteriza por su participaci-
ón en cuantos actos se la requiere, así como a los 
que tiene derecho y/o deber de asistencia.

Siempre ha considerado de manera muy especial 
que su aportación a configurar y hacer más rele-
vante el papel de la Federación de Sociedades 
Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) 
debía ser una preferencia, porque es una manera 
sensata de defender los derechos de nuestra so-
ciedad musical, a la par que se defienden los de 
todas las sociedades musicales como baluarte 
de la cultura valenciana.

Esta convicción tan clara mantenida a través de 
las sucesivas Juntas Directivas que han regido 
el destino de nuestra Sociedad desde hace tan-
tos años, se ha intentado transmitir a los músi-
cos benicarlandos que se integran en la misma, y 
se continuará incentivando para poder participar 
más en las decisiones que al final nos acaban 
afectando en nuestro recorrido diario.

No es mi intención entrar en temas políticos, por-
que después de tantos años de historia de Nues-
tra Banda, hemos tenido que tratar con respon-
sables municipales, provinciales o autonómicos 
de todos los colores, con personajes, con perso-
najillos, con señores y señoritingos, con perso-
nas que confunden la administración como un fin 
para su servicio y no como un servicio a la soci-
edad a la que se deben. Pero prefiero quedarme 

con los recuerdos de los que han sabido estar a la 
altura de los acontecimientos, que aunque pocos, 
los ha habido.

La FSMCV ha trabajado en estos últimos años 
para que en las instituciones locales, provinciales, 
autonómicas y estatales reconocieran a las Ban-
das de Música como verdaderas dinamizadoras 
de la economía, a parte por supuesto, de entida-
des culturales por excelencia, para que conside-
ren las aportaciones que realizan o puedan rea-
lizar como una inversión y no como un gasto. El 
motivo es muy simple y fácil de entender, excepto 
para quien no le interesa ni siquiera detenerse a 
analizarlo,  porque se genera riqueza directa con 
la formación, compra de instrumental, reparaci-
ones, desplazamientos, vestimentas, conciertos, 
actuaciones, desfiles y un largo etcétera, pero 
sobre todo se forma a jóvenes en actitudes, en 
compañerismo, en trabajo de equipo, en volunta-
riado, en altruismo, en tradiciones, en definitiva se 
transmite cultura y se hace de igual a igual entre 
distintas generaciones que conviven al unísono 
para conseguir deleitarse y deleitar con la buena 
música.

Para llevar a cabo este tipo de labores, la FSMCV 
consideró importante y prioritaria la idea de  crear 
una Banda que representase a todas las Bandas 
Valencianas y que pudiera mostrar, tanto dentro 
como fuera de nuestra Comunidad, la riqueza de 
nuestro patrimonio cultural. Con esa intención 
comenzó su andadura la Banda Federal, como se 
conoce de forma familiar a la Joven Banda Sin-
fónica de la Federación de Sociedades Musicales 
de la Comunidad Valenciana, en 1992 y con mo-
tivo de la exposición universal de Sevilla.

Amb el director José Martínez

Amb el director Teo Aparicio Amb el director Xavier Martínez

Amb el director Rafael Garrigós García

FEDERACIÓ FEDERACIÓ

TEXT ESCRIT PER
PEPE DOMÉNECH FORNÉS
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Mucho ha llovido desde entonces, pero sin duda 
la trayectoria de la Banda Federal ha sido y es elo-
giable, y actualmente es reconocida como una de 
las formaciones musicales más importantes del 
mundo. Desde la creación de la Banda Federal, 
los músicos benicarlandos han participado en 
la misma, y en ocasiones de forma muy notable, 
tanto a nivel nacional como en giras internacio-
nales y en distintos continentes.

Hasta cinco músicos de nuestra Banda se han 
subido al escenario con la Banda Federal en un 
mismo concierto. Desde hace unos 16 años, la 
Banda Federal ha contado con la presencia de 
algún o algunos músicos benicarlandos de ma-
nera ininterrumpida, e incluso nuestro Director lo 
ha sido también de la Banda Federal, aportando 

así presencia de nuestra Banda y de la provincia, 
para recordar en los más variados escenarios que 
en el norte de la Comunidad Valenciana también 
existen Bandas de Música y músicos de gran ni-
vel y que pueden enriquecer a la misma.

Esto ha tenido y tiene una influencia en dos senti-
dos: nuestros músicos se enriquecen al interpre-
tar obras de gran envergadura, que normalmente 
no podemos o no podíamos preparar en cada una 

de las sociedades musicales por separado, ele-
van su nivel musical, dado que la base mínima 
de estudios para pertenecer a la Banda Federal 
ya es elevado de por sí y también se enriquecen 
al compartir atril o sección con otros músicos 
de lugares muy distintos, con costumbres y re-
pertorios diferentes, además de trabajar bajo la 
batuta de directores de gran prestigio y valía; por 
el otro sentido la Banda Federal se beneficia de 
poder contar con un gran número de músicos de 
un nivel ya elevado y con una gran avidez por vivir 
nuevas experiencias musicales, abordando obras 
que están al alcance de muy pocas Banda Sin-
fónicas, lo que le permite ofrecer al público ante 
el que actúa una riqueza de matices trabajados 
al detalle en cada una de las obras interpretadas.

Me gustaría que este breve artículo sirviera para 
que los músicos benicarlandos, sobre todo los 
más jóvenes que ya van empujando, sintieran un 
verdadero interés por conocer a la Banda Fede-
ral desde dentro, participando en ella. Igual pue-
de parecer inalcanzable para algunos el poderse 
subir al escenario como músicos de esta forma-
ción, pero no debe ser así, y muy al contrario debe 
servir como referente y como meta para poder dar 
un gran salto en nuestras aspiraciones musicales, 
y quien sabe, si incluso la afirmación de buscar 
la profesionalidad ligada al mundo de la música. 

La Banda Federal es quizás el máximo exponente 
en el mundo bandístico amateur de la Comuni-
dad Valenciana, de España y del mundo, y por ello 
debe ser motivo de orgullo para todos aquellos 
músicos benicarlandos que han formado, forman 
o formarán parte de la misma.

La Banda Federal se beneficia de 
poder contar con un gran número 

de músicos de un nivel elevado 
y con una gran avidez por vivir 
nuevas experiencias musicales

En moments de turbulència i d’incertesa, en els 
quals estem presenciant importants canvis que 
no eren del tot previsibles, la visualització de 
les expectatives de futur o, més senzillament, el 
desenvolupament i la prosperitat d’una organitza-
ció, demanda freqüents canvis estructurals, tec-
nològics, culturals, personals, etc., que milloren la 
seua situació actual amb l’objectiu d’adaptar-se a 
les exigències del seu nou entorn. D’aquesta for-
ma, també les nostres societats musicals, com 
a organitzacions complexes que són, necessiten 
mirar cap a avant amb una perspectiva estratè-
gica que els ajude a aclarir el camí a seguir i les 
accions necessàries per a passar de la situació 
actual a la desitjada… o exigida, com a punt de 
destinació, i en el termini estimat per a fer-ho.

Parlar en aquests termes és parlar, com no, de 
planificació estratègica, d’un enfocament proac-
tiu d’actuació i de canvi a mitjà i llarg termini per 
a “perfeccionar la societat musical seguint, per a 
açò, un camí determinat”, és a dir, aprendre per 
a sobreviure, per a ser sostenibles i millorar en 
el procés. Canviar o morir… o continuar morint. 
És cert que els canvis no sempre són ben rebuts 
en el nostre col•lectiu associatiu i que la por al 
desconegut, a una situació que no s’ha viscut 
amb anterioritat, genera unes lògiques i legítimes 
resistències al fet que les coses deixen d’estar 
com han estat durant molt temps. Però, també és 
cert que convivim amb el canvi tots els dies, d’una 
manera o una altra, i que també podem concep-

tuar-ho com un continu avanç en l’aprenentatge 
de les persones o de les organitzacions i, per tant, 
com un perfeccionament continu d’aquestes, on 
aprenentatge col•lectiu i canvi caminen junts aga-
fats de la mà, i junts, també, els tocarà encarar 
alguns obstacles que els sorgisquen en el seu 
periple quotidià. Des d’aquesta lògica, el complex 
entramat utilitzat, amb relatiu èxit, per a fomentar 
la participació tecnològica i presencial dels mem-
bres de les societats musicals, els seus directius 
o les seues organitzacions comarcals en l’elabo-
ració de les conclusions del III Congrés General 
de Societats Musicals de la Comunitat Valencia-
na, suggereix que el nostre col•lectiu no és massa 
procliu a les labors de reflexió i elaboració estra-
tègica del coneixement i que viu el seu projecte 
des de la seua realitat localista, imbuït en la seua 
problemàtica quotidiana. 

No obstant açò, de les conclusions d’aquest III 
Congrés, i partint d’un diagnòstic del col•lectiu 
elaborat amb tota la informació objectiva dispo-
nible i algunes reflexions de l’estructura federal, la 
FSMCV ha pogut elaborar un esborrany del primer 
Pla Estratègic General de les Societats Musicals 
de la Comunitat Valenciana, que conclou en la 
seua fase de formulació amb la descripció d’una 
Visió Estratègica per al col•lectiu i d’una sèrie de 
Factors Clau d’Èxit que serà necessari abordar i 
desenvolupar per a aconseguir un posicionament 
adequat de les societats musicals en el marc 
d’aquesta visió estratègica, a mitjà i llarg termini, 
sorgida de les conclusions del congrés. A nivell 
estratègic, el punt de partida de les societats mu-
sicals podem fixar-ho a través de la representació 
del nostre model d’associacionisme musical ac-
tual com una combinació dels 7 vectors de tensió 
contemplats en les conclusions del congrés, cosa 

CAP A ON ANEM?
Cadascun de nosaltres podríem definir, sense cap dubte, el terme 
“aprenentatge” d’una forma personal i diferent. No obstant açò, 
si fem una interpretació etimològica, podríem dir que aprendre 
vol dir “perfeccionarse seguint un camí”, i aquest concepte pot 
aplicar-se a les persones, com a individus, a les organitzacions i 
també a les col·lectivitats.

FEDERACIÓ FEDERACIÓ

Amb el director Jesús Cantos Plaza

TEXT ESCRIT PER
JOSEP FRANCESC ALMERIA SERRANO

Consultor d’Estratègia
Ex-president de la FSMCV
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que ens proporciona una prospectiva en forma de 
3 eixos, com a escenaris possibles que represen-
ten de forma simplificada les tendències plausi-
bles per al futur, i que no es materialitzaran en 
escenaris purs sinó que conformaran una realitat 
composta per una combinació d’aquests esce-
naris. Aquests són el (a) reforç del bàsic, com a 
manteniment dels components identitaris i torna-
da a les pràctiques més folklòriques del col•lectiu, 
a fi de mantenir els valors originals de l’associa-
cionisme musical i desconnectar-lo de les dinà-
miques externes; (b) la societat de serveis, com 
un escenari de màxima professionalització que 
converteix a les societats musicals en organitza-
cions multifunció multiserveis, orientades a satis-
fer les necessitats d’una demanda pròxima, amb 
criteris d’eficiència i rendibilitat; i la (c) comunitat 
creativa, que es dirigeix al canvi del model pro-
ductiu valencià cap als sectors culturals i creatius, 
com a elements centrals de competitivitat en un 
marc europeu, i recolzats en l’organitzada xarxa 
de talent i creativitat de les societats musicals i 
els seus 250.000 m2 d’infraestructures dissemi-
nades al llarg del nostre territori autonòmic.

Si haguérem de representar la ubicació actual de 
l’associacionisme musical en les coordenades 
que ens ofereixen aquests escenaris, segons les 
dades del congrés, podríem estimar que, en una 
escala d’1 a 10, aquests escenaris quedarien de 
la següent forma: reforç del bàsic (4), societat de 
serveis (4) i comunitat creativa (2).

D’altra banda, com a resultat de tota la informació 
disponible del congrés i fent abstracció de les res-
postes tant individuals com col•lectives, podem 
determinar una aproximació a la VISIÓ estratègi-
ca del col•lectiu de les societats musicals, en ter-
mes de la resolució d’aquests vectors de tensió, 
també en una escala d’1 a 10. Així, contemplem 
a la societats musicals del futur com a entitats 
amb una lleugera preponderància del voluntaris-
me sobre la professionalitat (5,8 sobre 10), amb 
un marcat accent en la diversificació de les activi-
tats artístiques (6,4 sobre 10), amb equilibri entre 
la seua projecció global i el reforç dels aspectes 
localistes (5,4 sobre 10), amb una vocació d’au-
tofinançament i diversificació progressiva dels 
recursos propis (6,6 sobre 10), amb una incipient 
tendència a valorar l’excel•lència interpretativa 

dels certàmens sobre les actuacions en l’univers 
festiu (5,9 sobre 10), amb una clara actuació cap 
a un model de formació dirigida a l’educació ama-
teur (6,7 sobre 10) i mantenint un equilibri entre 
l’autonomia de les societats musicals i el paper 
normatiu i supervisor de la FSMCV (5,5 sobre 10).

Per a assegurar la consecució d’aquesta visió es-
tratègica proposta, serà necessària la concurrèn-
cia d’uns factors clau d’èxit, que desenvolupats 
adequadament, situaran al nostre moviment as-
sociatiu en la situació futura desitjada. En primer 
lloc, serà necessari desenvolupar el concepte de 
societat musical, com a forma de reforçar l’es-
tructura social i de govern de l’entitat, adaptant la 
proposta de valor a la demanda pròxima existent, 
amb l’objectiu de garantir la sostenibilitat del pro-
jecte. En aquest sentit, serà crucial la renovació 
de les Juntes Directives, així com la seua qualifi-
cació per al govern i gestió d’unes organitzacions 
complexes com són les nostres societats mu-
sicals. El reclutament, dinamització i assoliment 
d’un compromís amb una massa social que re-
alitze activitats de forma voluntària, reforçarà la 
capacitat de l’entitat per a generar majors nivells 
d’activitat a cost zero.

L’actualització del model d’escola de música, a 
través de la implantació de les directrius deriva-
des del nou decret de la Generalitat Valenciana 
referent a açò, reforçaran el projecte educatiu de 
l’entitat, com a base del funcionament d’una so-
cietat musical, al mateix temps que contribuirà de 
forma decisiva a la diversificació de la proposta 
de valor a l’entorn, al reforç de l’estructura finan-
cera de l’entitat i, per tant, a la seua sostenibilitat.

Serà de vital importància, així mateix, el complet 
desenvolupament i aplicació de les mesures de 
protecció derivades de la declaració de la soci-
etat musical com Ben Immaterial de Rellevància 
Local (BRL) o, possiblement en un futur, com Bé 
d’Interès Cultural (BIC), com a via per a institucio-
nalitzar les relacions institucionals amb l’adminis-
tració més propera, els Ajuntaments, base d’es-
tabilitat en l´àmbit local. Finalment, els processos 
de globalització del moviment associatiu, a tra-
vés d’activitats d’àmbit internacional, ajudaran a 
la visibilitat, l’increment del prestigi, l’intercanvi 
d’experiències i de professionals i, en suma, al 

creixement del col•lectiu en àmbits de més plura-
litat. Sent conscients de la importància de les ha-
bilitats tècniques i dels coneixements en la, millor 
o pitjor, denominada “era del coneixement”, serà 
determinant detenir-se a parlar de les habilitats i 
fortaleses de les persones que hauran de desen-
volupar els factors d’èxit descrits anteriorment i, 
per tant, l’avanç en el canvi cultural emprès i el 
consegüent desenvolupament organizacional de 
les societats musicals.

Així mateix, haurem de parlar d’un grup de com-
petències de comunicació, entre aspectes cog-
nitius i emocionals, que necessitarem posar en 
pràctica en la nostra relació diària amb els altres: 
pensament conceptual, síntesi, autocontrol, refle-
xió, escolta activa, argumentació, empatia, inda-
gació, intuïció, integritat, etc. L’excel•lència en la 
comunicació és necessària en els processos de 
canvi, i a ella contribueixen elements com la intu-
ïció, que ens fa veure més enllà i llegir entre línies, 
la integritat que nodreix la confiança, l’escolta, 
que converteix en diàleg el que sense ella no ho 
seria, l’empatia, que facilita la comprensió mútua, 
la reflexió, que ens permet qüestionar cada infe-
rència, la síntesi, que contribueix a l’eficàcia i l’a-
vanç, l’autocontrol, que evita divergències inútils i 
interferències, el maneig de conceptes, que apor-
ta concisió i claredat d’idees, la indagació i l’argu-
mentació, que propicien la convergència i l’apro-
fundiment. Hem d’admetre que la comunicació 

és, segurament, la principal eina dels membres 
d’una Junta Directiva i una eina important per a 
tots, ja que la nostra relació amb els altres es ma-
terialitza en converses, i en elles es comparteix 
l’aprenentatge i s’evidencia la cultura compartida.

A nivell estratègic, l’aprenentatge i el canvi ca-
minen a poc a poc, probablement perquè ens 
falta habilitat i certes dosis de voluntat i valentia. 
En el seu avanç, s’enfronten a interessos perso-
nals, a les defenses a ultrança dels privilegis, als 
cinismes, als cultes excessius a l’ego, a la man-
ca d’autoconeixement i autocrítica, als errors no 
reconeguts i sostinguts desesperadament, a les 
pors, als assetjaments psicològics, a les medio-
critats militants com “gossos de l’hortolà”, a les 
complicitats destructives, a la falta de compromís, 
a les realitats distorsionades, a les cobdícies, a 
les presumpcions d’infal•libilitat, a les ambicions 
il•legítimes... i tantes coses més... i, abans de res, 
el nostre repte, com a agents de canvi en les soci-
etats musicals serà impulsar la comunicació ma-
terialitzada en diàlegs, és a dir, en comunicacions 
obertes a la veritat i la realitat, sense menyscapte 
del respecte mutu, comunicacions obertes a no-
ves mentalitats, a nous horitzons, a nous punts de 
vista, a un nou ordre organizacional que es vaja 
semblant al que hem definit com a nostra visió 
estratègica o futur desitjat per al nostre moviment 
associatiu.
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UN PESSEBRE EN RENOVACIÓ

A poc a poc i gràcies als nombrosos col·labora-
dors i col·laboradores, el pessebre de la societat 
musical cada any inclou millores i canvis que es 
van acoplant a l’espai, que també ha crescut.

L’any passat va ser el canvi de la cova principal, 
feta aquesta en escuma de poliuretà expandit, i 
també uns marges de poliuretà simple. Gràcies a 
les noves tècniques que van portant a terme els 
pessebristes de Benicarló i  que anem aprenent 
cada any en cursets i pràctiques sobre diversos 
pessebres. La millora en la il·luminació passant  
tot a bombetes leds -que no donen calor- i les di-
ferents perspectives de muntatge, fan que el nos-
tre pessebre siga cada any més visitat. En molt 
poqueta inversió se poden aconseguir importants 
millores en el eu conjunt, i canvian cada any les 
formes, al igual que se canvie el repertori dels 
concerts, per fer un conjunt més divers i atractiu.

La nostra societat musical que forma part de l’As-
sociació Pessebrista del  Baix Maestrat s’incor-
pora a la ruta pesebrista que realitza eixa entitat 
juntament amb la comissió de festes i dona molta 
vida a les festes nadalenques, i obrint les portes  
del  local de l’entitat, que és visitat per molts beni-
carlandos.Visiteu el nostre pessebre, que ja porta 
molts anys com un element diferenciat i integra-
dor dins de les activitats de la nostra societat.
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