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Trenta anys han passat ja des d’aquella primera 
edició de la Revista-Memòria que amb tot detall 
ha anat recollint en les seues pàgines l’essència 
del que ha estat la nostra entitat al llarg d’aquest 
temps. Una publicació senzilla pel que fa a la 
forma però de gran valor i riquesa perquè dintre 
seu, en els seus textos i imatges, floreixen multitud 
de records de tots i cadascun d’aquells que han 
format part de la nostra Banda.
Una Revista-Memòria que des del primer 
moment ha anat sent història viva de l’evolució de 
l’associació fins a l’actualitat.
Una actualitat musical que serà recordada aquest 
2011 per diferents fites aconseguides i que ens 
fan sentir orgullosos de formar part d’aquesta 
entitat. Una mostra son els premis aconseguits 
per la Banda Juvenil en la passada edició del 
Certamen Internacional “Citta di Sinnai” (Itàlia) 
on la banda es va alçar amb el premi a la millor 
banda de la seua categoria i amb el del millor 
director; també aquest 2011 serà recordat per la 
celebració de Santa Cecília amb aproximadament 
un mes de festivitat i una maratoniana Entrada 
de Nous Músics amb la incorporació de 15 nous 
membres, nombre rècord mai aconseguit fins 
ara; la participació en el Festival Internacional 
“Ebre Terra de Vent” o l’intercanvi amb la Girona 
Banda Band la qual  es deu la visita el proper 2012 
son altres de les actuacions a destacar. Cal fer 
referència la visita de Paco Signes com a director 
convidat a la Serenta de Sant Bertomeu, projecte 
iniciat l’any anterior amb un esperit formatiu i que 
esperem tinga una brillant projecció en futures 
edicions. També recordarem aquest 2011 per la 
consecució d’un nou repte com és la participació 
en el proper Certamen Internacional de Bandes de 
La Sènia el qual acabem de ser inscrits i esperem 
obtindre bons resultats.
D’altra banda i un any més, l’actualitat continua 
marcada per una profunda crisi econòmica la 
qual ens hem vist tots immersos i que afecta 

cada vegada més i de manera molt directa 
a les societats musicals fent que aquestes 
no estiguen passant pels seus millors 
moments. 
Ningú fica en dubte els beneficis que les 
nostres bandes aporten al teixit cultural, 
educatiu i social avui en dia però el seu 
reconeixement en moltes ocasions es 
reflecteix només en simples paraules 
quedant mancat de fets concrets i 
contundents que el materialitzen per part 
dels governants locals i autonòmics com 
una aposta real, com una inversió i no una 
despesa; això juntament a les excessives 
retallades sofertes al llarg d’aquest any 
2011 en qüestions d’educació i cultura, 
els retards en els pagaments d’aquelles 
activitats prèviament concertades amb 
institucions o la mateixa administració 
i les inesperades reaccions en matèria 
de finançament públic han originat un 
desequilibri intern que ha portat a una gran 
incertesa pel que fa al funcionament diari 
en un considerable nombre de societats 
musicals, si més no, també en l’estructura 
federal.
Aquest fet ens ha demanat a tots un canvi 
immediat en la estructura i gestió dels 
recursos tant a nivell global com dintre de 
les mateixes entitats musicals. 
La nostra entitat a l’igual que la resta 
també s’ha vist afectada de forma directa 
per aquesta difícil situació que s’agreuja 
per moments; és per aquest motiu que en 
aquests últims anys s’ha vist immersa en un 
procés de reflexió que l’ha portat a la recerca 
de nous camins per tal d’aconseguir que 
l’activitat diària continués i es mantingués 
amb tota normalitat en totes les seues 
seccions.
Però no només és necessari una 
reestructuració en la gestió sinó que enfront 
aquestes adversitats, ara  més que mai hem 
de ser conscients que  l’esforç, la dedicació, 
la comprensió, el companyerisme, 
l’implicació i el treball envers l’entitat, de 
tot el col·lectiu i fugint d’individualismes, 
han de ser valors que predominen en tots 
i cadascun d’aquells que formem part 
d’aquesta entitat  des dels directius, músics, 
professors  i director com agents més 
directes així com els socis, familiars, amics 
i simpatitzants amb el seu recolzament tan 
necessari i essencial el qual volem agrair.
D’aquesta forma podrem fer front a aquesta 
situació problemàtica i podrem continuar 
gaudint i fer gaudir a la resta del que 
més ens agrada que no és altra cosa que 
fer música i mantenir viu l’esperit i bon 
ambient que ens caracteritza com a entitat 
dinàmica, emprenedora i que afronta el 
futur proposant-se nous reptes com a 
referent musical i social.

Editorial

Junta Directiva
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Al llarg d’aquest any 2011 ens han deixat 
dues persones fortament vinculades i 
benvolgudes per tots els que formem 
part d’aquesta entitat, dos persones 
que s’han estimat la seua Banda fins 
l’últim moment, ells han estat Vicentica 
Fresquet i Vicent Burriel.
Vicentica o també coneguda com “la 
sòcia centenària”, ha estat una de les 
figures més entranyables dels últims 
temps. Des de fa molts anys ha estat 
sòcia i ha acompanyat a la Banda en 
nombroses ocasions sent una de les 
més fidels seguidores, sempre des de 

l’ombra fins que l’any 2007 tota l’entitat 
va celebrar juntament amb ella els seus 
100 anys de vida aconseguint ser la 
sòcia amb més edat, a partir d’aquesta 
data cada any hem anat acudint fins a 
casa seua per a celebrar-ho junts.
Tots recordarem les seues paraules lloant 
a la Banda i com no, els aplaudiments 
i les mostres de gratitud que mostrava 
cada vegada que desfilant passàvem per 
la porta de casa seua al carrer Major i li 
dedicàvem la nostra música.
Tot un exemple d’estima i fidelitat cap a 
l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló”.

In memoriam

EN EL NOSTRE RECORD

c/ San Sebastián, 39

Tlf. 9644 472 873
c/ Casilla Mercado, 12

Tlf. 9644 471 391

12580 Benicarló

Vicent Burriel o “Quiquera” 
ha estat l’altra persona que 
ens ha deixat, músic de tota 
la vida, entregat a la seua 
Banda és el clar exemple 
d’entrega i que gràcies a 
la seua constància i el seu 
treball avui en dia podem 
estar ben orgullosos de la 
Banda que som.
La seua família ens deixa 
aquestes línies que ens 
apropen més si cap a l’estima 
de Vicent per la música i la 
seua Banda.
"Per al nostre iaio la música 
era la part més important de 
la seua vida. És més, a banda 
de la seua família, creiem que 
no hi havia res més important 
que la música i la seua estima 
a l'entitat Associació Musical 
Ciutat de Benicarló.
Músic autodidacta, sempre 
ens ha recordat que «ell no 
va poder anar a l'escola, ja 
que son pare el van matar a la 

guerra quan ell tenia 13 anys, 
i al ser el gran de casa, va 
haver de treballar per a traure 
a la família endavant... encara 
que finalment va aprendre a 
llegir i a escriure ell solet!». 
La família no recorda una festa 
al poble i comarca amb música 
que no estigues ell, al final de 
la comitiva. La música va ser 
la gran constant durant tota la 
seua vida i estem convençuts 
que no hi havia res al món que 
l'apassionés més.
La música estava en tot 
moment present, eren moltes 
les hores al dia que practicava 
i sentia música. A més, al 
treball de pintor, que era el 
seu ofici, la seua inseparable 
ràdio l'acompanyava a tots 
els llocs i els pinzells, en més 
d'una ocasió, es convertien 
en baquetes o «canyetes», 
capaços de fer soroll al ritme.
Tots recordem la infinitat 
d'històries vinculades a la 

Vicenta la centenària

Pasqua 1942
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música que van marcar tota la seua vida i la nostra; de 
com va entrar en diverses formacions musicals de joves, 
com assajava a casa dalt, al perxe, amb la seua bateria. O 
com finalment va aconseguir entrar en la banda, com va 
aprendre a tocar diferents instruments de percussió i, com 
no, la seua època de xaranga i passacarrers, amb especial 
menció als Esclavos felices.
Axí mateix, la seua contínua activitat musical i participació 
en totes les festes, a les falles, al ninot, als bous a la mar, al 
carro de Sant Antoni, a les festes d'agost, a les processons 
de Setmana Santa, a Sant Gregori, a la processó del Crist de 
la Mar, a la Calcada de Reis, als Moros i Cristians, infinitat 
de sortides per totes les festes de la comarca i, finalment, 
la seua participació en l'intercanvi que l'associació va fer 
amb músics a França.

In memoriam

Amb la jubilació de pintor va tindre encara més temps 
per a escoltar música i tocar i amb plena satisfacció 
va vore entrar una de les seues nétes a la Banda. La 
seua afició es va mantindre acompanyant la festa de 
Santa Bàrbara, amenitzant el Betlem vivent i com 
acompanyament a les despertades, a la Coral del 
Club de la Tercera Edat, als tallers de canyetes de 
Benicarlàndia i tocant diàriament a la seua saleta 
com acompanyament d'una infinitat de cintes i CD en 
l'època més moderna. En definitiva, omplint la seua 
casa de música.
Música i percussió sempre en les reunions familiars i en 
les nostres vides, la seua passió ens va ser inculcada 
des del primer dia que ens va agafar als braços. En els 
últims anys es va dedicar a fer canyetes i instruments de 
fusta que tots els membres de la família conservem avui, 
com el més preuat tresor. Tresor que conserva intacta 
la seua essència i la melodia del que ens va cantar i 
tocar a cada un de nosaltres a l'orella. Instruments tots 
repartits entre les seues filles, llevat dels seus, que es va 
emportar al cel per amenitzar les velades dels que han 
marxat i estan amb ell.
La música l'apassionava i en els seus ulls, era capaç 
de transmetre sempre l'alegria d'algú que és feliç vivint 
tranquil·lament sense rancors, sense acrituds, algú que 
viu a gust amb ell mateix i amb el que és i té, algú que 
viu feliç disfrutant de cada moment i de cada minut 
com si fos l'últim.
Per a la família, per tot això, la Banda és molt mes que 
una mera «agrupació musical». Per a natros és una 
representació d'ell en vida i sempre que escoltarem la 
Banda de Música tocar recordarem el nostre iaio."
Des d’aquestes línies volem rendir un sincer i afectuós 
homenatge cap a Vicentica Fresquet i Vicent Burriel, 
tamateix mostral el nostre condol a les famílies deixant 
de manifest que sempre formaran part de la nostra 
Banda en el record.
- fotografíes: Arxiu i  cedides per la Família Burriel- 

Inicis banda musica

Los esclavos felices

Homenatje 50 anys music
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El passat mes de juliol l’Associació Cultural Girona Banda 
Band va iniciar el que seria una experiència realment única 
d’intercanvi amb la Banda Jove de l’Associació Musical Ciutat 
de Benicarló. Bé, de fet el vincle havia començat a l’hivern, quan 
ens vam posar en contacte amb el seu director, Pablo Angles, i 
amb el seu president Carlos Sánchez, que tant amablement ens 
van atendre i van acceptar aquest bagatge junts, primer anant 
nosaltres a Benicarló per compartir música i amistat, i després 
tornant-nos ells l’any següent la visita a Girona.
Voldríem agrair amb aquest escrit l’atenció i la magnífica acollida 
que els músics de Benicarló van tenir amb nosaltres així com 
també el conjunt d’activitats, molt encertades s’ha de dir, que 
ens van dispensar. Durant aquests tres dies vam poder gaudir 
de la gent de la Banda, familiars i amics, del poble, la platja i 
com no de la música i...alguns de nosaltres també d’un fabulós 
suquet de peix, marca de la casa! 
Vam arribar a Benicarló el divendres a la tarda ja de dret a 
l’alberg de joventut per instal·lar-nos. Allà mateix ja ens estaven 
esperant dos dels directius de la Banda que ens van rebre amb 
l’agenda de totes les activitats que ens havien preparat i que es 
va repartir entre tots els nostres músics. A la nit, van convidar el 
nostre director Lluís Yera a assistir a l’assaig de la Banda, això va 
ser tot un detall i en Lluís va gaudir de valent veient als músics i 
al seu director en acció.
El dissabte al matí ens van preparar una visita guiada pel castell 
de Peníscola, alguns ja hi havien estat i altres no, però tots 
vam descobrir “lo Bufador”, i més d’un volia comprovar a on 
anava a parar aquell estrany forat...Després de visitar el castell 
i conèixer una mica millor la història, una part dels gironins van 
voler recórrer els carrers tant encisadors de Peníscola i un altre 
grup, els més joves, van fruir de la platja i d’estones de relaxació.
Dissabte a la tarda venia el plat fort: el concert de les dues 
bandes a la plaça de l’Ajuntament. Primer nosaltres, vam 
interpretar el nostre repertori de músiques de cinema. Després 
la Banda Jove de Benicarló ens va mostrar el seu repertori amb 
el que uns dies més tard participarien al Concurs de Bandes 
Cità de Sinaí, on acabarien premiats tant els músics com el seu 
director, i sincerament de forma merescuda, doncs el concert va 
ser realment captivador. Això no acaba aquí, i tot seguit acabat 
el concert vam anar al local de la Banda on ens tenien preparat 
un fantàstic sopar pica-pica. Ja tots molt més relaxats,  vam 
intercanviar experiències i bones converses amb la gent de la 
banda, gaudint d’una vetllada molt agradable. Pels qui encara 
tenien corda i es resistien  a anar a dormir, hi va haver temps 
encara per fer una agradable passejada vora el mar, tastar una 

Associació Cultural Girona Banda Band

Intercanvis

INTERCANVI  BENICARLÓ-GIRONA

bona orxata o “mig-mig” o fins i tot algú que es va atrevir a fer 
un bany nocturn a la platja del “Morrongo”.
El diumenge, darrer dia a Benicarló, ens esperava al matí una 
visita guiada per la història de Benicarló, explicada per uns 
xicots de l’Associació cultural Pere de Thous, que ens la van fer 
molt amena i divertida, començant al convent de Sant Francesc 
i acabant a l’església de Sant Bartomeu. A l’acaball, l’intercanvi 
es va arrodonir amb un dinar de germanor que ens van oferir 
els nostres amics de Benicarló  al local de l’Associació musical. 
La paella valenciana que es va servir va fer les delícies de tots.
Finalment va arribar l’hora dels comiats i un esperat “fins l’any 
vinent, a Girona”.
Moltes gràcies a tots!! Ens vam endur un grat record i molt bones 
vibracions.
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Memòria d’activitats

ACTIVITATS REALITZADES L’ANY 2011

GENER
Dijous 13
Viatge d’un grup d’alumnes de l’Escola 
a l’Auditori de Castelló i assistència al 
concert de solistes de cambra de José 
Franch
Diumenge 16 i dilluns 17
Participació d’un grup de músics a la festa 
de Sant Antoni tocant al carro de la música

FEBRER
Dissabte 5
Participació de la Banda de Música a la 
Presentació de la Falla “La Barraca”
Diumenge 20
Participació de la Banda de Música a la 
Presentació de la Falla “El Mercat Vell”

MARÇ
Diumenge 13
Participació de la Banda de Música a 
l’Ofrena de flors falles de Benicarló
Diumenge 27
Concert Banda Ciutat de Benicarló amb 
repertori d’obres per a solista (Auditori 
Municipal).

ABRIL
Dissabte 9
Concert del quartet de trombons al nou 
espai cultural de les Drassanes
Diumenge 10
Assemblea General Ordinària de 
l’Associació.
Diumenge 17
Concert Banda Juvenil (Plaça Sant Joan)
Diumenge 17
Participació de la Banda de Música a la 
Processó de Baixada del Crist de la Mar
Dimecres 20
Participació de la Banda de Música a la 
Processó de Dimecres Sant
Diumenge 24
Participació de la Banda de Música a la 
Processó Setmana Santa de Diumenge de 
Pasqua
Dissabte 30
Participació de la Banda de Música a 
la 17a Trobada comarcal de bandes a 
Peníscola

MAIG
Diumenge 1
Concert de la Banda Juvenil al Centre 
Geriàtric
Diumenge 8
Concert i jornada de convivència de la 
Banda Juvenil a Sant Esteve Sesrovires 
(Barcelona)
Dilluns 9
Participació d’un grup de música a la 

Romeria a Sant Gregori
Dimarts 10
Participació de la Banda de Música a 
l’enterro de Vicent Burriel
Dimecres 11
Mostra d’instruments per als alumnes 
de l’Escola de Música que tenen que 
escollir especialitat per al proper curs
Diumenge 15
Participació de la Banda de Música a les 
Desfilades de Moros i Cristians de Lleida

JUNY
Diumenge 19
Gravació de la Banda de Música de 
l’obra Regina de Festes de Pablo Anglés 
a l’Auditori Municipal
Diumenge 26
Audició fi de curs dels alumnes de 
llenguatge musical de l’Escola de 
Música “Ciutat de Benicarló” (Auditori 
Municipal)
Diumenge 26
Audició a càrrec dels alumnes que fan 
la prova d’accés al Conservatori Mestre 
Feliu de Benicarló (Escola de Música)
Diumenge 26
Participació de la Banda de Música a la 
Processó del Corpus

JULIOL
Diumenge 3
Rua Musical amb audicions de les 
diferents seccions instrumentals de 
l’Escola de Música
(Zona Peatonal del Centre)
Dijous 7
Audició de la secció de metalls de 
l’Escola de Música “Ciutat de Benicarló” 
(Plaça S. Joan)
Divendres 8
Audició de la secció de percussió de 
l’Escola de Música “Ciutat de Benicarló” 
(Escola de Música)
Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10
Intercanvi (activitats conjuntes i concert 
el dia 9 a la Plaça de l’Ajuntament) entre 
la Girona Banda Band i la Banda Juvenil 
“Ciutat de Benicarló” a Benicarló
Divendres 15
Audició de la secció de flautes, oboès i 
corda de l’Escola de Música “Ciutat de 
Benicarló” (Plaça S. Joan)
Divendres 15
Audició de la secció de clarinets i 
saxos de l’Escola de Música “Ciutat de 
Benicarló” (Plaça S. Joan)
Dissabte 16
Participació de la Banda de Música al 
festival de Bandes de Vilavella
Diumenge 17

Concert conjunt Banda Juvenil “Ciutat 
de Benicarló” i Banda Juvenil de Càlig 
(VIII Campanya
d’Intercanvis FSMCV) a Benicarló (Pl. 
interior de l’Ajuntament)
- 19 al 24
Viatge i participació de la Banda Juvenil 
al V Certamen Internacional de Bandes 
de Sinnai (Itàlia).
Primer premi a la secció B (fins 18 anys) 
i premi al millor director del Certamen.
Diumenge 31
Concert conjunt Banda Juvenil “Ciutat 
de Benicarló” i Banda Juvenil de Càlig 
(VIII Campanya d’Intercanvis FSMCV) a 
Càlig

AGOST
Dijous 4
Recepció a l’Ajuntament per a 
homenatjar a la Banda Juvenil per la 
seua actuació a Sinnai.
Dissabte 6
30 Minuts de música: Concert del 
quartet de flautes de l’entitat al nou espai 
cultural de les Drassanes
Diumenge 7
Activitats de germanor (paella, vaquetes, 
piscina...) al tentadero d’Alcalà per 
celebrar els premis de Sinnai.
Dimecres 10
30 Minuts de música: Concert del 
quartet de fagots de l’entitat al nou espai 
cultural de les Drassanes
Divendres 12
Concert audiovisual amb música de 
cinema (Plaça Sant Bartomeu)
Del 20 al 28
Festes Patronals
Dissabte 20
Desfilada de la Banda de Música per la 
proclamació de la regina de festes
Dimarts 23
Desfilada de la Banda de Música a 
l’Ofrena Sta Maria de la Mar
Dimarts 23
Tradicional Serenata a Sant Bartomeu – 
Director convidat: D. Francisco Signes
Dimecres 24
Processó de la Banda de Música per la 
Festivitat de Sant Bartomeu
Dijous 25
Desfilada de la Banda de Música amb 
motiu de la Gala d’Entitats locals

SETEMBRE
Divendres 2 i dissabte 3 : Participació 
de la Banda de Música al Festival 
Internacional de Música de Tortosa
Ebre, Terra de Vent i a les desfilades de 
les Festes de la Cinta. Divendres concert 
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i dissabte desfilades
Dissabte 17 i Diumenge 18
Participació de la Banda de Música 
a les Desfilades de Moros i Cristians a 
Peníscola
Diumenge 25
Participació de l’entitat a la VII Mostra 
d’Entitats locals

OCTUBRE
Dissabte 22
Participació de la Banda de Música a la 
processó d’exaltació de la Mare de Déu 
dels Desamparats amb motiu de la seua 
estada a Benicarló

NOVEMBRE
Dissabte 5
Desfilada de la Banda de Música per 

recollir als 15 nous músics del 2011
Diumenge 6
Concert de la Banda Juvenil amb el Cor 
Petiquillo i la Coral Juvenil Kylix (Santa 
Cecília) (Auditori Municipal)
Dissabte 19
Concert de Santa Cecília de la Banda 
de Música amb la Coral Polifònica 
Benicarlanda (Auditori Municipal)
Diumenge 20
Festivitat de Santa Cecília. Desfilada i 
actes festius.
Dissabte 26
Participació de la Banda en la Desfilada 
de presentació de la Fallera Major 2012 
de Benicarló

DESEMBRE
Dissabte 17 i diumenge 18

Participació d’un grup de músics a la 
representació teatral L’Estel del Collet
Dissabte 17
Concert de la secció de flautes, oboès i 
corda de l’Escola de Música (Escola de 
Música)
Dissabte 17
Concert de la secció de metalls de 
l’Escola de Música (Escola de Música)
Diumenge 18
Concert de la secció de clarinets i saxos 
de l’Escola de Música (Escola de Música)
Diumenge 18
Concert de la secció de percussió de 
l’Escola de Música (Escola de Música)
Dijous 22
Festival de Nadal a càrrec dels alumnes 
llenguatge musical de l’Escola de Música 
(Auditori Municipal)

La Banda a Calig
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BANDA GRAN
Desfilades realitzades al 2011 a Benicarló: 15
Històric:

Desfilades realitzades al 2011 a altres ciutats: 5
Històric:

Concerts a Benicarló al 2011 Banda gran: 4
Històric:

Concerts a altres ciutats al 2011 Banda gran: 2
Històric:

Global d’actuacions al 2011 Banda gran: 26
Històric:

Memòria d’activitats

RESUM D’ACTIVITAT AL 2011

Quantitat de músics en actiu (no contablitzats col·laboradors 
habituals federats): 116

Baixes al 2011: 6

Altes oficials al 2011: 15

Mitjana d’assistència a actes en general al 2011
85,4 (actes banda completa) i 59,9 (banda limitada)

Històric banda completa:

Històric banda limitada:

Mitjana d’assistència a concerts al 2011: 86
Històric banda:

Mitjana d’assistència a desfilades al 2011: 84 (actes banda 
completa) i 59,7 (banda limitada)
Històric banda completa:
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Memòria d’activitats

Històric banda limitada:

BANDA JUVENIL
Concerts a Benicarló al 2011 Banda Juvenil: 5
Històric:

Concerts – actuacions a altres ciutats al 2011 Banda Juvenil: 3
Històric:

Quantitat de músics a desembre 2011: 63
Mitjana d’assistència a actes en general al 2011: 57
Històric:

REPERTORI
Primeres audicions d’obres al 2011 a la banda gran i juvenil: 35
Històric:

Interpretació d’obres diferents al 2011 a la banda gran i 
juvenil: 73
Històric:

Renovació d’arxiu – Obres noves al 2011: 49
Històric:

Arxiu - Quantitat d’obres en paper i desdoblament de partitures 
a data 31.12.2011: 1.631 (1.041 amb original arxivat per 
separat)

GRUPS DE CAMBRA
Concerts a Benicarló al 2011: 3
Històric:

ESCOLA DE MÚSICA
Audicions escola de música al 2011: 12
Històric:

C/ Vinaròs, 20
BENICARLÓ (Castelló)
Tlf. 964 47 37 90
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D’on va sortir aquesta idea d’editar una 
publicació així a l’entitat? 

En varies reunions de la Directiva se va 
comentar la idea de llençar unes pàgines 
escrites, ja que se podría enviar a molts 
llocs, fer un poc de memòria i ser la 
primera que se feia potser a la provincia. 
La idea va collar molt ràpidament.

Què recordes d’aquella primera revista? 
Com van ser els inicis?

La primera editorial donava una línia que 
creiem que s’ha mantingut “divulgar la 
cultura musical es el que ens ha portat 
a publicar la revista, mantindre informats 
als socis, i a tots aquells que d’alguna 
manera viuen la música.” Vam sortir 
amb  18   pàgines, i els col.laboradors ja 
eren aleshores noms com Pablo Anglés, 
Damián Avila, Anna Chaler, Marcos 
Solano...

Al llarg d’aquests 30 anys de Revista-
Memòria hi ha centenars d’articles de 
tot tipus. Quin és o quins son aquells 
que més t’han cridat l’atenció? Quins 
penses que son dignes de recordar?

Dignes de recordar molts. Però jo em 
quedaria amb l’entrevista a diversos 
directors de grans bandes a la plaça de 
bous de València amb motiu del Certamen 
Internacional de Bandes. Marcos Solano, 
músic i gran col.laborador de la revista, 
cassette en ma,  anava entrevistant i jo 
fent fotos. Al cap d’una bona estona ens 
va dir, “sabeu que no he posat la cinta a 
l’aparell i no s’ha gravat res”. El món s’ens 
va caure damunt, encara varem gravar 
algunes com calía i les altres les varem 
“recomposar” ja que les respostes les 
teníem fresquetes. Amb nosaltres també 
venia la directora Isabel Costes.
També recorde un reportage molt intens 
de l’orgue de Morella (revista de 1985) 
fet a partir dels llibrets de l’Associació 
Cabaniles d’amics de l’orgue i basat en 
un treball de Manuel Milián Mestre. Ens 
varem traslladar a Morella a veure l’orgue, 
J.C.Fontanet, Pedro Nolla, Mariano 
Comes i Vicent Arnau, i varem fer varies 
fotos de l’orgue pel  interior i exterior i que 
estava en restauració. Ens va atendre 
molt amablement Toni Ortí, organer de la 

basílica, i ara professor del Conservatori 
de Benicarló.  O el treball sobre la vida i 
obra de J.A.Valls Subirats, i que després 
va servir de base per altres treballs.   

Pel que fa a la redacció molts han estat els 
col·laboradors que desinteressadament 
han escrit, què penses que mou a la 
gent a llançar-se i escriure unes línies? 

Bàsicament l’interés per la redacció, 
la curiositat d’escriure algo que quede 
fundit en unes pàgines, i aquell missatge 
que preten donar el redactor siga una 
part d’història, una altra d’investigació i 
la tercera i més important aportar algo 
a la nostra societat, en aquest cas amb 
fonaments periodistics. Anime a la gent 
jove a que participe més en la revista.

Com has vist l’evolució de la publicació 
(contingut, portada...)? 

Els continguts han evolucionat com la 
pròpia societat. La redacció ha passat de 
fer-se amb paper a la màquina d’escriure, 
arrivant fins a l’ordinador, i ara en un “pen” 
cap tot. Les fotos les podem escanejar 
nosaltres inclòs hem arrivat a fer dos 
exemplars totalment composats per Rubén 
Monfort, Alba i Lucía, i que aleshores 
l’impremta només tenía de fer la impressió. 
Ara a la pàgina web, se poden veure totes 
les portades (secció publicacions) i des de 
aquest any la revista també digital.
També hem convidat a fer portades 
a magnífics pintors i dissenyadors de 
Benicarló que sempre han col.laborat.   

Quins son els elements necessaris per 
tirar endavant la publicació? Quins 
aspectes presenten major dificultat?

Els elements, són bàsicament una 
idea de conjunt, buscar l’actualitat 
destacada dins de tot l’any musical, 
ja en activitats o personatges i fer 
una mescla de treballs atractius, i 
repartir aquest treball entre varios 
col.laboradors. Anar augmentan les 
pàgines en color ha costat molt i 
també la major dificultat sens dubte, 
la publicitat, que sempre ha sigut en 
forma de col.laboració d’empreses 
properes a la nostra societat. És molt 
costós moures per aconseguir uns 
euros, fer visites a la gent, contactes 

telefònics, i tractar d’explicar al col.
laborador que sempre és una aportació 
altruista per a una publicació que no 
se fica a la venda, però que fem una 
tirada suficient per donar divulgació 
als anuncis, encara que siga de cara 
a tots els socis. Entenen que es tracta 
d’una col.laboració, però a Benicarló 
són moltes les col.laboracions que van 
demanan a les empreses...  

De la gran quantitat d’anècdotes de tot 
tipus que envolten al muntatge de la 
Revista-Memòria que podries contar, 
digues amb quines te quedaries com a 
més curioses o que simplement caldria 
recordar?

Al concurs de contes del 2001, no varem 
tindre la precaució de ficar a  les bases,  
qu’els guanyadors ens donaren el text 
amb format digital, i ens varem tindre de 
“picar” tots els contes  a l’ordinador   per a 
la revista, una faenada. També la portada 
que ens dona molts records va ser el 
bodegó d’instruments amb la bandera 
(1994) i que ens va fer la foto Guillermo 
per a la memòria d’aquell any. Després 
aquesta foto va agradar tant que ens va 
portar moltes satisfaccions, perquè a més 
a més li varem donar molta difusió com a 
foto “oficial” durant varios anys. 
 
Agrair a Vicent no només el treball al front de 
cada publicació de la Revista-Memòria sinó 
també l’interès, dedicació i entrega en tot allò 
que es refereix a la nostra Banda.

La Revista-memòria de l’entitat aquest any 2011 està 
d’aniversari, compleix 30 anys des d’aquella primera 
edició a l’any 1981. Des d’aquell moment i de forma 
quasi ininterrompuda la Revista-memòria ha estat una 
senyal viva de l’activitat anual de l’entitat i ha anat recollint 
aquelles fites i moments més rellevants de la nostra Banda 
apropant a la llar de músics, socis, familiars i amics d’una 

forma directa i entranyable els més bells records.
Vicent Arnau, músic incansable i actiu de la Banda que 
prové d’una família amb una llarga història musical lligada 
estretament a la Banda, ha estat responsable i perquè no 
dir-ho, en el “alma” de la Revista-memòria des dels seus 
inicis i ens farà cinc cèntims en aquestes línies del que 
han estat aquests 30 anys.

Memòries 

LA REVISTA-MEMÒRIA FA 30 ANYS!!! 
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Tenerife, entre d’altres. També 
i amb caràcter extraordinari va 
dirigir la Gran Banda Juvenil de 
la Comunitat Valenciana (300 
músics) en el concert inaugural 
de la Exposició Universal de 
Sevilla (1992).
En juny del 2002 amb motiu 
del 750é aniversari de la 
fundació de la ciutat de 
Castelló va dirigir un concert 
extraordinari amb una banda 
formada expressament per a 
l’ocasió amb 750 músics de 
tota la província.
Ha participat com a membre 
del jurat en diversos 
certàmens i concursos 
nacionals i internacionals 
de bandes com en València, 
Alacant, Cullera, Elche, 

Xest... fent menció especial 
a la seua col·laboració en el 
XL Certamen Internacional de 
Guitarra “Francisco Tárrega” 
de Benicàssim.
Gràcies benvolgut Paco 
Signes per fer-nos gaudir de 
la teua estada.

Una cita ineludible dintre de les 
Festes Patronals i que aplega a 
un gran nombre de públic és 
la Serenata a Sant Bertomeu, 
tal i com es reflexa des de que 
hi ha constància escrita en 
diferents documents, és l’acte 
amb més antiguitat que es va 
celebrant any rere any.
Aquest any i per segona vegada 
consecutiva, s’ha convidat a 
un director de renom i amb 
una dilatada trajectòria per a 
estar al front de la formació 
aquest dia tan assenyalat per 
tal  d’interpretar algunes de 
les peces més representatives 
composades per ell mateix.
En aquesta ocasió ha estat 
Paco Signes Castelló la 
persona elegida i que amb 
gran mestratge va fer gaudir 
als assistents d’una excel·lent 
vetllada musical.
La preparació va esdevenir 
dies abans on va tindre el 
primer contacte amb els 
músics, les hores de treball 
i assaig prèvies havien donat 
el seu fruit al comprovar amb 
el primer cop de batuta que 
es trobava amb una formació 
preparada per a deixar-se 
portar i aprendre sota la seua 
direcció.
Arribats al dia gran, pel matí 
i després d’una breu roda 
de premsa va tindre lloc la 
recepció oficial a l’Ajuntament 
de mans del nostre Alcalde 
acompanyat de la Regidora 
de Cultura i altres membres 
de la Corporació Municipal 
on li van fer entrega d’uns 
obsequis per tal que recordés 
el seu pas per la localitat.
Per la vesprada i acompanyat 
per la nostra Musa, Mari 
Carmen Maestro, començà 
el passacarrer que els duria 
fins a una abarrotada plaça 
de Sant Bertomeu amb un 
públic expectant i a la vegada 
exigent que va poder escoltar 
obres com Jiménez Marco, 
Esparteras, Moros d’Alqueria i 
Diàleg, totes elles composades 
pel mateix Paco Signes.
Un calorós aplaudiment serví 
d’acomiadament i mostra de 

gratitud a la seua visita. 
Vam gaudir de la seua presència 
a Benicarló, vam aprendre sota 
la seua direcció,vam conèixer a 
un gran mestre durant aquests 
dies però aquesta experiència 
professional que va demostrar 
és fruit d’un llarg camí que 
cal que coneguem amb més 
deteniment.
Paco Signes Castelló va 
nàixer a Real de Gandia 
(València) on començà els 
seus estudis musicals als 8 
anys. Posteriorment cursà 
els estudis superiors de 
Piano, Contrapunt i Fuga; 
Composició, Instrumentació i 
Direcció d’Orquestra i Cor en 
el Conservatori Superior de 
Música de València.
Als 18 anys va ingressar com 
a bombardí solista en la Banda 
Municipal de Castelló on cinc 
anys més tard va ocupar la 
plaça de tuba per exigències 
de plantilla. 
Com a director ha estat al 
capdavant de la Banda “La 
Lira” de Villarreal des de 1975 
a 1998, essent a la vegada 
director de l’Escola d’Educands 
y Professor del Conservatori 
“Maestro Goterris” des de la 
seua fundació. També de la 
Banda de Viver (Castelló) des 
de 1981 fins 1983.
Des de 1980, any en que es 
va fundar, ha estat professor 
d’Harmonia, Contrapunt i 
Fuga; Composició; Trombó, 
Bombardí i Tuba en el 
Conservatori Professional de 
Castelló fins el curs 86/ 87.
L’any 1983 i amb el cessament 
de Juan Garcés, es va fer 
càrrec de la Banda Municipal 
de Castelló, inicialment com a 
director en funcions fins que 
l’any 1991 l’Ajuntament de 
Castelló convocà el concurs-
oposició on va obtenir la plaça 
oficialment com a director 
titular.
Ha estat convidat com a 
director en diferents bandes 
a nivell estatal com la Banda 
Simfònica Municipal de 
Madrid, Barcelona, Albacete, 
Alacant, Bilbao, Sevilla, 

Carlos Sanchez

Serenata

SERENATA A SANT BERTOMEU AMB PACO SIGNES
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la afinación deseada. (Para fliscornos, el 
tudel actúa como bomba de afinación)

3. LIMPIEZA DE PISTONES Y CAMISAS
Los pistones y 
camisas son partes 
muy importantes 
del instrumento, 
por lo cual hay 
que tener mucho 
cuidado en no 
doblarlos ni rayarlos. 
Procederemos de la 
siguiente forma:

Una vez sacados los pistones, dejarlos 
sobre una superficie limpia.
Usar un cepillo de pistones para limpiar 
el interior de la camisa. Insertarlo y 
girarlo para quitar toda la suciedad. 
* En lugar de un cepillo, puede usarse 
una varilla de limpieza envuelta con 
una tela de algodón.
Limpiar cualquier suciedad o material 
extraño de la superficie exterior de los 
pistones con un paño limpio.
Introducir con cuidado los pistones en 
las camisas y aplicar 2-3 gotas de aceite. 
No girar el pistón dentro de la camisa. 
Insertarlo directamente, alineando 
la guía del pistón con la ranura de la 
guía interior de la camisa. Asegurarse 
que cada pistón sea introducido en su 
camisa correspondiente.
Mover los pistones arriba y abajo para 
asegurarse que el aceite cubra toda su 
superficie.

4. CUIDADO DE LAS BOMBAS
Para aplicar 
grasa de bombas:
Quitar la bomba 
p r e s i o n a n d o 
el pistón 
correspondiente. 
Insertar una 
esquina de un 
paño de algodón 
limpio a través 
del agujero de 
la varilla de 
limpiar. Enrollar el 
paño alrededor 
de la varilla, 
asegurándose de 
cubrirla entera. 
Limpiar cualquier 
suciedad del 

interior y exterior de la bomba.
Limpiar cualquier suciedad o la materia 
extraña de la superficie de las bombas 
interiores. Aplicar una pequeña cantidad 

Pepe Doménech Fornés

El cuidado del instrumento es 
fundamental para optimizar el 
rendimiento del mismo, por lo cual 
es aconsejable un mantenimiento 
continuo.
En los partes de reparación de 
nuestros instrumentos de Banda, 
se nos advierte a menudo que 
muchas de las reparaciones pueden 
ser consecuencia de una falta 
adecuada de mantenimiento diario. 
Es por esto que nos atrevemos a 
realizar unas recomendaciones 
básicas de cómo mantener en 
perfecto estado los instrumentos de 
Banda, fruto de una recopilación 
de consejos  a través de distintas 
fuentes. 
En las anteriores publicaciones, se 
trató sobre el Clarinete y el Trombón, 
y hemos observado una mejora en 
los resultados, para bien de nuestra 
Asociación y de nuestros músicos. 
En esta tercera parte, abordaremos 
unas recomendaciones mínimas, 
que no obstante, no pretenden 
sustituir las que puedan aconsejar 
los correspondientes profesores.

EL MATENIMIENTO DE LA TROMPETA

1. INSERTAR LA BOQUILLA

Montar, afinar, limpiar, y lubricar el 
instrumento por primera vez bajo la 
dirección del profesor.
La boquilla y el tudel pueden dañarse 
fácilmente debido a un montaje 
inadecuado. Insertar la boquilla en el 
receptor, dándole un leve giro para 
asegurarlo. Nunca se debe forzar una 
boquilla dentro del tudel, puesto que 
puede llegar a atrancarse. Si llegara a 
pasar esto, se debe llevar el  instrumento 
al distribuidor o taller. Nunca se deben 
usar tenazas u otros instrumentos 
de agarre para quitar una boquilla 
atrancada.

2. AFINACION
La afinación se suele ver afectada por la 
temperatura, así que debemos calentar 
el instrumento antes de tocar, soplando 
a través de él. Para poner a punto 
trompetas y cornetas, hay que ajustar la 
bomba de afinación hasta que se logre 

Instruments

MANTENIMIENTO  INSTRUMENTOS DE BANDA (III)
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de grasa de bombas.
Introducir y sacar la bomba repetidas 
veces, asegurándose de que la grasa 
quede extendida uniformemente.
* El aceite se recomienda para las 
bombas de afinación de trompetas y 
cornetas.

5. CUIDADO DEL INTERIOR DEL 
INSTRUMENTO

Vaciar todos los 
líquidos.
Vaciar el líquido 
del interior de los 
tubos.
Vacar el líquido 
del interior de 
la bomba de 
afinación.
Abrir todas 
las llaves de 
desagüe.
Desmontar el 
instrumento.

Sobre un paño limpio en una superficie 
lisa, desmontar el instrumento 

completamente: la boquilla, las tres 
bombas, y los tres pistones. No 
desmontar los pistones.
 Limpieza de tuberías.
Mezclar una solución de jabón en agua 
templada, no caliente.
Sumergir el instrumento completamente, 
usando una pequeña sonda flexible 
para limpiar cada parte.
Aclarar a fondo con agua limpia y 
templada. Tener sobre todo cuidado en 
no dañar la superficie del pistón o el 
interior de la camisa.
Secar a fondo, quitando el agua 
pasando un paño limpio.
Se pueden 
limpiar también 
los pistones 
y la boquilla, 
aprovechando 
el mismo jabón, 
y si están muy 
sucios pueden 
dejarse en 
remojo unos 5 
minutos.

6. CUIDADO DEL EXTERIOR DE LA 
TROMPETA
Para el cuidado diario, usar un paño de pulir 
para quitar el polvo y las huellas digitales.
Importante: Guardar siempre el 
instrumento en el estuche después de 
tocar y para su transporte. Asegurarse 
que la boquilla y los otros accesorios 
estén bien ajustados en su lugar puesto 
que pueden rayar y abollar el instrumento 
si van flojos durante el transporte. No 
colocar nada en la caja que pueda hacer 
presión sobre el instrumento.

Instruments
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Als huit anys vaig començar a estudiar 
música, des d’un primer moment sabia 
que volia tocar la flauta travessera i 
els meus pares van apuntar-me al 
conservatori. Desprès d’uns quants 
anys, al 2003 em van plantejar formar 
part de la banda de música. No m’ho 
vaig pensar ni un instant, ja que tenia 
la oportunitat de tocar en la banda del 
meu poble, la banda que sempre veia 
pel carrer i tant m’agradava escoltar.
Des del primer assaig vaig sentir-me 
integrada entre els meus companys 
que, al pas del temps s’han convertit en 
gran amics.
El mateix any que vaig entrar, junt amb 
Laia i Lucia, vam apuntar-nos per poder 
ser muses, la llista ja era molt llarga, 
hem tocava l’any 2011. Sí, sí, estàvem al 
2003 i en dotze anys veia el 2011 com 
una data molt llunyana, pensava que no 
arribaria mai...
El fet veure a Nuria com a musa 2010, 
em va fer pensar i adonar-me que ja 
quasi em tocava, ella mateixa em va dir: 
M.Carmen l’any que ve estaràs tu ací. 
Nuria, gràcies pels diferents consells 
que m’has anat donant.
El any anava passant molt rapit i de sobte, 
Carlos em va donar una gran notícia: 
aquest any, el any que jo anava a ser musa, 
podia ser també dama del poble. A mi em 
va fer molta il·lusió, als meus pares, en un 
principi no tant però ara, estic convençuda 
que també ho han gaudit.
Poder ser dama del poble representant 

La Musa

M.Carmen Maestro González-Musa 2011 

a la banda de música, era un somni que 
tenia des de que vaig ser dameta infantil. 
Ha segut un any inoblidable, de cada 
acte tinc un record especial: veure els 
diferents festivals de l’escola gaudint amb 
les més menuts, seguir a la banda juvenil 
en els diferents concerts i comprovar que 
tot esforç té la seua satisfacció. La banda 
juvenil guanyava el concurs de bandes 
juvenils a Itàlia. Seguir actuant o veient a 
la banda en els diferents concert, anar a 
buscar als 15 nous musics a casa i veure 
de primera mà la cara de nerviosisme i, 
al mateix temps, de satisfacció. A tots 

ells tens tinc un carinyo especial i espero 
poder compartir grans moments musicals 
amb ells.
Però, tot això no haguera segut possible 
sense el suport de la meua família i , 
per suposat, de l’entitat en general i de 
la junta en particular. Han estat al meu 
costat en tot moment, preocupant-se per 
a que totes les coses anaren perfectes...
en definitiva: Moltes Gràcies.
Estic convençuda que he deixat el càrrec 
en bones mans: Laia, companya i gran 
amiga de secció, et desitjo que gaudeixis 
al màxim cada moment.

“Totes les experiències i sentiments 
viscuts no es poden transmetre
en paraules...”

M.CARMEN MAESTRO GONZÁLEZ
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La veritat és que el primer dia que vaig anar als 
assajos tenia un altre pensament sobre com seria tot. 
Quan es va acabar l’assaig vaig sortir “al·lucinant”, no 
hem podia creure com xiquets d’entre 12 I 15 anys 
tingueren la valentia de responsabilitzar-se amb una 
cosa així I l’entusiasme que li posaven.
A partir d’ahí puc dir que la meua visió de cara a la 
música va canviar, en aquell moment em vaig adonar 
que volia, de veritat, dedicar-me al món de la música.
Els preparatius, en lo que respecta als concerts, crec 
que van anar com esperàvem, cada concert sortia 
millor respecte a l’anterior. És notava un gran ambient 
de superació i d’èxit.
Arribats a l’escenari de Sinnai i una vegada dalt de 
l’escenari puc dir que l’actuació va ser quasi perfecta, 
per no dir perfecta. Vam fer un gran paper, afegint 
que crec que érem de les bandes amb mitjana d’edat 
més jove. Personalment, va ser una de les actuacions 
que he fet, que més vaig disfrutar de la música i de 
com va sortir tot. Aquells 20 minutets dalt l’escenari 
els vaig disfrutar com mai havia fet fins aleshores.
Tant el muntatge com l’organització van estar molt 
bé. Personalment, el punt de vista de la organització 
el miro pels horaris i per l’espera, prefereixo sempre 
tocar de les primeres, perquè com més m’espero 
per a tocar, els nervis van augmentany. Allí no vam 
esperar gaire, va ser muntar, afinar bé, anar per 
detràs l’escenari, esperar uns minutets, que van 
passar rapidet i tocar.
Ara mateix no em ve al pensament cap anècdota en 
concret , però segur que van ser bons moments que 
es queden allí.
A la tornada ho vam celebrar i va ser inoblidable. 
Personalment, era la primera vegada que guanyava 
un primer premi en certamen i que a més a més 
era un primer premi internacional. Contenta d’haver 
pogut aportar el meu gra d’arena per a que tots junts, 
com a banda que som i serem, poguérem guanyar 
eixe merescut primer premi.
Voldria donar les gràcies a tota esta gran família 
de la Banda (director, president, junta, músics, 
pares,...) per tota la confiança que m’han demostrat 
en tot moment i que des del primer dia m’han 
tractat com una més de la banda (que ara ja ho sóc 
oficialment) i com si fos de tota la vida. També als 
meus pares i germana, ja que sempre m’han donat 
un gran suport en aquest món tant difícil i sacrificat. 
Ara toca seguir treballant i tocant, perquè els èxits no 
vénen sols. 
Salut i molta música!!

SINNAI AMB LA BANDA JUVENIL!!!

Anabel Querol

Viatges
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Els tortosins i tortosines vàrem poder disfrutar 
de la música de la Banda els dies 2 i 3 de 
setembre, en el marc de les Festes patronals de 
la Cinta i del Festival Ebre Terra de Vent que s’hi 
inclou. Aquest Festival arribava a la seva novena 
edició, amb la representació de grups musicals 
que porten els instruments de vent com element 
primordial i que consisteix en les actuacions 
d’aquests grups al carrer, en format de cercavila 
fonamentalment. En aquesta edició, França, 
Romania, Senegal, juntament a comunitats de 
l’Estat van ser representades dintre del Festival 
(més info a www.ebreterradevent.com).
El programa fou prou intens, i les actuacions 
es van centrar en la cercavila del divendres pel 
matí pels carrers de la ciutat de Tortosa i a la 
tarda, una altra cercavila, però aquesta vegada 
fluvial. I és que una representació de la Banda 
va oferir música tot navegant pel mateix riu 
Ebre. El llagut “Lo Sirgador”, que rememora 
la navegació fluvial de l’Ebre (ara transportant 

visitants en comptes de vi, oli, llegums o 
carbó...) va ser l’escenari de la que seria, molt 
probablement, la única actuació fluvial en la 
història de la Banda. Una mica més tard, a 
les 20.30h, tindria lloc el concert a la Plaça 
del Absis de la Catedral de Santa Maria. Un 
lloc també únic per la bellesa del seu entorn, 
envoltat del conjunt monumental de la Catedral. 
Els espectadors es van seure a les grades d’una 
plaça que semblava feta per a escoltar la música 
exquisita d’aquell concert, en un ambient molt 
proper, familiar i molt íntim. 
El dia següent, dissabte, 3 de setembre, la 
Banda va tornar a Tortosa. A les 12:00h tocava 
la “Ban Cavalcada” pels carrers de la ciutat i a la 
vesprada la participació en la tradicional Ofrena 
en honor a la Verge de la Cinta. Acompanyats 
d’una llarga llista d’entitats participants, la 
Banda va posar-li la música juntament amb els 
grups  Taraf Goulamas (Romania-França) i la 
Wonder Brass Band (França).

LA BANDA POSÀ MÚSICA AL PAS DEL 
RIU EBRE: FESTIVAL INTERNACIONAL 
EBRE TERRA DE VENT 

Viatges

Jordi López Roig

Per acabar aquest 
breu text, dir-vos que 
com a Tortosí (i com a 
Benicarlando d’adopció), 
només vaig rebre 
elogis i felicitacions per 
part de molta gent de 
Tortosa, que van quedar 
bocavadats de la qualitat 
de la música que va 
oferir la nostra Banda.

La Banda a Tortosa
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Naix a Benicarló. Inicia els seus estudis musicals en la 
A. M. “Ciutat de Benicarló” amb el mestre José Antonio 
Valls. Els continua i finalitza en els Conservatoris 
Superiors de València i Saragossa, centres on obté les 
següents titulacions i reconeixements: Professor de 
Piano, Professor Superior de Clarinet, Professor Superior 
de Solfeig, Repentització i Transposició, Professor 
Superior de Direcció de Cors, Professor Superior de 
Direcció d’Orquestra, Professor Superior d’Harmonia, 
Contrapunt, Composició i Instrumentació, Menció 
d’Honor en Contrapunt i Fuga i Premi extraordinari fi 
de carrera en Composició i Instrumentació. 

Als 18 anys es fa càrrec de la direcció de la A. M. “Ciutat de 
Benicarló”. Obté nombrosos premis en els diferents certàmens 
en els que participa: Certamen Provincial, Certamen Autonòmic, 
Certamen Internacional “Ciutat de València”,Olimpiada 
Mundial o  World Music Contest de Kerkrade (Holanda), 
Certamen Internacional Citta’ di Sinnai, on aconseguix el 
guardó al millor director del certamen, Certamen Internacional 
de Bandes de Música Vila de la Sénia….
Ha sigut director de la Banda de la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana durant l’any 2004. 
Forma part regularment de diferents jurats de qualificació en 
prestigiosos certàmens de composició i interpretació.
És professor per oposició d’Ensenyament Secundari des del 1992. 

Entrevista

PABLO ANGLÉS GALINDO, 10 REFLEXIONS

V.Arnau

Imparteix de forma regular cursos d’especialització molt diversa 
per a diferents entitats i ha sigut professor de llenguatge musical 
en el Conservatori Professional Mestre Feliu de Benicarló.
És membre com a compositor de la Societat General d’Autors 
d’Espanya, de l’Associació de Compositors de Música de 
Moros i Cristians i de l’Associació de Compositors Valencians 
COSICOVA. Ha estrenat més de 50 obres per a agrupacions 
molt diverses, obtenint nombrosos guardons en diferents 
concursos: V Concurs de Composició per a Banda Rafael 
Rodriguez Albert de la Diputació d’Alacant, II Concurs de 
Composició de Música Festera d’Altea, VIII Concurs de Callosa 
en Sàrria, II Concurs Vila de Petrer, I Concurs d’Alaquás, VI 
Concurs Internacional de Composició de Montserrat per a 
Música de Cambra, VI Concurs de Composició d’Altea, VI 
Concurs de Composició per a Banda Simfònica “Ciutat de 
Torrevieja”, 27° Concurs Internacional de Composició original 
per Banda a Corciano (Itàlia)...
Actualment compagina la seua tasca de compositor amb la de 
Cap de Departament de l’àrea de Música del I.E.S. “Leopoldo 
Querol” de Vinaròs, professor a l’Escola de Composició de 
Música per Banda Diabolus i director de l’Escola i Banda 
“Ciutat de Benicarló”.

Quin balanç artístic ens podries fer dels darrers anys de la 
Banda de Música  “Ciutat de Benicarló?
Segurament, la característica que millor defineix l’evolució 
musical de la nostra banda i, per extensió, de les diferents 
seccions musicals de l’entitat és la continuïtat i constància en un 
projecte sòlid de creixement més enllà dels moments puntuals. 
Si a aquesta línea afegim propostes innovadores, sense deixar 
de consolidar aquelles que s’ha demostrat que funcionen bé, 
el balanç musical penso que és molt positiu i així ho constata 
el posicionament actual de la banda en el panorama musical 
valencià com una agrupació sòlida i de referència.

Des de la teva  perspectiva com a membre de  jurats de 
certamens, com veus l’evolució bandística en termes generals?
Les agrupacions musicals, no hi ha cap dubte, constaten 
contínuament una evolució tècnica i artística cada vegada millor. 
L’accés a millors sistemes educatius i l’estímul que tots tenim 
en adaptar-nos als nous temps amb propostes innovadores 
fa que cada vegada més bandes superen objectius fins fa poc 
molt exigents. Això si, si el recolzament institucional, sobre tot 
en l’aspecte educatiu, no dona un gir important a la negativa 
situació creada amb les retallades, molt del treball fet fins ara es 
perdrà i costarà molt temps en recuperar aquest teixit cultural tant 
important que tenim i que tan de temps ha costat en crear.

Pablo, la música de Banda ha transmés, en les darreres 
dècades, canvis  més ràpids  que la composició per orquestra?
És complicat respondre en poques paraules a aquesta pregunta.
Està clar que el repertori de banda ha evolucionat moltíssim 
en els darrers anys amb l’aportació de una gran quantitat de 
compositors molt preparats, tant nacionals com de fora de l’Estat. 
No obstant, tant en repertori d’orquestra com en el de banda, 
falta encara crear un major vincle d’afecció amb el públic amb 
llenguatges més arriscats i innovadors, propis del segle XXI en el 
que estem. Sóc de l’opinió que moltes vegades el públic demanda 
un repertori concret que cal satisfer, però també cal, poc a poc, 
presentar noves propostes compositives per tal d’estimular un 
hàbit i, per extensió, una major valoració d’innovadors llenguatges 
compositius. Seria molt interessant debatre entre les persones 

Girona, Banda juvenil
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afectades aquest tema per tal d’arribar a 
conclusions i propostes positives per tots.

Pel nivell musical i personal que  has 
assolit, qué representa per a tú, avui dia, 
ser director de la Banda de Benicarló?
Des dels meus inicis com a director, la 
Banda de Benicarló ha sigut sempre molt 
més que una tasca professional. Com 
a benicarlando i com a músic format 
ací quan era xiquet, és un orgull poder 
aportar la meua il·lusió i coneixements per 
tal que la Banda sigui cada vegada més 
reconeguda musicalment. En molts anys 
sempre hi ha moments difícils que sols se 
superen amb rigor, constància i estima per 
allò que es fa i, això és el que he intentat 
aportar sempre i que també intentaré fer-
ho en els propers anys.

I la formació musical actual com la 
veus, ens fas un recorregut des de 
l’ensenyament elemental fins al superior?
A la Comunitat Valenciana tenim una 
xarxa d’Escoles de Música al voltant de 
les Societats Musicals que poden cobrir 
perfectament l’oferta educativa en l’àmbit 
elemental. 
Quan els alumnes accedeixen al grau 
mitjà es troben amb horaris molt exigents 
que dificulten l’alternança amb els estudis 
mitjans generals. Sols aquells centres que 
es troben prop del lloc de residencia dels 
alumnes possibiliten en aquest aspecte el 
poder continuar estudiant música.
Ja al grau superior, l’accés cada vegada 
és més difícil per la carència de places i 
el nivell tant alt que es demana. La part 
més positiva de tot això penso que ho 
constitueix el fet de que els alumnes que 
arriben a aquest nivell cada vegada estan 
millor preparats, aspecte fonamental tenint 
en compte el que es trobaran després a 
nivell professional per tal de cobrir les 
seues expectatives. 

Quan li fiques  l’ull a una partitura, quins 
valors musicals li veus per a que puga 
funcionar en el context  d’una formació 
bandística.
Són molts aspectes els que determinen 
l’elecció d’un repertori. El primer és, 
evidentment, el tipus de acte per al que 
es prepararà una obra. Sobre aquesta 

premissa, es valora el llenguatge en el 
que està escrit la partitura, el treball 
que suposarà preparar-la bé i el grau 
d’acceptació final que tindrà entre els 
músics i públic. Bàsic també és el que 
pugui aportar en l’evolució musical de la 
banda. Cada any programo obres amb 
perfil diferent que tracten d’enriquir 
musicalment a tots com a col·lectiu i 
individualment.

Vas estar convidat durant un any a 
dirigir la Banda Federal Valenciana, que 
recordes d’aquella experiencia?.
Un record molt positiu. 
La meua elecció ja de per si va ser molt 
il·lusionant i el treball als assajos i concerts 
posteriors va cobrir les expectatives 
creades des del inici. Un bon treball 
en el món de la música es fonamenta 
sobre la base d’una formació acadèmica 
i professional continuada, compartint 
escenari i treball amb molta gent. En 
aquest sentit, la direcció d’una Banda que 
representa un col·lectiu tan prestigiós com 
el de les bandes valencianes va ocupar 
un lloc especial que recordo amb molta 
estima i del que em sento molt orgullós.

Al músic amateur i també al profesional, 
el veus més implicat en el seu entorn 
socio-cultural, o creus que abans sense 
tindre menys formació musical,  era més 
compromés?
Cada temps és diferent i les circumstàncies 
de cada moment fan molt difícil les 
comparacions. Els músics actuals, molt 
més joves que abans, tenen un nivell 
musical en general més alt, encara que, 
possiblement, el sentiment d’implicació a 
nivell global no és tan important com fa 
anys. Tots recordem el nostre temps de 

forma diferent i el meu com a músic era el 
d’una xicoteta família on tots ens sentíem 
com a casa al entrar per la porta de 
l’acadèmia, amb tot el que això suposava. 

Musicalment estem en un gran moment, 
però des  de la Societat Musical creus 
que se fa tot el posible per millorar  el 
funcionament global de l’entitat?
Totes les directives s’han esforçat molt 
en millorar el treball global de l’entitat, 
consideració més important encara si 
es té en compte que és una aportació 
voluntària i moltes vegades poc valorada. 
L’apartat musical i organitzatiu sempre van 
units i, quan el treball en tots dos sentits 
es basa en un previ consens continuat, 
evidentment, tot funciona millor.

Pablo, qué se podría canviar a Benicarló 
per a que des de la perspectiva 
corporativa o municipal no tinguerem 
aquestes davallades o absències en la 
programació i oferta cultural?
Benicarló sempre ha sigut un referent 
cultural i educatiu a la comarca. Amb els 
temps actuals és molt temptador perdre 
els referents que han servit per crear 
aquesta sòlida base. 
Encara que l’aspecte econòmic és bàsic, 
penso que cal fer una decidida aposta 
en aquest tema. Recursos humans, 
idees i il·lusió hi ha molta. Estaria molt bé 
dignificar, recolzar i lluir aquest potencial 
amb recursos adequats per crear una 
marca de qualitat que identifiques 
positivament a la ciutat, més enllà dels 
responsables polítics que hi hagen en 
cada moment, ja que la cultura en general 
i musical en particular deu tenir una 
planificació clara a mig o llarg termini per 
tal que els resultats siguin constatables.

Colombia, jurat concurs

Colombia, actuació

Entrevista
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Parlar de la Banda o de l’Associació 
Musical de Benicarló, és més que parlar 
de música. Parlar de la Banda és parlar 
del poble, de les seues activitats, de la 
seua gent, de les costums i tradicions.
Allí on es fa sentir el poble, allí està la 
Banda, acompanyant tots els seus 
moments més entranyables.
Des de l’ inici de l’ any fins al seu final, 
allí està la Banda present.
No li faltaria alguna cosa als nostres carros 
de Sant Antoni sense la nostra música 
tan volguda? o la música solemne que 
finalitza les processons que acompanyen 
als nostres “caputxins” i “passos” de 
setmana santa. I que dir de l’ alegria que 
transmet en festes com falles o la festa 
major del poble o  la nostra estimada 
serenata al patró Sant Bertomeu....
Si, parlar de la Banda és parlar d’ 
integració i de pertinença al poble.
I com a mostra d’ eixa integració està 
també la realització anual del nostre 
belem, el pessebre de la Banda de 
música de Benicarló, una tradició des 
de fa  molts anys.
I es que a l’ acabar la nostra festivitat 
de Santa Cecília, entorn al pont de la 
Inmaculada, l’ activitat de un grupet 
d’ entusiastes del betlem comencen a 
“calentar màquines” per a materialitzar  
el projecte anual del betlem.
La tradició marca que siga la musa de 
la música qui, juntament amb familiars, 
amics i membres de la junta, qui s’ 
encarreguen del muntatge. Aquesta 
activitat sempre ha estat oberta a tota 
participació voluntària.
L’ associació musical ha anat invertint 
anualment una xicoteta quantitat de 
diners per anar augmentant el nombre 
de figuretes del seu betlem. 
Com associació musical, també es 
membre associat de l’ Associació 
Betlemística del Baix Maestrat, la qual 
ja te grup a Benicarló. I com a membre 
d’ aquesta associació ha participat en les 
activitats de formació per a tal de intentar 
cada any fer una betlem més bonic.
Es destacable la il·lusió que es posa en 
aquest projecte, es transforma en una 
activitat lúdica, de col·laboració i de 
transmissió de tradicions important.
Des de muntar l’estructura, el celatge, 
la terra, les pedres, les casetes fins 
col·locar les figures i el naixement, 
passem unes bones estones.
Després,  l’ esperada visita de les dames 
i reina de festes, amb la gent del poble, 

Seccions

EL BETLEM DE LA BANDA

Maite Gilabert

i la degustació del nostre moscatellet de 
la terra, fan que el treball realitzat  ens 
fassa sentir encara més bé.
El betlem de l’associació musical de 
Benicarló, el betlem de la Banda, és una 
mostra més de la integració de la banda 

en el seu poble. Parlar de la Banda és 
parlar de Benicarló i parlar de Benicarló 
és parlar de la seua Banda.
Des d’ aquí vos animem a participar 
en aquesta activitat tan estimada de la 
nostra associació.
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Nuestras SSMM no han vivido por 
encima de sus límites. No presentan 
endeudamientos fuertes a nivel general. 
Somos un colectivo que desde hace 
años tiene un componente muy fuerte 
de gasto que se llama Escuela de Música 

y que ha sido sufragado por las ayudas 
públicas (un 20%), la contribución de los 
alumnos y sus padres (un 50%) y el resto 
ha venido del trabajo de los directivos, 
socios y músicos que con su voluntariado, 
su  participación en loterías, rifas y otros 

similares y con los ingresos por sus 
actuaciones artísticas, han ayudado a 
que pudiésemos ofrecer a los alumnos 
de nuestras escuelas una educación de 
calidad y al pueblo que nos rodea una 
actividad sin precedentes. Si tenemos 
en cuenta que al final esta actividad 
educativa se traduce en una contribución 
neta positiva a las arcas públicas 
(recibíamos un 20% de subvenciones y 
contribuíamos con un 30% de los gastos 
de profesorado a la Seguridad Social), 
queda claro que no hemos sido nosotros 
los causantes de este desbarajuste. 
Quitémonos por tanto los complejos. Las 
subvenciones, tan denigradas por la prensa 
de ultraderecha y sus presuntamente 
liberales tertulianos, todos ellos pagados 
por las grandes corporaciones, no nos 
harían falta si en este mundo en el que 
estamos se retribuyera al capital productivo 
tan solo al nivel del capital financiero. Pero 
claro, esto supondría una revolución que 
ellos, “los mercados”, no están dispuestos 
a aceptar y los políticos no saben como 
atajar.
En el año 2011 se nos ha venido encima 
la consecuencia de un mundo “mal 
montado”. Y sobre todo, de un mundo “mal 
globalizado”. Un mundo que en la última 
década (G. Bush, presidente de EEUU 
desde 2001 hasta 2009 ¿casualidad?), ha 
basado la riqueza en la retribución a los 
mercados financieros dejando a un lado 
la economía real. No olvidemos que un 
descontrol interesado sobre la retribución 
del dinero es lo que tiene la culpa de esta 
crisis. Sin él, las burbujas no habrían 
podido ser tan grandes y tener tanta 
incidencia en la economía real.
Nuestras SSMM son economía real. El 
estudio realizado por la Universitat de 
Valencia habla de un valor añadido de 
nuestra “industria” de más de 50 millones 

Hoy 20 de julio de 2012 hemos sabido que nuestro gobierno autonómico 
ha pedido la intervención del Estado porque no puede hacer frente 
a sus deudas y eso ha provocado una caída de casi todas las bolsas 
europeas y un nuevo máximo histórico de la deuda española. Todo está 
relacionado y cómo vamos a ver, esto está influyendo ya en la vida de 
nuestras sociedades musicales (SSMM). “Viernes negro” titula un diario 
nacional, y a tres columnas anuncia “La prima de riesgo de España 
bate todos los récords y el Ibex se desploma”. ¿Qué ha ocurrido para 
llegar hasta aquí? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo está afectando esto a 
nuestras SSMM? ¿Cuál es el horizonte más inmediato? Y a medio y largo 
plazo ¿qué más va a pasar?

Federació

¿BALANCE DE 2011 O MIRAMOS AL FUTURO?

Pedro Rodríguez, Vicepresidente 1º de la FSMCV

Pedro Rodriguez
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de euros y de una creación de empleo 
directo, indirecto o inducido de 2.500 
puestos de trabajo. Somos por tanto, 
economía real, y bien real. Tangible. Se 
mire por donde se mire. No especulamos. 
No emitimos deuda. No tenemos la culpa 
de todo este desaguisado.
Si nos pareciésemos a ellos, uniríamos 
todas las SSMM en una, crearíamos una 
gran empresa y saldríamos a cotización 
en la Bolsa de Valencia. Jugaríamos 
con el corazón de nuestros socios, 
alumnos, padres, músicos, profesores 
y simpatizantes y los haríamos comprar 
acciones de esta gran empresa que podrían 
ser las SSMM de nuestra comunidad. 
Las acciones se compravenderían en el 
mercado y podrían subir, (también bajar), 
los tiburones financieros accederían a la 
propiedad de nuestras SSMM y jugarían 
con ellas en la bolsa, especularían según 
sus intereses y su único horizonte serían 
unos buenos resultados a muy corto 
plazo. Por supuesto resultados de índole 
económica. Les traería sin cuidado las 
horas de clase impartidas, los conciertos 
realizados, el número de profesionales 
formado, el disfrute de los amateurs en 
la banda, y la labor educativa, social y 
lúdica que realizamos. Por último, para 
redondear el espectáculo, el alcanzar 
un puesto de directivo en la Federación 
sería motivo de dentelladas sangrientas 
y cada silla estaría retribuida con varios 
centenares de miles de euros al año. 
Pero no somos como ellos. Ni queremos 
serlo. Nuestro movimiento se fundamenta 
en el trabajo voluntario. El trabajo 
voluntario y la dedicación que todo el 
colectivo pone para que las cosas vayan 
suficientemente bien. Los socios con sus 
aportaciones y su asistencia a los actos. 
Los alumnos con su estudio. Los padres 

llevando a sus hijos aquí y allá, pagando 
sus clases, asistiendo a sus conciertos. 
Los músicos con su participación en los 
ensayos, en los actos que realizan de 
forma altruista, para que su sociedad 
consiga unos euros con los que sufragar 
la escuela, esa escuela deficitaria que 
permite que la rueda continúe y que 
las agrupaciones artísticas se nutran de 
savia joven cada año. Y los directivos, los 
de las SSMM y los de la FSMCV, con su 
trabajo voluntario y no retribuido. Esta es 
la esencia de nuestro movimiento. Y para 
nada necesita de subvenciones. Tan solo 
necesita de una cosa. De ilusión.
No me preocupa que las subvenciones 
de 2011 no se hayan pagado. No me 
preocupa que las de 2012 no se vayan 
a pagar tampoco en este año. Si España 
suspende pagos, que va a ser lo próximo, 
creo que no las cobraremos nunca. Y 
además van a desaparecer en un futuro 
inmediato. Me ocupa todo esto, porque 
es mi obligación, pero no me preocupa.
Lo que me preocupa realmente es que 
se pierda la ilusión. Que se pierda la 
satisfacción que da un trabajo bien 
hecho y sin compensación económica. 
Me preocupa en resumen, que se pierda 
la gran fuerza de este gran colectivo.
Sin embargo pienso que adaptarnos al 
nuevo entorno seguro que vamos a saber 
hacerlo. Este colectivo, con 200 años de 
existencia ha pasado por periodos de 
intensa agitación social, baste recordar 
las 6 constituciones españolas (4 
aprobadas y 2 que no vieron la luz) del 
siglo XIX, las dos constituciones del siglo 
XX más los Principios fundamentales 
del movimiento de la época franquista, 
épocas monárquicas, republicanas, 
guerras de colonias, guerra civil, 40 años 
de dictadura…
Cierto es que parece que esta crisis es 
mayor debido fundamentalmente a que 
las dos herramientas que solucionaban 
las crisis anteriores ya no existen. No 
podemos devaluar nuestra moneda 
(mientras no salgamos del euro), ni 
mucho menos declarar la guerra al 
enemigo que nos presiona (dado que el 
enemigo ya no es un país, sino algo fluido, 
difícil de atrapar). Por eso las soluciones 
anteriores no sirven. A día de hoy parece 
que nuestro único destino, que supondrá 
nuestra salida de esta crisis, es la 
suspensión de pagos del Estado español. 
Ayer mismo el presidente del Banco 
Central Europeo explicaba cómo se debía 
interpretar esto, declaraba en el diario 
francés Le Monde que “los españoles ya 
han pagado bastante” y que ahora les 
tocaba perder dinero a los accionistas 
de los bancos y las grandes empresas y 

a los que han comprado deuda española 
(y por ende, deuda valenciana, catalana, 
etc…) Con ello perderemos credibilidad 
como país, pero como los gastos habrán 
bajado gracias a la destrucción del 
estado de bienestar, no necesitaremos 
tanta financiación externa. Nuestro futuro 
por tanto no es otro que el de ser más 
pobres (exactamente igual que cuando 
se devaluaba nuestra moneda).
Y ante esta desoladora situación y negro 
futuro, nuestra receta debe ser la de 
aprovechar nuestras fortalezas y las 
oportunidades que se nos presentan. No 
hay otra solución, y aunque sería muy 
largo profundizar en todas las actitudes 
y acciones a llevar a cabo, me atrevo a 
enumerar las principales:
Tenemos que incrementar los niveles 
de ilusión en nuestro colectivo y para 
ello debemos incidir en dos puntos 
de los que ya he hablado: por una 
parte nosotros no tenemos la culpa 
de este desastre, y por otra, nosotros 
vamos a salir de esta porque ya hemos 
demostrado que hemos sabido salir de 
situaciones mucho peores.
Debemos incorporar a nuestras juntas 
directivas o a grupos de trabajo anexos, 
a personas con altas capacidades. 
Desgraciadamente el paro está dejando 
en la calle a personas muy válidas 
que disponen de mucho tiempo. 
Vamos a pedirles algo de ese tiempo 
como aportación gratuita. A cambio 
dispondrán de una plataforma desde la 
que darse a conocer en otros ámbitos 
distintos a los suyos habituales, dónde, 
quién sabe, tal vez puedan reencontrar 
un empleo o les sirva para especializarse 
en otras actividades en las que nunca 
hubieran pensado.
Pidamos a nuestros músicos que 
trabajen más tiempo gratis por nuestras 
asociaciones. Vamos a pedirles que 
actúen sin contraprestación alguna. Su 
formación fue gracias a una escuela 
de música deficitaria que entonces 
se financió de una forma que hoy ha 
cambiado, pero es justo que lo que 
recibieron entonces lo devuelvan para 
que nuevos jóvenes puedan formarse.
Estemos atentos a nuestro entorno –todo 
está relacionado- y aprovechemos las 
oportunidades que se nos presentan. 
Otros están también en dificultades 
y la unión puede beneficiarnos a 
ambos. Y no solo otras SSMM, me 
refiero a asociaciones de toda índole: 
deportivas, culturales, sociales. 
Podemos compartir locales, compartir 
gestión, realizar, en suma, actividades 
conjuntas de manera más eficiente. 
Vamos a ampliar actividades, demos 
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servicios que la sociedad necesita. 
Tenemos una escuela y muchos niños. 
Introduzcamos en ellas servicios que 
están desapareciendo por la caída del 
estado de bienestar: alimentación sana, 
educación medioambiental, música en 
inglés… Vamos a estrujarnos el cerebro. 
Promovamos la innovación. Escuchemos 
a los de las locas propuestas, a veces 
tienen ideas geniales…
Vamos a ampliar el público objetivo 
de nuestras escuelas. Contratemos 
especialistas para los diversos ciclos: 
0 a 3 años, 4 a 7; que los hay, muy 
bien preparados y buscando trabajo. 
Formemos directamente en instrumento 

y como grupo que ataca un repertorio –
como hacen en toda Sudamérica- a los 
adultos. Ilusionemos y motivemos a la 
gente mayor, cada vez hay más. (Y un 
secreto: no quieren ensayar los viernes a 
las 12 de la noche, están jubilados, sus 
ensayos pueden ser los lunes a las 11 
de la mañana). Y no tiene porque ser en 
instrumentos de la tradicional banda de 
música, abramos el abanico al tipo de 
instrumentos y de agrupación artística 
que cada colectivo quiera. Ganemos 
adeptos satisfechos.
Ofrezcamos nuestros servicios allá 
dónde nunca lo hemos hecho. Las 
orquestas que llenaban de música las 

fiestas de los pueblos pequeños de toda 
España resultan hoy excesivamente 
caras. Creemos bigbands, dixie bands, 
pequeños y ágiles grupos que puedan 
cubrir el vacío que está quedando. 
Contactemos con agentes artísticos. 
Trabajemos seriamente con ellos.
Y por último, hagamos todo esto ya. 
No hay tiempo que perder. Hay que 
reorganizarse y reinventarse. No nos 
quedemos lamentándonos por lo que 
pudo haber sido y no fue. No miremos 
con melancolía los “buenos tiempos”, 
primero, porque tampoco fueron tan 
buenos, y segundo, porque incluso 
actuando ya, puede que sea tarde.

Federació

ELS DIRECTIUS ES FORMEN

Amb el pas dels anys, sobretot aquests 
últims, la nostra entitat ha sofert un 
creixement en tots els àmbits consolidant-
se com una de les entitats més significatives 
a nivell comarcal i provincial.
Aquest creixement ha comportat uns 
canvis continus que han afectat a 
l’estructura i l’organització interna, a la 
vegada que s’ha requerit d’un augment 
dels esforços per aconseguir una 
estabilitat que garanteixi el manteniment 
de l’activitat diària així com la capacitat 
d’afrontar nous reptes.
És per això que l’organització i gestió 
dels recursos ha de ser acurada i molt 
precisa de manera que queden coberts 
tots els àmbits d’acció sense cap tipus 
de mancança, la qual cosa implica que 
les persones que estan al capdavant han 
de ser coneixedores de la realitat i estar 
formades adequadament per donar el 
servei adient i merescut a la seua entitat.

La FSMCV posa a disposició dels seus 
federats diferents plans de formació que 
van adreçats tant per al perfeccionament 
musical com per als òrgans directius de 
les entitats amb l’organització de cursos.
Aquest any, a petició de les diferents 
directives de la Comarca del Baix Maestrat 
i enfront la situació difícil a nivell econòmic 
que estem sofrint, es va sol·licitar el 
desenvolupament d’unes jornades per 
tal d’aprofundir en aquells punts més 
importants a l’hora d’afrontar correctament 
la gestió de les societats musicals.
Una trentena de directius de les 
diferents bandes de la comarca, entre 
ells un parell de Benicarló, es van trobar 
a Rossell a principis d’octubre per a 
participar d’aquest curs de formació. 
Impartit per Pedro Rodríguez i Luis Vidal, 
vicepresident 1r i tresorer de la FSMCV 
respectivament, i amb el recolzament 
de l’Institut Valencià de la Música (IVM), 

Diputació i Conselleria i Obra Social 
Bancaixa, es va dur a terme una sèrie 
d’exposicions basades en dues vessants, 
una sobre la Planificació Estratègica i 
l’altra sobre les obligacions comptables i 
fiscals de les SSMM amb plantejaments 
referents a sistemes relacionals, 
procediments innovadors, plantejaments 
d’estructures organitzatives funcionals 
i aspectes fiscals que regularitzen el 
funcionament econòmic per tal que les 
SSMM estiguen actualitzades.
Aquesta formació cal dir, que es 
complementa d’alguna forma, en el 
conjunt de reunions que els directius 
representants de cada banda tenen al 
llarg de l’any a nivell comarcal a Cervera, 
seu de la Comarca del Baix Maestrat, així 
com de forma anual en les Assemblees 
Generals on es presenten i treballen els 
plantejaments més adients per a una 
correcta gestió de les SSMM.

Carlos Sanchez
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Federació

LA FSMCV, UNA GRAN DESCONEGUDA

Informació extreta de la pàgina web de la FSMCV

La Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat 
Valenciana (FSMCV) és una 
entitat sense ànim de lucre 
que agrupa més de 500 
societats musicals i que té 
com a objecte la unió entre les 
associacions que la integren 
per a promoure, difondre i 
dignificar l’afició, ensenyança 
i pràctica de la Música, 
potenciar l’associacionisme i 
proporcionar a la societat civil 
un mitjà de desenvolupament i 
articulació cultural. 
Va nàixer l’any 1968 amb 
l’objectiu d’unir esforços en 
favor del desenvolupament 
del col·lectiu de les bandes de 
música i de l’associacionisme 
civil. Des de la seua fundació 
fins a l’actualitat han passat per 
la seua presidència Antonio 
Andrés Juan (1968-1973); 
Vicente Ruiz Monrabal (1973-
1976); Enrique Carpi Aliño 
(1976-83); Angel Asunción 
Rubio (1983-1998), Vicente 
Escrig Peris (1998-2002), 
Santiago Algado Finestrat 

(2002-2006) i Josep Francesc 
Almeria Serrano, actual 
president. Cada any té lloc 
una Assemblea General a què 
assisteixen totes les societats 
musicals federades. La primera 
Assemblea General ordinària 
es va celebrar en el Saló del 
Conservatori de Música de 
València l’any 1969.
Des del seus inicis fina 
vull, la FSMCV assumeix la 
representació i defensa dels 
interessos generals de les 
seues societats federades 
davant de les institucions 
públiques i privades, i sol·licita 
les ajudes necessàries per 
a continuar l’ímproba labor 
cultural i docent de les seues 
associades.
Els destinataris de les activitats 
que realitza la FSMCV són les 
associacions que la componen 
i, per extensió, els músics i el 
públic en general.
Així mateix, la FSMCV assumeix 
la representació i defensa 
dels interessos generals de 
les seues societats federades 

davant de les institucions 
públiques i privades, i sol·licita 
les ajudes necessàries per 
a continuar l’ímproba labor 
cultural i docent de les seues 
associades.
La Federació està regida 
per una Junta Directiva els 
membres de la qual són 
triats democràticament 
pels representants de les 
societats musicals assistents 
a l’Assemblea General. A 
més, està estructurada en tres 
Presidències Provincials de 
què al seu torn depenen les 
Presidències Comarcals. 
Per a la gestió, la Junta 
Directiva treballa amb una 
matriu de projectes. Cada 
projecte compta amb un 
responsable de la pròpia 
Junta i una comissió de suport 
que pot estar formada per 
membres de la pròpia Junta, 
altres persones de l’estructura 
federal, empleats, tècnics, 
personal extern, etc.
Entre els projectes que ha dut i 
està duent a terme destaquen:
- Xarxa d’Escoles de Música. 
Unificació de criteris i esforços 
encaminats a elevat el projecte 

socio-educatiu cap a un 
reconeixement públic i un 
recolzament social per tal de 
garantir un funcionament i 
una gestió moderna, actual i 
eficient.
- Pla Anual de Formació. 
Unificació de tota l’oferta 
formativa de la FSMCV per a 
la difusió i aprofitament de les 
societats musicals.
- Banda Federal. Organització 
de la selecció de músics i la 
gira de concerts com unitat 
artística més important de la 
FSMCV.
- Cooperació. Promoció i 
intercanvi d’experiències i 
models de les nostres societats 
musicals amb altres països com 
a mitjà d’estendre i difondre el 
moviment associatiu fora de 
les nostres fronteres.
Al llarg de la seua trajectòria, la 
Federació ha rebut nombrosos 
premis i distincions per la 
seua labor cultural i social, 
i en col·laboració amb les 
institucions, ofereix a la societat 
valenciana activitats culturals i 
facilita a tota la seua població 
les millors oportunitats d’accés 
al bé cultural musical.

- SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA 
- SERVICIOS DE LIMPIEZA 
- PEQUEÑAS REPARACIONES DOMESTICAS

PASEO MARITIMO ,100
www.promoserveis.com

TEL/FAX 964 82 72 10
              655 57 51 97  
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Músics nous

LA GENERACIÓ DEL 2011 

Benicarló

Didac Saura Martínez
Noelia Puig Pérez
Elena Taus Piñana
Dídac Saura martinez
Clara Torres Mañá
Helena del Castillo Gomez
Joan Llorach Roda
Eloy Mirabet Sospedra
Sandra Pinto Lores
Joan Narro Albiol
Aaron Lara Bel
Alvaro Alberto Giner
Pere Serrat Vives
Miguel Ferrer Ribes
Piedad Fresquet Giner

Nous musics 2011
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Per què vas entrar a la Banda?
Perquè de menut m’apasionava 
la música, per aquesta raó de 
menut ja me feia il.lussió entrar 
en la Banda.
Estàs content amb l’instrument 
que toques?
Molt, perquè m’agrada el só 
del saxo.
Com et sents dins de la 
Banda com a component de 
la mateixa?
Molt a gust, perquè tinc molt 
bons companys, tan a la 
secció, com en general. M’ho 
passe molt bé.

Per què vas entrar a la Banda?
Perquè m’agrada la música 
des de menut, el meu pare 
també és músic i m’ha 
transmés la seua afició per la 
música.
Estàs content amb 
l’instrument que toques?
Sí molt, de menut volia tocar 
la percussió, però quan va ser 
el moment de triar, vaig tindre 
clar que volia la trompeta.
Com et sents dins de la 
Banda com a component de 
la mateixa?
De categoria, tinc un grup 
d’amics en els quals m’ho 
passo molt bé, igual quan 
estem treballant com quan 
estem fen viatges, festetes…  

Aaron Lara

Pere Serrat

Per què vas entrar a la Banda?
Ma mare tenia un iaio que 
tocava la trompeta a la Banda 
de Benicarló (Pichi). Ella em va 
apuntar a l’escola de música 
perquè li feia il.lussió que jo 
també toqués a la Banda.
Estàs content amb 
l’instrument que toques?
Sí, encara que al principi 
havia triat la trompeta, amb el 
pas dels anys el trombó m’ha 
anat agradant més i estic molt 
satisfet de tocar-lo.
Com et sents dins de la 
Banda com a component de 
la mateixa?
Em sento  agust. És una gran 
oportunitat per a fer bons 
amics i tocar bona música. Hi 
ha un ambient molt bo.

Per què vas entrar a la 
Banda?
Vaig entrar a la Banda perquè 
als meus pares els feia molta 
il.lusió que tocara algun 
instrument.
Estàs content amb 
l’instrument que toques?
Estic molt content amb 
l’instrument que vaig triar.
Com et sentes dins de la 
Banda com a component de 
la mateixa?
Dins de la Banda em sento 
com si tinguera una altra 
família o un altre grup d’amics.  

Joan Llorach

Eloy Mirabet

Músics nous
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Per què vas entrar a la Banda?
Perquè de menuda sempre 
m’ha agradat molt la música. 
A una processó vaig veure 
la Banda passar i li vaig dir 
als meus pares que jo també 
volia tocar. Al final, després 
de demanar-ho tant em van 
apuntar. 
Estàs contenta amb 
l’instrument que toques?
Sí, sempre m’ha agradat molt el 
clarinet i estic contenta amb ell. 
No el canviaria per cap altre.
Com et sents dins de la 
Banda com a component de 
la mateixa?
Em sento prou bé, i estic molt 
contenta amb tots els amics 
que he fet a la Banda.  

Per què vas entrar a la Banda?
De menuda vaig entrar a 
l’Escola de Música i em va 
agradar molt l’ambient. Vaig 
conèixer molta gent i sempre 
me n’he xalat molt. I també 
perquè m’agrada la música. 

Estàs contenta amb 
l’instrument que toques?
El clarinet m’ha agradat 
sempre molt. Em sembla 
uns instrument que ofereix 
moltes possibilitats i el 
seu so em resulta molt 
agradable.

Com et sents dins de la 
Banda com a component 

de la mateixa?
Molt a gust. No només pels 
viatges que hem fet, sinó 
també per la rutina del 
contacte amb la gent i per la 
música, naturalment.

Clara Altaba Helena Delcastillo

Per què vas entrar a la Banda?
Perquè em feia il.lusió entrar a formar 
part d’ella.
Estàs content amb l’instrument 
que toques?
Si m’agrade molt per l’importància en 
la Banda.
Com et sents dins de la Banda com 
a component de la mateixa?
Bé em noto agust amb els companys 
i amb la meua secció.

Alvaro Alberto

Músics nous

Comestibles
SENAR S.L.

Avgda.Maestrat, 1
Tf. 964 47 15 71

Benicarló

Pròxim

Alcalá de Xivert, 96

compra a la teva tenda de barri



Memoria 2011

30

Per què vas entrar a la 
Banda?
Perquè m’agrade molt la 
música, i volía formar part 
d’ella.
Estàs content amb 
l’instrument que toques?
Sí, perquè des de que vaig 
escoltar el seu so em va 
encantar.
Com et sents dins de la 
Banda com a component 
de la mateixa?
Content i satisfet.

Miguel  Ferrer

Músics nous

Per què vas entrar a la 
Banda?
Perquè la meua germana 
i els meus cosins tocaven 
instruments i jo volia tocar-
ne un també.
Està s contenta amb 
l’instrument que toques?
Si, perquè m’agrada molt.
Com et sents dins de la 
Banda com a component 
de la mateixa?
Em sento molt a gust.

Elena Taus

Per què vas entrar a la Banda?
Perquè sempre m’havia agradat tot el que era la música i 
quan tenia tres anys un dia els meus pares me van proposar 
apuntar-me a l’acadèmia i vaig dir que sí. A més, en la meva 
família una gran part tocava algun instrumento i fins i tot el 
meu besavi havia tocat el clarinet i el saxo a la Banda i era 

una cosa que em feia molta il.lusió. 
Estàs contenta amb l’instrument 

que toques?
Sí, molt. El primer dia que vaig anar 
a l’acadèmia ja tenia clar que volia 
tocar un instrument amb el que 
poguera entrar a la Banda. Fer 
concerts amb ella i fer desfilades 
com a membre d’aquesta. 
Quan vaig triar el clarinete no 
el coneixia molt bé però ara el 
conec  i no el canviaria per cap 
altre instrument. 

Com et sents dins de la Banda 
com a component de la mateixa?

Molt contenta, perquè hi ha una 
molt bona companyia, un gran 

nivell  musical, un excel.lent director  i, 
sobretot, perquè hi ha un fantàstic ambient tant a l’hora 
de treballar com a l’hora de la festa. Estic molt orgullosa de 
ser membre de la Banda de música Ciutat de Benicarló.

Per què vas entrar a la 
Banda?
Perquè era una bona 
forma de millorar amb el 
meu instrument.
Estàs content amb 
l’instrument que toques?
Sí, sempre m’ha agradat 
el saxofón.
Com et sents dins de la 
Banda com a component 
de la mateixa?
Genial, he fet molts nous 
amics i és com una 
família per a mí, ja ja ja.  

Joan Narro

Clara Torres
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Per què vas entrar a la Banda?
Per afició, perquè m’agrada 
molt.
Estàs contenta amb 
l’instrument que toques?
Sí, m’agrada molt.
Com et sents dins de la 
Banda com a component de 
la mateixa?
Molt a gust, bons companys, 
no hi ha cap queixa de ningú, 
me van rebre de categoria, i 
m’han tractat millor.   

Noelia Puig
Per què vas entrar a la 
Banda?
Perque els meus pares me 
van obligar.
Estàs content amb 
l’instrument que toques?
Sí, perquè en puc combinar 
dos.
Com et sents dins de la 
Banda com a component 
de la mateixa?
Bé, perquè de vegades 
tinc de tindre molta 
responsabilitat, ja que soc 
l’únic que toco un clarinet 
baix a la Juvenil.

Dídac Saura  

Músics nous

Servicio postal Nacional

Per què vas entrar a la Banda?
Perquè m’agrada la música, 
l’ambient, i perquè tenía a la 
meua germana dins la Banda.
Estàs contenta amb 
l’instrument que toques?
Sì, m’agrada molt.
Com et sents dins de la 
Banda com a component de 
la mateixa?
Molt  a gust, perquè l’ambient 
és molt bo, per part de tots I 
són gent excel.lent, és una 
experiència que no canviaria.

Per què vas entrar a la 
Banda?
Perquè m’agrada molt i 
perquè m’ho passo molt bé.
Estàs contenta amb 
l’instrument que toques?
Claro que sí, perquè la 
flauta és un instrumet molt 
dolç.
Com et sents dins de la 
Banda com a component 
de la mateixa?

És molt especial formar part 
de la Banda perquè estàs 
en un ambient molt bonic, 
és molt xulo.

Sandra  Pinto
Piedad Fresquet

Móvil: 699 971 184
699 971 183

OFICSA. C.B.

C/ Puig de la Nau, 18 bxs.
12580 Benicarló
Tlf. 964 46 00 92

benicarló@red.unipost.es
www.unipost.es



Memoria 2011

32

L’ ingrés de la nostra filla Clara a la Banda 
de música de Benicarló ha estat una de 
les experiències més boniques que hem 
tingut a la vida. Ho varem preparar tot 
amb molta il·lusió, tant a casa per la 
recepció, com amb la resta de pares de 
xiquets que entraven aquest any per a 

la Festa. Nosaltres, el grup de pares, 
també varem fer pinya de seguida, i hem 
gaudit molt tots plegats de acompanyar 
als nostres fills en totes les actuacions 
que han tingut des de llavors. Aquesta 
sensació de germanor que tenen els 
músics també la tenim els pares.

Col.laboracions

EN REFERENCIA A LA ENTRADA DELS MÚSICS BANDA 2.011

Juanma i Marisa

Em demana el jove i emprenedor 
president de la banda que escriga un 
article dins d’esta memòria anual de 
l’entitat. Abans de res, he de ser franc, 
i confesso que mai he estat en una 
banda de música, ni tinc coneixements 
de solfeig. De fet, crec que ni tan sols 
tindria el ritme necessari per tocar els 
platerets o el triangle. Però la meua 
experiència professional en els mitjans 
de comunicació, escoltant els testimonis 
dels meus entrevistats, sí m’ha fet 
adonar de vàries coses. La capacitat 
de sacrifici dels assajos setmanals. Els 
preparatius dels concerts. Participar en 

les desfilades de festes, processons de 
Setmana Santa, presentacions de Falles 
o la joia de Santa Cecília. Actuar en 
concerts dins de sales molt grans -com 
el Palau de les Arts- o més menudes, 
com l’auditori municipal. Intercanvis. 
Actuacions temàtiques de música de 
circ o Moros i Cristians...
La participació en certamens i festivals 
mereix una consideració a banda. 
L’últim triomf va ser el concurs de La 
Sénia. Nervis a flor de pell i moltes hores 
d’assaig per jugar-s’ho tot en menys 
de mig hora. L’Associació Musical 
Ciutat de Benicarló ha anat incorporant 

Des del primer dia que Clara va començar 
a l’Acadèmia de música havíem estat 
esperant aquest dia. El seu besavi Juanito 
va tocar el Clarinet i el Saxo fa molts anys. 
Veure la Banda arribant a casa nostra 
amb Pablo al capdavant per replegar-la ha 
estat un dels moments més emotius que 
recordem. Ens va costar molt no deixar 
anar les llàgrimes d’emoció mentre la 
Banda interpretava “Valencia” no només a 
nosaltres si no a tota la família que ens va 
acompanyar eixe dia. Les abraçades i els 
petonets dels companys de la Banda quan 
Clara es va incorporar a la formació era 
com si ens els donaren a nosaltres també. 
La sensació d’estima, de companyonia, 
d’alegria, omplia el carrer. Era la màgia de la 
Banda de música Ciutat de Benicarló i ara, 
la nostra filla Clara que quan va començar 
a tocar era més petita que el clarinet que 
tocava, formava part d’aquesta màgia.
Ara esperem amb goig que el nostre fill 
Francesc també vullga seguir aquest 
estel i, amb el seu saxo, poder donar-
nos a tots un altre moment màgic i 
inoblidable com aquest.

Col.laboracions

LA VIDA PASSA PEL CARRER CABANES

Bartomeu Roig

musics nous 2011

molts premis en els darrers anys, però 
imagino que no hi ha res com véncer 
en el certamen autonòmic, i mostrar el 
triomf de la feina dura davant l’imponent 
auditori de Xest. Les persones que hem 
viscut quasi tota la vida en la nostra zona 
potser no tinguem la consciència, però 
cal remarcar la immensa importància 
que té una banda per unir tot un poble. 
Cada municipi, per menut que siga, per 
poques entitats que tinga, té la seua 
banda. I fins i tot banda juvenil i escola 
d’educands. Una tradició de segles que 
passa de generació en generació. Que 
s’aprecia quan un veu a músics molt 
joves amb altres de molt veterans, quan 
un nou integrant de la banda manté 
una tradició familiar. Per no parlar dels 
matrimonis que van posar els seus 
fonaments entre partitures, esbroncades 
del director i nervis a l’espera dels 
veredictes del jurat.
La memòria anual és un reflex de tot això, 
i molt més. Res que puga explicar jo es 
pot comparar a les vivències de la gent 
que té al carrer Cabanes la seua segona 
casa. Mostrar les activitats és un reflex 
de la feina ben feta. D’una il·lusió que 
mai ha de morir. Enhorabona, músics.

Carrer Cabanes
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La noche que tuve mi primer 
ensayo en la banda de música me 
sentí un poco confuso por que no 
sabía donde tenía que sentarme 

Col.laboracions

MI PRINCIPIO EN LA BANDA 

ni que partituras tenía que tocar. 
Mis compañeros de la sección 
de trombones me ayudaron y 
estuvieron a mi lado en todo 
momento.
Todos los miembros de la banda 
me acogieron y me integraron muy 
bien. Éramos dos nuevos miembros 
en ésta sección, mi compañero 
y amigo nos ayudábamos 
mutuamente.
Me acuerdo que en los primeros 
ensayos me sentía un poco perdido, 
pero en cuanto lo necesitaba 
estaban ahí mis compañeros más 
veteranos.
Han habido ensayos divertidos 
y, otros un poco más serios y 
duros cuando se acercaba algún 
concierto importante como “La 
Serenata de San Bartolomé” en la 
que pude participar.
Por fin llegó el día de la entrada de 
músicos. Yo estaba muy nervioso, 
en todo momento tenía a mi familia 
a mi lado, ellos también estaban 
un poco nerviosos.
Recuerdo que vino el fotógrafo 
a retratar ese momento tan 
importante para mi familia, pero 
sobre todo para mí. Era un día muy 
importante.
De repente, empezamos a 
escuchar a la banda de música, 
poco a poco la escuchaba  más 
cerca. Cuando llegó la banda a la 
puerta de mi casa se esperaron un 

momento mientras el presidente 
Carlitos y la musa Mª Carmen 
subieron a ponerme el pin de mi 
instrumento, el trombón. 
Me dieron una carta que tuve que 
leer en voz alta, fue muy bonita y, 
después bajamos abajo en frente 
de los músicos de la banda de 
música y me tocaron el “Himno 
de Valencia”, fue un momento 
muy emotivo. Al terminar el himno, 
el director de la banda, Pablo, 
me integró en el grupo. Todos 
mis compañeros me dieron la 
enhorabuena y me recibieron con 
los brazos abiertos.
Después de recoger a todos los 
nuevos músicos, nos fuimos al local 
de la banda a tomar un piscolabis 
junto a nuestros familiares y 
amigos. Fue un día que nunca 
olvidaré.
Tengo que agradecer a mi familia 
por el esfuerzo, la paciencia y todo 
lo que han hecho por mí hasta 
llegar este día. También a todos los 
miembros de la banda, director, 
presidente, junta y sobre todo a 
los músicos por hacer que siempre 
esté a gusto y por su ayuda. 
Gracias.
Ahora estoy muy contento de 
formar parte de la banda ya que 
además de aprender y tocar 
música, estoy haciendo muchos 
amigos y viviendo experiencias 
inolvidables.

Eloy Mirabet
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1891. Apareixen escrits on es detallen 
els actes festius de caire musical per a 
les festes de Sant Bertomeu.
1911. A falta de pressupost per part de 
l’Ajuntament es suspenen alguns actes 
de la Banda, com anècdota esmentar 
el que reflecteixen els escrits on es diu 
que s’acorda “hacer caso omiso de la 
música en las próximas funciones ya 
que los recursos del presupuesto no 
lo permiten encargando tan sólo las 
palmas y alguna friolera”
1931. Es subscrivia la primera 
subvenció de caràcter anual per part 
de l’Ajuntament recentment instituïda la 
II República a Espanya per un valor de 
1000 pessetes i consistent en oferir dues 
actuacions mensuals a la via pública.
1951. En aquell moment la Banda 
Municipal rebia una dotació econòmica 
per part de l’Ajuntament per a renovar 
el vestuari i així aconseguir una major 

brillantor.
1951. Dintre de la festivitat pel III 
Centenari de San Juan Bautista de La 
Salle es realitzà una cerimònia religiosa 
i una posterior processó on la Banda va 
participar com a homenatge per la labor 
que havia fet aquesta institució educativa.
1991. En Assemblea és escollit com a 
president En Pedro Mercader, tenor del 
Liceu, fundador i primer director de la 
Coral Polifónica Benicarlanda i com no, 
l’avi del nostre company músic Perdo 
Mestre (trompa).
1981. La benvolguda professora de 
llenguatge musical i piano, Na Mª Teresa 
Folch, s’incorpora en l’Escola de Música.
1981. S’edita per primera vegada 
aquesta Revista-memòria.
1981. Es concedeix el permís per part 
de la Direcció General del Ministeri 
d’Educació Nacional per a realitzar 
a l’Escola de Música exàmens amb 

validesa oficial.
1991. Mor En Vicent Feliu, director de la 
banda de 1927 fins al 1965 als 92 anys 
d’edat. 
2001. La Banda Juvenil actua per 
primera vegada en el parc d’atraccions 
Disneyland París.
2001. Es realitza per primera vegada un 
cd interactiu de presentació de l’entitat.
2001. Surt a la llum la gravació “La identitat 
d’un poble” amb enregistraments de 
música benicarlanda.
2001. Es publica el llibre “Les bandes 
de Música a Benicarló. Aproximació 
històrica” del historiador Juan L. 
Constante 
2001. Es produeix l’última gran reforma 
del nostre local tal i com es coneix en 
l’actualitat.
2001. Es celebren 25 anys d’Associació 
Musical “Ciutat de Benicarló” amb 
multitud i diferents actes.

Història

MIRANT ENRERE 

La dilatada trajectòria de més de 150 anys ens ha deixat molts moments 
històrics, curiosos... Ara fa 30, 40, 50… anys succeïa:

1958 Banda Municipal-Director Vte. Feliu
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