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Editorial
Junta Directiva

Un any més per aquestes dates surt a la llum la
Revista-Memòria que en aquesta ocasió compleix la
seua 31a edició i que pretén mostrar de forma viva
tot el ventall d’activitats realitzades al llarg d’aquest
any 2012.
Un any 2012 marcat per la consecució de noves
fites i èxits aconseguits que han fet que la nostra
associació continués essent tot un referent tant en
l’àmbit musical com social i cultural no només a
nivell local sinó que també regional i nacional.
En l’àmbit musical, enrere queda per a la memòria
i història de la Banda el més que merescut Primer
Premi amb Menció d’Honor aconseguit en el
Certamen de Bandes de Música ‘Vila de La Sénia’ al qual ens vam presentar per primera vegada
amb els riscos i desconeixença que això comporta
però també amb la gran seguretat de trobar-nos
amb un excel·lent equip a nivell organitzatiu a l’altura de les expectatives que marca un esdeveniment
d’aquestes característiques. Gràcies a la entrega i
el treball constant de músics i Director i al recolzament incondicional de la Junta i tots els familiars i
amics, les hores de dedicació van ser reconegudes
i van donar el seu fruit en aquest significatiu guardó.
Per altra banda, la participació en el I Cicle de Concerts ‘Les Bandes al Palau’, en el Palau de les
Arts Reina Sofia, impulsat per la Conselleria de
Governació de la Generalitat va ser una altra de
les actuacions que va causar expectació. A l’orgull
d’haver estat escollits en aquesta primera edició
d’entre un gran nombre de bandes que formen part
de la FSMCV es sumava el plaer d’oferir a la població benicarlanda un meravellós concert en un marc
incomparable com és aquest, apropant-nos fins a la
ciutat de València quasi ben bé uns 250 seguidors i
amants de la nostra Banda.
No menys importants han estat altres actuacions
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realitzades al llarg de l’any de les quals algunes
ja venen sent tradicionals com la Serenata amb
Luis Serrano com a compositor convidat, els
concerts de Santa Cecília, el Diumenge de Rams
o el Concert al Geriàtric amb la Banda Juvenil, les
desfilades de Moros i Cristians a Lleida i la veïna
Peníscola, la romeria de Sant Gregori o els carros
de Sant Antoni, les processons de Setmana Santa o
els passacarrers de Festes i Falles.
També hem contat amb actuacions novedoses que
han estat de gran acceptació entre el públic com
l’audició dels alumnes de l’Aula de Cor per al mateix dia de Santa Cecília, el XV Aniversari de l’Estel
del Collet, el Festival de Bandes Juvenils al Palau de
Congressos de Peníscola o el Concert de Cinema a
l’estiu on cada vegada es supera en quant a musicalitat i escenificació.
Si més no, l’activitat social i lúdica també ha estat
significativa mostrant una massiva participació en
tots els actes organitzats en Santa Cecília (Festa
Jove, les vaquetes i les paelles, la Festa Infantil,
la Serenata a les Muses...), la celebració del premi aconseguit a La Sénia, el dia de Sant Antoni, el
muntatge i visita al Betlem de la Banda que cada dia
creix més o si més no, l’exitosa celebració del nostre particular Fi d’Any a l’estil ‘Tu cara me suena’.
Cal destacar d’altres que han estat una barreja de
la part més purament musical amb lo social com és
el cas de l’Intercanvi amb la Girona Banda Band, on
un centenar d’integrants de l’entitat vam visitar la
ciutat de Girona amb una fenomenal acollida difícil
d’oblidar.
Un any més l’actualitat continua marcada per la
més que coneguda crisi que cada cop afecta de
més prop a uns i altres i com no, aquesta també
ha continuat marcant el devenir del món cultural
i associatiu, una mostra de la magnitud que s’ha
assolit es va viure en l’Assemblea Extraordinària realitzada per la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana a la ciutat de València on en
un ambient tens es van posar damunt la taula i es
van tractar greus problemes pel que fa a la situació
econòmica que fins i tot podia ficar en perill tota
l’estructura federal. Aquestes dificultats també han
arribat a la nostra Banda, però gràcies a l’acurada
gestió dels recursos humans i econòmics realitzats
de forma constant s’ha aconseguit que aquesta no
minvés en el funcionament diari i habitual, fent que
tot anés transcorrent amb normalitat.
Rere deixem un any 2012 carregat de molts bons
moments que queden reflectits en les pàgines
d’aquesta Revista-Memòria que no deixa de ser la
viva imatge del dia a dia de la nostra benvolguda
Associació Musical ‘Ciutat de Benicarló’.
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Viatges

Girona,
5 de maig
de 2012
Vicent Arnau

Un dels viatges més bonics que ha realitzat
aquesta societat musical, acompanyant en
aquest cas a la nostra Banda Juvenil, va ser
a la ciutat de Girona durant el primer cap de
setmana del mes de maig.
Convidats per la Girona Banda Band, per a
tornar la visita als nostres amics gironencs –
ells estaren a Benicarló al juliol de 2011– van
ser dues jornades on nosaltres varem apropar la nostra música a la ciutat de Girona, i
ells ens van portar per les arrels històriques,
pel seu Barri Vell que és un dels més evocadors de Catalunya fins la catedral, la més
ampla del món en l’estil gòtic.
Només varem tocar terra, el centenar de viatgers, passarem per un dels ponts del riu
Onyar i ja ens esperaven a l’Ajuntament de
la Ciutat, el seu alcalde, Carles Puigdemont,
regidora d’educació, presidenta de la societat musical, que ens van dirigir unes paraules
en el noble saló medieval i posteriorment van
obsequiar a tota l’expedició amb un llibre i
també al director Pablo Anglés i president
Carlos Sanchez uns obsequis.
Allotjats a l’hotel, per la vesprada ens vam
dirigir a la plaça de la Independència per realitzar el concert. Al mig de la plaça s’alça el
monument als defensors de la ciutat durant
els setges del 1808-1809. La plaça porxada
neoclàssica va acollir a l’escenari primerament a la Girona Banda Band sota la direcció
de Lluís Miquel Yera, que va interpretar obres
de R. Strauss, Albinoni, J. Strauss, Kees Vlak,
Phill Collins, John Williams, Klaus Badelt, Les
Taylor, Lennon-Mc Cartney i Henry Mancini.

Molt de públic a la plaça amb forts aplaudiments en cada peça de la Girona Banda
Band, formada des de l’any 2005 i actualment amb 63 músics. La Juvenil “Ciutat de
Benicarló” baix la direcció de Pablo Anglés
interpretà obres de G. Bizet, Jacob de Haan,
A. Waignein, i Alfred Redd. Fora de programa
va oferir la sardana “Girona 1808” de Ricard
Viladesau i “Valencia” de Padilla. També grans
aplaudiments a la nostra banda, i per part dels
directors va hi haure un intercanvi d’obsequis.
A continuació els amics de la G.B.B. ens van
oferir un sopar cassolà on vam poder canviar impressions i xarrar sobre moltes coses,
en un ambient força musical. Al dia següent,
diumenge, la G.B.B. i l’Ajuntament ens van
oferir unes visites guiades per anar descobrint Girona baix la panoràmica patrimonial i
urbanística. Molts van fer un beset a la lleona
de Girona, per tant, la tradició ens diu que
prompte caldrà tornar a la ciutat gironina.
El dinar en una masia entre els boscos i baix
una fina pluja, que ens va recordar que està-

vem a la Catalunya verda, va ser el final del
viatge que recordarem durant molt de temps.
Gràcies a la família de la nostra professora
Anna Esteller, benicarlandos residents a Girona, que van iniciar els contactes mesos enrere per fer possible aquest magnífic intercanvi.
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La banda al Palau de les Arts

Carlos Sánchez

Un bon dia, a primeres hores del matí, es rep
des de Conselleria de Governació una trucada on sorprenentment ens informaven que la
Banda de Benicarló havia estat escollida rere
un previ sorteig realitzat entre algunes de les
Bandes que formen part de la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) per a participar en un nou projecte impulsat per aquesta administració amb
la intenció de potenciar la participació de les
bandes de música en el Palau de les Arts
Reina Sofia, espai on fins ara no havia estat
possible escoltar aquest tipus de formació de
forma habitual, i diem de forma habitual perquè amb anterioritat la nostra banda si que va
tindre el plaer de forma excepcional de poder
oferir la nostra música en aquest auditori uns
anys abans dintre de les actuacions que es
realitzen en cada província rere aconseguir
ésser guanyadors del 1r premi del Certamen
de Bandes de la Comunitat Valenciana aconseguit a Xest l’any 2008.
Una vegada assabentats d’aquesta notícia i
tot s’ha de dir, sense un prudencial marge de
temps per part de l’organització, es va decidir
participar i d’aquesta forma obrir camí en el
que seria el I Cicle de Concerts ‘Les Bandes
al Palau’.
El dia escollit va ser el 12 de maig i l’agrupació que ens acompanyaria en aquesta actuació ‘La Lírica’ de Silla.
Unes setmanes abans de l’esmentat dia, des
de l’entitat es ficava en marxa la maquinària
per tal de programar tot un seguit d’activitats que acompanyaren a aquesta actuació
6

convidant a tota la gent de Benicarló a que
sigueren partícips d’aquesta fita tan important dintre del món de les bandes de música i
aquest meravellós recinte cultural infranquejable per a les bandes fins aquell moment.
Arribat el dia, quasi un centenar de músics,
uns aproximadament dos-cents acompanyants juntament amb el nostre alcalde i
altres membres de la corporació local, es
dirigiren fins les instal·lacions del Palau Reina Sofia per gaudir del que seria una de les
actuacions més significatives de l’any.
En primer lloc i tal com hem comentat abans,
va actuar La Lírica de Silla sota la direcció
del mestre Andrés Valero interpretant “Silla”
pasdoble de F. Penella, “Bolero de l’Alcúdia”
popular amb instrumentació d’Angel Murillo,
“Dansa oriental” de Josep M. Izquierdo, “Sicània” de R. Talens i “Alférez Andrés Cortés”
marxa mora del mateix director.
Seguidament i rere el muntatge de part de
l’escenari, va arribar el torn de la nostra Banda on sota la direcció de Pablo Anglés gaudirem de l’interpretació de “Al-faaris” marxa
mora de Pablo Anglés, “Ritual i danses d’Algemesí” d’Amando Blanquer i “Cantus Laetus” de David R. Gillingham.
Amb nombrosos aplaudiments, el goig d’haver actuat en aquest marc incomparable del
món de la música a nivell internacional i l’intercanvi de detalls entre ambdues actuacions
es posava fi a la nostra actuació en el I Cicle
de Concerts ‘Les Bandes al Palau’ posant de
manifest la importància del patrimoni que
ofereixen les bandes de música en l’àmbit
cultural.
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Activitats
realitzades a
l’any 2012
GENER
Dilluns 16 i dimarts 17
Participació d’un grup de músics a la festa de
Sant Antoni participant al carro de la música.
Diumenge 29
Participació de la Banda de Música a la Presentació de la Falla “El Mercat Vell”.
FEBRER
Diumenge 5
Participació de la Banda de Música a la Presentació de la Falla “La Barraca”.
Diumenge 26
Concert de la Banda “Ciutat de Benicarló”
(Preparació Certamen de La Sènia. Auditori
Municipal. 12 h).
MARÇ
Dissabte 3
Assemblea General Ordinària de l’Associació.
Diumenge 18
Participació de la Banda de Música a l’Ofrena
de flors falles de Benicarló per a les falles del
Mercat Vell i la Barraca.
Dissabte 31
Concert de la Banda “Ciutat de Benicarló”
(Preparació Certamen de La Sènia. Auditori
Municipal).

ABRIL
Diumenge 1:
Tradicional concert de Diumenge de Rams a
càrrec de la Banda Juvenil (Plaça Sant Joan.
12 h).
Diumenge 1
Participació de la Banda de Música a la Processó de Baixada del Crist de la Mar (Conveni).
Dimecres 4
Participació de la Banda de Música a la Processó de Dimecres Sant (Conveni).
Divendres 6
Participació de la Banda de Música a la Processó de Divendres Sant (Conveni).
Diumenge 8
Participació de la Banda de Música a la Processó Setmana Santa de Diumenge de Pasqua.

Dissabte 14
Concert de la Banda “Ciutat de Benicarló”
(Preparació Certamen de La Sènia. Plaça interior de l’Ajuntament. 18 h).
Diumenge 15
Participació al VI Certamen Internacional de
Bandes “Vila de la Sènia” (Banda de Benicarló, Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de
Torres, Societat Joventut Musical de Faura i
Agrupació Musical “Los Silos” de Burjasot).
Primer Premi, Menció d’Honor i Premi Especial del Certamen.
MAIG
Dimarts 1
Concert de la Banda Juvenil al Centre Geriàtric (Conveni).
Dissabte 5
Concert-Intercanvi de la Banda Juvenil a Girona amb la Girona Banda Band.
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Dimecres 9
Participació d’un grup de música a la Romeria
a Sant Gregori.
Dissabte 12
Concert de la Banda al Palau de les Arts amb
l’Agrupació Musical La Lírica de Silla.
Dimecres 16
Mostra d’instruments per als alumnes de l’Escola de Música que tenen que escollir especialitat per al proper curs.
Diumenge 20
Participació de la Banda de Música a les Desfilades de Moros i Cristians de Lleida.
JUNY
Diumenge 10
Festival de Bandes Juvenils a Peníscola (Benicàssim, Schola Cantorum de la Vall dUixó i
Benicarló).
Diumenge 10
Participació de la Banda de Música a la Processó del Corpus (Conveni).
Dissabte 23
Audició a càrrec dels alumnes que fan la prova d’accés al Conservatori Mestre Feliu de
Benicarló (Escola de Música. 12 h).
Dissabte 23
Audició fi de curs dels alumnes de llenguatge
musical de l’Escola de Música “Ciutat de Benicarló” (Auditori Municipal. 19 h).
Diumenge 24
Acte de cloenda del curs a les Drassanes
de Benicarló amb l’actuació dels alumnes
de Cant de l’Escola de Música i el lliurament
de diplomes als alumnes que han finalitzat el
grau elemental al nostre centre (19 h).
JULIOL
Diumenge 1
Rua Musical amb audicions de les diferents
seccions instrumentals de l’Escola de Música
(19 h Zona Peatonal del Centre).
Divendres 6
Audició de la secció de flautes, oboès i corda
de l’Escola de Música “Ciutat de Benicarló”
(Plaça S. Joan. 18:30 h).
Divendres 6:
Audició de la secció de metalls de l’Escola de
Música “Ciutat de Benicarló” (Plaça S. Joan
20 h).
Dissabte 14:
Audició de la secció de percussió de l’Escola
de Música “Ciutat de Benicarló” (Escola de
Música. 18:30 h).
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Dissabte 14:
Audició de la secció de saxos de l’Escola de
Música “Ciutat de Benicarló” (Plaça S. Joan.
20 h).
Diumenge 29:
Concert audiovisual amb música de cinema
(Plaça Sant Bartomeu. 22:30 h).

AGOST
Dissabte 11:
Participació de la Banda de Música al 21è
Festival de Bandes d’Amposta juntament
amb la Societat Musical La Unió Filharmònica
d’Amposta.

NOVEMBRE
Dissabte 10:
Desfilada de la Banda de Música per recollir
als nous músics del 2012.
Diumenge 18:
Concert de la Banda Juvenil amb el Cor Petiquillo i la Coral Juvenil Kylix (Santa Cecília)
(Auditori Municipal. 18 h).
Dijous 22:
Concert dels Alumnes de l’Aula de Cant de
l’Escola de Música (C/ Cabanes - 20h) i presentació de la revista – memòria 2011.
Dissabte 24:
Foto oficial de la Banda a les antigues Drassanes.

Del 18 al 26:
Festes Patronals.

Dissabte 24
Concert de Santa Cecília amb la Coral Polifònica Benicarlanda (Auditori Municipal. 19 h).

Dissabte 18:
Desfilada Proclamació de la regina de festes
(Conveni).

Diumenge 25
Festivitat de Santa Cecília. Desfilada i actes
festius.

Dilluns 20:
Desfilada Ofrena Sta. Maria de la Mar (19 h)
(Conveni).

DESEMBRE

Dimecres 22:
Desfilada Gala d’entitats (21 h) (Conveni).

Dissabte 1
Participació de la Banda a la Desfilada de
presentació de la Fallera Major 2013 de Benicarló (Conveni).

Dijous 23:
Tradicional Serenata a Sant Bartomeu (Conveni). Director convidat: Luis Serrano Alarcón.

Dissabte 15
Concert Secció de flautes, oboès i corda de
l’Escola de Música (Escola de Música. 18 h).

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

Dissabte 15
Concert Secció de percussió de l’Escola de
Música (Escola de Música. 20 h).

SETEMBRE
Dissabte 8:
18a Trobada comarcal de bandes a Xert.
Dissabte 15 i diumenge 16:
Participació de la Banda de Música a les Desfilades de Moros i Cristians a Peníscola.
Diumenge 30:
Participació de l’entitat a la Mostra Local
d’entitats culturals de la ciutat.

OCTUBRE
Dissabte 20:
Participació d’un sextet de vent al acte de
presentació del llibre d’Investigació història
“Benicarló 1841-1965” de Juan Luis Constante (Antigues Drassanes).

Dissabte 15 i diumenge 16
Participació d’un grup de músics a la representació teatral L’Estel del Collet.
Diumenge 16
Concert Secció de metalls de l’Escola de Música (Escola de Música. 12 h).
Divendres 21
Festival de Nadal: Alumnes llenguatge musical de l’Escola de Música (Auditori Municipal.
19 h).
Dissabte 22
Concert Secció de clarinets i saxos de l’Escola
de Música (Escola de Música. 12 h).
Dissabte 22
Concert commemoratiu de la Banda de Música amb motiu del 15é Aniversari de la representació de L’Estel del Collet amb la Coral
Polifònica Benicarlanda (Auditori Municipal.
19:30 h).
Inauguració del pessebre.
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Resum d’activitats al 2012
BANDA GRAN

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Desfilades realitzades al 2012 a Benicarló: 17
Històric:

19

21

19

18

20

18

19

18

18

17

17

17

15

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Desfilades realitzades al 2012 a altres ciutats: 4
Històric:

4

3

5

6

3

4

5

3

5

3

4

6

5

Concerts a Benicarló al 2012: 7
Històric:

4

Concerts a altres ciutats al 2012: 3
Històric:

2011

2011

4

2010

2010

4

2009

2009

6

2008

2008

7

2007

2007

10

2006

2006

9

2005

2005

8

2004

2004

8

2003

2003

5

2002

2002

7

2001

2001

9

2000

2000

9

1999

1999

Històric banda limitada:

57,3 54,5 59,1 59,5

2

2011

2011

1

2010

2010

6

2009

2009

8

2008

2008

5

2007

2007

3

2006

2006

3

2005

2005

7

2004

2004

6

2003

2003

7

2002

2002

3

2001

2001

5

2000

2000

7

1999

1999

Mitjana d’assistència a concerts al 2012: 84,6
Històric:

53,8 51,5 56,4 59,9 62,4 67 69,4 73,3 75,3 76,9 69,1 85,6 86

2011

2010

2009

2008

2007

2011

2010

2009

2008

2007

Baixes al 2012: 6

2006

Històric banda limitada:
1999

Quantitat de músics en actiu (no comptabilitzats col·laboradors
habituals federats: 199

46,3 46,5 49 50,7 55,2 57,8 60,8 65,6 64,8 68,3 69,7 74,5 84

2006

2011
26

2005

2010
28

2005

2009
31

2004

2008
34

2004

2007
35

2003

2006
34

2003

2005
36

2002

2004
37

2002

2003
37

2001

2002
36

2001

2001
34

2000

2000
38

2000

1999
39

1999

Mitjana d’assistència a desfilades al 2012: 75,3 (actes banda
completa) i 58,5 (banda limitada)
Històric banda completa:

Global d’actuacions al 2012: 31
Històric:

57,3 54,5 60,2 59,7

Actes oficials al 2012: 9

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Concerts a Benicarló al 2012: 3
Històric:
2000

49,2 48,2 51,3 53,7 58,1 60,8 63,8 68,8 68,8 74,8 69,2 80,7 85,4

BANDA JUVENIL

1999

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Mitjana d’assitència a actes en general al 2012: 83,6 (actes banda completa) i 58,5 (banda limitada)
Històric banda completa:

7

4

7

7

3

3

6

2

4

4

4

6

5
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Concerts-actuacions a altres ciutats al 2012: 2
Històric:

2

1

2

1

1

0

1

0

2

0

2

2

3

Quantitats de músics a desembre de 2012: 67

34,5 40 42,3 47,5 56

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Mitjana d’assistència a actes en general al 2012: 64,2
Històric:

55 63,5 61,3 63,5 56,5 52,9 57

REPERTORI

2011

78

73

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Renovació d’arxiu - Obres noves al 2012: 21
Històric:

46

46

59

19

92

26

37

52

66

52

49

37

49

Arxiu - Quantitat d’obres en paper i desdoblament de partitures a data 31 de desembre de 2012: 1.652 (1.070 amb original
arxivat per separat

10

2011

2010

72

4

1

0

1

2

0

0

1

0

1

0

2

3

ESCOLA DE MÚSICA
Audicions escola de música al 2012: 14
Històric:
2011

2009

70

2010

2008

97

2010

2007

80

2009

2006

88

2009

2005

66

2008

2004

70

2008

2003

86

2007

2002

92

2007

2001

84

Concerts a Benicarló al 2012: 1
Històric:
2006

2000

100

GRUPS DE CAMBRA

2006

1999

Interpretació d’obres diferents al 2012. Banda gran i juvenil: 69
Històric:

2005

35

2005

2011

34

2004

2010

22

2004

2009

19

2003

2008

18

2003

2007

22

2002

2006

29

2002

2005

22

2001

2004

13

2001

2003

29

2000

2002

27

2000

2001

17

1999

2000

41

1999

1999

Primeres audicions d’obres al 2012. Banda gran i juvenil: 19
Històric:

9

8

7

6

7

6

7

5

11

9

9

11

12

Memòria 2012

Entrevista

Luis Serrano Alarcón
Aunque de formación básicamente independiente y autodidacta, siente un profundo agradecimiento a algunos profesores y entidades que
han influido decisivamente en su formación. Estos son José Mª Cervera Lloret, José Mª Cervera Collado, Javier Barranco y la Sociedad
Musical La Artística de Chiva, en la que inició sus estudios musicales.
Hoy en día Luis Serrano Alarcón es uno de los compositores españoles
de mayor proyección internacional. Sus obras se han interpretado en
más de 25 países, ha sido invitado a dirigir su propia música tanto
en España como en Italia, Singapur, EEUU, Colombia y Hong-Kong y
ha recibido encargos de importantes entidades y agrupaciones entre
las que podemos destacar el Certamen Internacional de Bandas Vila
de Altea, Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia,
Saint Thomas University (Minnesota, EEUU) y The Philharmonic Winds
(Singapur). En 2012, la Southeastern Conference Band Directors Association, formada por un consorcio de 14 universidades de EEUU le
encarga la composición de su Primera Sinfonía estrenada en Octubre
de 2013.
Ha obtenido en dos ocasiones el Primer Premio del Concurso Internacional de Composición de Música para Banda de Corciano (Italia), en
2006 con la obra Preludio y Danza del Alba, para quinteto de metales y banda sinfónica y en 2009 con la La Dama Centinela. En 2010
obtiene con esta misma obra el Premio Euterpe de la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana en la categoría de
Mejor Composición de Música Sinfónica y en 2011 su obra Duende

obtiene el Premio a la Mejor Edición de Obra Clásica en los Premios
de la Música, que anualmente entrega la Academia de las Artes y las
Ciencias de la Música y que son los más importantes en el campo de
la música en España.
Mejor Edición de Obra Clásica en los Premios de la Música, que anualmente entrega la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música
y que son los más importantes en el campo de la música en España.
Paralelamente a la composición desarrolla una comprometida labor
docente como Funcionario de Carrera en el Cuerpo de Profesores de
Música y Artes Escénicas de la Comunidad Valenciana en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent (Valencia) y, desde noviembre de

Benicarló
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2006, es director titular de la Banda Sinfónica del Centre Artístic Musical de Bétera, agrupación con la que participó en la WASBE Conference
celebrada en Cincinnati (EEUU) en Julio de 2009.

muchas horas al día, las otras dos actividades te permiten socializarte y
poder transmitir tus conocimientos y filosofía a otros. No olvidemos que
la música es, ante todo, un fenómeno comunicativo.

Luis Serrano Alarcón ha sido es desde 2011 a 2013, miembro de
WASBE Board of Directors, Junta Directiva de la Asociación Mundial de
Bandas de Música y Ensembles de Viento.

¿Con qué obra tuya te identificarías más, o de cual estás más
satisfecho hasta ahora?

Pregunta.- ¿Qué diferencias has encontrado en la música de
banda en los numerosos países en donde has dirigido?
Respuesta.- Creo que todos los músicos de banda en la Comunidad
Valenciana deberían salir y conocer qué hacen otras bandas en otros
lugares del mundo, cómo trabajan, que ilusión y que nivel tienen, etc.
Se llevarían muchas sorpresas. Nosotros es indudable que tenemos
una gran tradición y cantera y que podemos llegar a las cotas más
altas de calidad pero eso es un arma de doble filo: el músico de aquí
es, por lo general, acomodado y eso es porque pensamos que en el
tema de las bandas somos el ombligo del mundo, los mejores. En otros
países, europeos, americanos, asiáticos, quizá no existe el arraigo y
tradición que existe aquí pero trabajan de una manera mucho más
seria, más organizada y se les nota, en la mayoría de los casos que
disfrutan a tope de lo que hacen. Aquí hemos perdido un poco esa
ilusión y se empieza a notar peligrosamente. Aún así, creo que con las
nuevas generaciones de directores y con jóvenes directivas se puede
dar un cambio a todo esto, un cambio drástico, no al gusto de todos,
pero realmente necesario.
¿Dónde te sientes más a gusto, componiendo, dirigiendo, o
bien impartiendo clases lectivas?
Pues me siento cómodo en cualquier ámbito. Quizá la composición es
el aspecto de mi faceta de músico que más ha destacado pero la dirección y las clases son absolutamente imprescindibles para mí, porque
mientras la composición te obliga a encerrarte solo a trabajar durante
12

No tengo una obra preferida. Cada una es para mí especial e insustituible. Es como pedir a un padre que diga a cuál de sus hijos quiere más.
¿Qué aprecias más de una banda y sus componentes cuando la
tienes delante y tú la conduces?
La disciplina, la seriedad en el trabajo, que los músicos valoren lo que
hacen y que transmitan ilusión.
¿Qué mensaje les darías hoy a los jóvenes estudiantes de música?
A pesar de lo que les puedan decir, ser músico es algo simplemente
maravilloso, algo de lo que siempre se deberían sentir orgullosos porque es algo que les diferencia de los demás, los hace especiales. Y
para los que tengan en mente ser en el futuro músicos profesionales
que no desfallezcan, que a pesar de la situación tan complicada que
tenemos ahora y en la que la cultura, como siempre, sale tan desfavorecida, que luchen con el convencimiento que pueden cumplir sus
objetivos y que realmente en la vida no hay nada más hermoso que
dedicarte a lo que te gusta.
¿Qué recuerdas de tu estancia en Benicarló?
Fue una gran experiencia, una banda muy joven pero con mucha voluntad de trabajo. Conseguimos, a pesar de las dificultades técnicas,
sacar con nota un programa muy exigente. También aprecio el gran
trato humano que me dispensasteis haciéndome sentir durante esos
días como si estuviera en mi casa.
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Mantenimiento instrumentos de banda (IV)
Pepe Doménech Fornés

El cuidado de los instrumentos es fundamental para optimizar el rendimiento de los mismos, por lo cual es aconsejable un mantenimiento
continuo de los mismos.
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 o después de cada uso. 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, hemos abordado el mantenimiento
del Clarinete (I), el Trombón (II) y la Trompeta (III), y hemos observado
una mejora en los resultados, para bien de nuestra Asociación y de
nuestros músicos. En esta cuarta parte, continuaremos con unas recomendaciones mínimas, que no obstante, no pretenden sustituir las que
puedan aconsejar los correspondientes profesores.

El mantenimiento del saxofón
Es muy importante montar, afinar, limpiar, y
lubricar el instrumento por primera vez bajo
la dirección del profesor.

manteniendo la llave del tudel cerrada, introduciéndolo con un giro sobre el mismo y posteriormente apretamos el tornillo de fijación.
3. Colocación de la caña
Ya podemos colocar la caña en la boquilla,
con cuidado de no dañar la lengüeta, y sujetarla mediante la abrazadera firmemente.

1. Insertar la boquilla
Lubricamos el corcho del tudel (ver foto) con
grasa especial para corcho de instrumentos,
pero sin pasarnos, y a continuación introducimos la boquilla en el tudel (sin la caña ni la
abrazadera).
2. Montar el tudel
Montamos el tudel en el cuerpo del saxofón,

*Si alguna de las partes va muy dura y notamos que tenemos que hacer excesiva fuerza
para su montaje, es preferible no montar y
llevar a un taller para que nos ajusten el corcho (rebajen) y facilitar dicha operación, pero
nunca engrasar en exceso.
4. Limpieza del instrumento
Es fundamental para mantener el instrumento en perfectas condiciones de uso, el seguir
unas mínimas normas de limpieza, y para ello
procederemos de la siguiente forma:
4.1- Se desmonta la caña de la boquilla aflojando la abrazadera, se seca y se guarda en
su funda.

4.2- Se desmonta el tudel aflojando el tornillo
de fijación al cuerpo.
4.3- Se desmonta la boquilla del tudel tirando con un movimiento giratorio, se limpia la
misma con el trapo y después se limpia bien
el tudel en su interior.
4.4- A continuación limpiaremos el interior
del cuerpo con un trapo.

13
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4.5- Y por último, para limpiar las partes exteriores es conveniente el uso de un trapo de
franela muy ligeramente humedecido para
quitar el polvo y huellas a las partes lisas y un
cepillo de cerdas finas o mejor una brocha de
afeitar para quitar el polvo entre las llaves (de
buena calidad para evitar que deje cerdas).
*Siempre se debe evitar el contacto del instrumento con la humedad, por lo cual, cada
vez que acabemos de usarlo tendremos que
secarlo con un trapo limpiador de franela. Es
muy importante no guardar el trapo limpiador en el mismo departamento del estuche

Es aconsejable la revisión anual de las zapatillas y cambio de las deterioradas para
evitar el total enzapatillado que siempre es
más costoso.

donde está el instrumento para evitar la humedad ambiente cerca del mismo, y mucho
menos dentro de la campana.

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.

Tubes del món: Uniu-vos!
Edu Ruano

En poc més de dos anys s’han creat al nostre
entorn l’Associació de Tubes i Bombardins de
Catalunya (ACATUB) i l’Associación Española
de Tubas y Bombardinos (AETYB). Aquestes
dos associacions tenen com a objectius comuns l’intercanvi i la divulgació al voltant de
la tuba, el bombardí i tot allò que els és propi.
Però per què en tan poc temps hi ha hagut
este “boom” d’associacions de tubes? Anem
a pams.

14

Conèixer a grans trets la història de la tuba a
Espanya ens ajudarà a entendre la necessitat
del corporativisme tubístic a casa nostra Comencem pel principi: Sabem amb seguretat
que ja existien bandes de música a la dècada
de 1840, sense anar més lluny a Benicarló.
En aquella mateixa època s’estava produint
a Europa una “febre inventora” d’instruments
de metall incorporant les recentment inventades vàlvules, que permetien fer l’escala cromàtica amb solvència i qualitat de so. Estos
nous instruments s’incorporaven ràpidament
a les bandes –especialment les bandes militars-, alguns amb més fortuna i continuïtat
que altres que van ser oblidats ràpidament.
Entre les noves invencions estava la tuba,
que s’havia inventat a Alemanya el 1835 i
que, una vegada integrada a la plantilla de la
banda es va quedar.

vint-los parts molt compromeses que requerien una tècnica considerable. El fet de tenir
un repertori propi que “obligava” els tubistes
a perfeccionar la seua tècnica va propiciar
l’aparició d’especialistes: Alemanya, Anglaterra i Estats Units entre altres van desenvolupar escoles de tuba amb mètodes, repertori
i tècnica propis; inclús alguns casos, com
l’anglès, instruments particulars.

Els compositors russos francesos i alemanys
van incorporar molt ràpid la tuba a la plantilla
de les seues obres orquestrals. Alguns, com
Wagner, inclús es van atrevir a utilitzar tots
els membres de la família (bombardins, tubes
baixes i contra-baixes, althorns, etc...) escri-

A Espanya la situació va ser molt diferent:
van arribar instruments, però no van venir
acompanyats de metodologia o repertori
“compromès” –el repertori orquestral espanyol amb tuba va ser produït sobretot des de
l’estranger- per a tocar-los. Com que el fun-

cionament de tots els instruments de metall
és similar el mestre solia ser comú; inclús
era freqüent que el mateix director fora el
mestre que ensenyava tots els instruments
de la banda. D’esta manera sempre va ser
ensenyada per professors d’altres instruments, molt habitualment trombonistes que
utilitzaven els mètodes del seu instrument. En
estes circumstàncies, la formació era –malgrat les bones intencions- deficient i la bibliografia específica de tuba –encara més la de
bombardí- pràcticament nul·la. Dit en altres
paraules, la nostra tuba no va arribar a tenir
mai una escola pròpia i els nostres tubistes
tampoc podien tenir referències externes per
qüestions polítiques.
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Esta va ser la situació general hasta 1985,
quan s’incorpora al cos de catedràtics el
primer professor superior de tuba d’Espanya: Miguel Moreno. Ell mateix ens va contar durant una conferència a la presentació
d’AETYB que es va trobar una situació ben
complicada, al no disposar de referències ni
bibliografia sobre la que basar-se. Avui en
dia, amb el món sencer a l’altre costat de la
pantalla del mòbil, ens costa fer-nos una idea
de la dificultat que suposava trobar-se al mig
del desert, però en aquell moment s’havia
d’anar a buscar el material a l’estranger. Literalment. Concretament el va trobar a Nova
York durant un viatge, una botiga de música
que es va convertir en la proveïdora principal
de material de tuba per a tota Espanya.
Amb la disponibilitat de bibliografia, i vista
la necessitat d’esta nova informació per als
tubistes de tota la geografia, es va crear la
Asociación de Amigos de la Tuba per part del
cercle tubístic de Madrid (Miguel Moreno, Miguel Navarro –solista de l’O.N.E.-, etc...). El
seu principal objectiu era divulgatiu, així que
feien arribar als seus dos-cents socis (moltíssims per a aquell moment) fotocòpies del
material per correu postal. De fet, encara avui
dia no es gens estrany trobar-se encara amb
fotocòpies de fotocòpies de partitures amb el
segell de l’associació.
En trenta anys la situació ha canviat molt:
disposem d’una extensa xarxa de conservatoris (22 superiors i més de 100 professionals), la majoria dels quals tenen classe de
tuba i de professors especialistes en tuba i
bombardí que poc a poc van conformant
una potent escola tubística espanyola. Molts
d’estos professors estan involucrats en la
pedagogia i divulgació de la tuba, portant la
tuba més enllà de les parets de l’aula amb
cursets, publicacions u organitzant esdeveniments tubístics com els que organitzen els
conservatoris del nord-oest amb A Touch of
tuba o el Tuba Jaialdia del País Basc. No és
casualitat que un col·lega alemany em fes el
següent comentari: “A Espanya teniu els millors metalls d’Europa”. I això inclou la tuba.
Però tot i les millores de que disposem respecte a les generacions anteriors de tubes
encara hi ha algunes barreres que necessitem superar els tubes com a músics, intèrprets i artistes. Siguem clars: la tuba no és el
instrument que el normal dels xiquets volen
tocar: és gran, pesat, sona raro i normalment
fa poques notes (fa i do...); a priori no és
atractiu. Les seues característiques i la seua
funció el fan ser un instrument estigmatitzat i
infravalorat quan no directament menyspreat.

Els concerts de tubes comencen a ser una
tradició a la comunitat tubística internacional.
Des de que es va celebrar el primer Tubachristmas a Nova York el nadal de 1974 s’han
repetit cada vegada a més ciutats (també de
casa nostra) i s’ha ampliat el format dels concerts sortint de la temàtica nadalenca.

Per a tornar-li la dignitat i fer caure els tòpics al voltant d’este instrument apareixen
les associacions de tubes. La més important
d’elles és la International Tuba and Euphonium Association (ITEA), de la que son socis la
pràctica totalitat de professionals d’alt nivell.
Des de que va ser fundada el 1973 desenvolupa una impressionant tasca de investigació, promoció i difusió al voltant de la tuba;
edita periòdicament articles tant d’àmbit
pedagògic com històric; organitza concursos de composició e interpretació i auspicia
l’organització anual de la International Tuba
and Euphonium Conference (ITEC – Congrés
internacional de tuba i bombardí) que acull
tota classe d’actes, des de conferències i
classes magistrals a concursos, passant per
presentacions d’instruments, homenatges a
tubistes destacats, etc...
L’any 2012 es va celebrar l’ITEC a Àustria,
i com que era la vegada que més a prop es
celebrava (habitualment s’organitza a universitats dels EE.UU) un grup de tubistes espanyols van anar a traure el nas. D’aquella expedició va néixer la idea de crear una associació espanyola de tubes i bombardins, que va
redactar la seua acta fundacional ara fa just
un any. AETYB pren el model de l’ITEA, estan
involucrats la majoria dels professionals a
nivell estatal i ja compta amb 200 socis. Després de molts mesos de treball intern es va
presentar públicament al mes de setembre a
Madrid amb un programa d’activitats d’allò
més interessant: vam poder escoltar la història de la tuba a Espanya contada pels seus
protagonistes, es va fer un taller de manteniment dels instruments i es va clausurar l’acte
amb un concert de banda de tubes on vam
tocar els 130 participants a la convenció.

Un d’estos actes-concert, la Tubada de Catalunya, va propiciar la creació d’ACATUB. La
tubada va començar com una reunió d’alumnes dels membres del quartet Too Bass, però
l’èxit de les successives edicions va posar en
evidència la necessitat de crear una associació que emparés a tots els tubistes de Catalunya per tal de facilitar l’organització d’estos
esdeveniments. Dit i fet, des de la creació de
l’associació s’han portat a terme tubades,
tubachristmas, cursos i conferències, alguns
amb solistes tan importants com Jim Self, el
tuba que grava les bandes sonores de John
Williams. Les associacions de tubes i els actes que organitzen son un al·licient de primer
ordre per a tubes i bombardins de totes les
edats i condicions, independentment si son
amateur o professionals. Suposen un lloc
d’encontre on compartir i conèixer la tuba en
un ambient de fraternitat.
Les noves tecnologies han facilitat sobremanera la comunicació entre les associacions
de tubes, els seus socis i el públic en general.
A les pàgines web de les associacions podem
trobar materials com articles, obres cedides
pels seus compositors, material audiovisual,
etc... Normalment estos materials estan reservats als socis, que paguen una quota anual d’uns 20 euros, un preu ínfim si tenim en
compte els avantatges que comporta. A més,
les associacions col·laboren entre elles, per
exemple s’ha aconseguit que la quota anual
de soci d’AETYB done dret a un any de subscripció als materials d’ITEA. D’altra banda,
ACATUB i AETYB tindran molt que compartir
al primer congrés de tuba d’Espanya, que
està previst per al proper Juliol a Barcelona i
s’intueix com un fet de gran importància per
al futur de la tuba a casa nostra.
Més informació:
ITEA: http://www.iteaonline.org
ACATUB: http://bit.ly/17hYhNl
AETYB: http://www.aetyb.org/
KeepInTouch Tuba Project: http://keepintouchtubaproject.com/
Tuba Jaialdia: http://on.fb.me/18caPkb
Blog de la classe de tuba del conservatori de
Gijón: http://bit.ly/HMzPHK
Blog de l’autor: http://eduardruano.com
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Nous
músics 2012

Germán
Fernández
TROMPETA

PERCUSSIÓ

Com vas començar a estudiar música?

Com vas començar a estudiar música?

Perquè un dia els meus pares em van portar a l’escola de música per
a provar-ho. Des del principi em va agradar, perquè em ve de família
(ma mare toca el clarinet, i els meus tíos la trompeta i la caixa) per
això m’agradava abans d’entrar. He seguit estudiant música, primer
a la Banda i després al Conservatori.

La meva família sempre ha tingut passió per la música i des de ben
menut anava amb ells a tots els concerts, bé foren de la banda, de
la coral o d’altres agrupacions. D’ací que el cuquet per la música
m’entrara de ben menut. A més, dos oncles i dos cosins sempre han
estat ficats en el món de la música i pot ser això també va influir en
la meua decisió de voler ser músic. Quan tenia cinc anys ja tenia ben
clar que volia tocar la percussió i així li ho vaig manifestar a Pablo.

Ens pots dir tres instruments que t’agraden, a més del teu?

16

Víctor
Guzmán

No, perquè no se tocar-ne cap més, excepte el meu instrumento (la
trompeta) i a lo millor es per aixó que no me identifico amb un altre
instrumento. La veritat es que m’agraden la suma de tots els instruments, perquè si sonen bé, zona una bona banda, com per exemple,
la de Benicarló.

Ens pots dir tres instruments que t’agraden, a més del teu?

Què esperes fer dins de la Banda com a músic?

Què esperes fer dins de la Banda com a músic?

Ser bon músic i portar-me bé en tots, perquè la amista és molt important per a mi, com també el companyerisme. Espero pasar-ho
molt bé mentre estigue en la banda.

Espero ajudar-la en tot el possible i al mateix temps ajudar-me a mi
mateix a ser millor músic. Espero fer molts amics, passar-m’ho bé
tocant amb la banda però també amb tot allò que envolta l’entitat,
xalar molt. I sobretot vull fer-ho bé per a tornar-los la confiança que
des d’un principi van dipositar en mi, tant Pablo Anglés, com Víctor
Cornelles, el meu professor.

Sens dubte, primer que res per a mi va la percussió, però a més, si
haguera de triar-ne uns altres, em decantaria per piano, bombardí i
trompa.
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Generació 2012

Alberto
García

Júlia
Redón

TROMBÓ

CLARINET

Com vas començar a estudiar música?

Com vas començar a estudiar música?

Sempre m’havia agradat la música i també, perquè la meua mare
sempre em preguntava si volia apuntar-me.

Perquè de xicoteta volia tocar a la Banda i els meus pares hem van
apuntar.

Ens pots dir tres instruments que t’agraden, a més del teu?

Ens pots dir tres instruments que t’agraden, a més del teu?

El instrument que m’agradaria haver tocat després del trombó haguera sigut la trompeta, també la trompa i l’últim el bombardí.

A part del meu, el clarinet, m’agrada l’oboè, la percussió i el saxo.

Què esperes fer dins de la Banda com a músic?
Continuar creixent com a músic i pasar-ho bé.

Què esperes fer dins de la Banda com a músic?
Espero arribar el més lluny possible i disfrutar al màxim de les experiències que dóna la Banda.

Nacho
Falcó

Rosa
Bellés

FAGOT

FAGOT

Com vas començar a estudiar música?

Com vas començar a estudiar música?

Perquè de menut m’agradava molt la música i li vaig dir a la meua
mare que m’apuntara a l’acadèmia.

Vaig començar a fer música al col·legi Marqués de Benicarló, amb
Contxa López i Pere, em va agradar molt i vaig demanar als meus
pares que m’apuntaren a l’escola de música de la Banda.

Ens pots dir tres instruments que t’agraden, a més del teu?
Els instruments que també m’agraden son el violoncel, el bombardí
i el piano.

Ens pots dir tres instruments que t’agraden, a més del teu?
El saxo, la trompa i el piano.

Què esperes fer dins de la Banda com a músic?

Què esperes fer dins de la Banda com a músic?

Tocar tot el millor possible i seguir treballant i disfrutant de la música.

Aportar tot el que puga musical i humanament a la Banda, ja que em
trobo molt a gust, m’agrada molt tocar en ella i també he fet grans
amics.
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Virginia
Octavio
SAXÒFON

TROMBÓ

Com vas començar a estudiar música?
Quan em vaig assabentar que el meu germà i el meu cosí volien estudiar música, vaig pensar, perquè no?, si m’agrada la música perquè no
gaudir d’ella però més aprop?. Així m’ho vaig plantejar i així va ser com
vaig començar a formar part d’açò que tant m’agrada ara.

Com vas començar a estudiar música?
Vaig començar a anar a música quan anava a tercer al col·legi “La
Mola” d’Alcossebre, quan van passar unes persones de l’Associació
Santa Cecilia d’Alcalà, i jo vaig aceptar la proposta i provar noves
coses.

Ens pots dir tres instruments que t’agraden, a més del teu?
M’agraden tots, però els que destacaria serien: la trompeta, el clarinet i la guitarra (aquesta última, ha sigut gràcies a la meva cosina,
que quan anava a l’institut estudiava guitarra).

Ens pots dir tres instruments que t’agraden, a més del teu?
Els tres instruments que més m’agraden a més del meu, són la trompeta, el bombardí i la trompa.

Què esperes fer dins de la Banda com a músic?
Portar la música a un altre nivell, que l’escolten moltes més persones, que gaudisquen amb lo que nosaltres gaudim.

18

Raúl
Clemente

Què esperes fer dins de la Banda com a músic?
Dins de la Banda espero créixer com a músic i persona, a més de
conèixer nova gent dins de la Banda com fora d’aquesta amb els
viatges i intercanvis.
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La Musa

Un any
que mai
oblidaré

Fa tant de temps, que tenia il·lusió per ser Musa, que gairebé no recorde com va començar tot. Al poc temps d’entrar com a músic en la
banda, vaig anar corrent al llavors president, Pascual, per preguntar-li
a quin any em tocaria si m’apuntava a la llarga llista de candidates que
hi havia. Ell crec que em va respondre que potser al 2015. En aquell
moment l’emoció va recórrer tot el meu cos, ja podia visualitzar com
seria aquell dia, però clar encara no tenia el consentiment dels meus
pares. Vaig insistir tant que per pesada em van dir que sí, ja que per
aquell temps jo tenia 13 anys i a saber on estaria al 2015 i si encara
voldria ser Musa.
Els anys van passar i en companyia de la meua amiga Mª Carmen vam
començar a somiar, ja que ella també estava apuntada. A l’any 2010
Carlos, actual president, ens va convocar per saber quines persones
ocuparien el lloc en els darrers anys, ja que hi havia baixes. En aquells
moments el somni que no arribava mai, pareixia que estigués més prop
i al verificar que seria Musa al 2012, en la meua cara es va reflectir un
somriure d’orella a orella. Les meves cames no podien córrer més per
arribar a casa i donar la bona notícia, els meus pares no podien creure
que aquella idea tan remota de fa tants anys estava prenent forma i es
faria realitat. A més a més vaig agafar el telèfon i vaig cridar a Víctor,el
meu acompanyant, per dir-li: Ves preparant-te que d’aquí poc has de
lluir vestit.
És en 2011, quant després de la elecció de Mª Carmen, els nervis
s’apoderaren del meu cos, les il·lusions, imaginar com serien aquells
moments... I a la fi va arribar, tot preparat per llançar-me en un viatge
ple d’emocions, amb una responsabilitat, representar a l’Associació
Musical Ciutat de Benicarló. Ha sigut un any carregat d’actes: concerts
de la Banda Juvenil, el Certamen de la Sènia, les Festes Patronals,
Santa Cecília... En aquest viatge vaig estar ben acompanyada: pels
meus pares, amics, el meu acompanyant Víctor, el president i tots els
membres de la junta, i com no per Pablo i tots els meus companys

músics, que cada vegada que han vingut a buscar-me a casa m’han fet
sentir la persona més afortunada del món. Tenir front a tu a la banda de
música del teu poble que toca per rebre’t i acompanyar-te en tots els
actes és un honor que no gaudeix cap altra dama de cap associació.
Aquest privilegi sols li pertany a la Musa de l’Associació Musical Ciutat
de Benicarló.
Ha sigut com un somni del que no volia despertar, cada acte que passava ha anat acompanyat de un sentiment que mai es podrà esborrar
del meu cap, del meu cor. Pense que és una experiència que s’ha de
viure i gaudir en cada moment, en cada acte, perquè el temps passa
ràpid.
Finalment, espere haver donat una bona imatge de la banda com a
Musa 2012 i haver transmès tota la il·lusió que tenia dintre meu. Gràcies per la confiança que heu posat en mi i per haver-me donat aquesta oportunitat. Només dir a Raquel que aprofite cada instant perquè
aquesta experiència sols passa una vegada en la vida.
Aquesta és la història del meu somni que es va fer realitat, ser Musa de
la Associació Musical Ciutat de Benicarló.
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La Bandera de la Sociedad Musical
“Ciudad de Benicarló”

“La actual Bandera fue estrenada el domingo 26 de Junio de 1977 y
bendecida en la Parroquial de San Bartolomé por Mossen Almela, siendo los padrinos el matrimonio Ignacio O’Connor y señora, presidente
de la entidad Tomás Roca Pellicer, abanderado Vicente Roig y director
de la Banda José Antonio Valls Subirats. Al acto fueron invitados directivos y la fallera mayor de la Falla Trinitat-Alboraia de Valencia que por
aquellos años la Banda actuaba para dicha falla (foto).
La Bandera es un magnífico estandarte bordado en oro y plata sobre
raso doble azul Prusia. En su bordado hecho enteramente a mano por
las monjas de clausura del convento de Alcañiz (Teruel), además de la
leyenda Banda de Música “Ciudad de Benicarló”, figura el escudo de
la entidad y bajo el escudo se halla bordado un fragmento del Himno
Regional de Serrano, figurando en la parte más inferior la anotación
1976, ya que el actual nombre de la sociedad proviene de ese año y
fue entonces cuando se inició la confección de la Bandera. Su valor
artístico y crematístico es elevado. Fue sufragado su importe merced
a una serie de donativos y a un sorteo pro-bandera que fue cubierto
totalmente y en el que se rifaban como premios un televisor y una
cafetera eléctrica. El mástil cromado procede de la anterior bandera.
La Sociedad Musical celebró un fin de semana de actos, con la entrada de ocho músicos
en la Banda, el sábado 25 de junio, y con un
largo recorrido que cubrió prácticamente toda
la población. En cada casa los familiares del
nuevo músico agasajaron a toda la comitiva
. En honor a la verdad diremos que se rompió la indiferencia ciudadana y en cada lugar
por donde actuó la Banda hubo calor popular,
vivas, aplausos y peticiones de más interpretaciones.
El domingo 26 la Banda salió para recoger
en su domicilio a los padrinos de la Bandera.
Delante del local de la calle Cabanes se formó una gran comitiva y a los sones del Himno
Regional se hizo entrega por los padrinos de
la nueva bandera. En el solemne momento
que ambas banderas, la antigua y la nueva se
“abrazaron” simbólicamente la emoción llegó
a unos límites imposibles de describir y que
22

estuvieron presentes en
todos los que allí estaban.
Con este relevo quedaba
guardada la vieja bandera,
oro y grana, cuyo precioso historial está reflejado
en las cintas colgadas en
número elevado. Posteriormente la comitiva se
dirigió a la parroquial de
San Bartolomé.
Después de la Misa la
comitiva se dirigió al Instituto de Bachillerato en
el Paseo Marítimo y en
su salón de actos se celebró una velada con varias
piezas interpretadas por Valls Subirats al piano (el viejo Steinway) de
media cola con acompañamiento de varios músicos. Se entregaron los
diplomas a los nuevos músicos y a otros que terminaban sus estudios,
y hubo diversos parlamentos.
También se celebró una comida de hermandad en un céntrico restaurante y por último el concierto de gala en el marco del Campo de
Deportes de Club Deportivo Benicarló, calle Crist de la Mar (pista de
cine) a las 7 de la tarde.
Las obras interpretadas fueron “Perales Barrachina” pasodoble de E.
Segura, “Diferencias sobre el canto llano del Caballero” de A.de Cabezón siglo XVI, “El Danubio Azul” de J. Strauss, “Las ruinas de Atenas”,
marcha turca de L. van Beethoven. En la segunda parte se interpretó
“Benicarló” de J. Ramón Arnau, director del cual se guardó un minuto
de silencio, ya que había fallecido en el mes de Abril. Siguió el “Coro
de peregrinos” de Tannhauser de R. Wágner, “Danzas húngaras” nº 5
y 6 de J. Brahms y por último “Fiel” de Ventura Cartagena. El himno
regional cerró el acto”.
Durante los últimos años ha sido abanderado
oficial Manuel Marqués Fresquet, cogiendo el
relevo actualmente Álvaro Pla Roca.
En el año 2012 la Bandera ha sido restaurada
por las Monjas Concepcionistas de clausura del Convento situado en la calle Cabanes,
vecinas de la Sociedad Musical. El trabajo ha
consistido en restaurar los desgarros en varios
hilos de oro y plata así como su adorno que
envuelve toda la pieza y su limpieza. El bordado a mano está hecho oblicuo a su tela lo que
le da un mayor valor artístico. De esta bandera
existen dos copias pintadas, con mástil de madera que también se utilizan en desfiles.
La mayor parte del reportaje ha sido extraído
del tomo “Cròniques”, artículos de prensa de
nuestra sociedad (1972-1992) y que corresponden a la revista Benicarló Actual –Julio
1977–. Dicho artículo estaba firmado por Musical.
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Música i escacs
Ximo Vives

Dos mons tan diferents i al mateix temps tan
extensos, que inclús sembla difícil trobar-li
una semblança, partint que en poques paraules podríem definir la música com “l’art del
so” i els escacs com “l’art del pensament”.
Fent un breu recorregut per la història, el prodigiós xiquet W.Amadeus Mozart de 10 anys,
en 1766 es va trobar amb François-André
Danican Philidor, qui no només va ser un
compositor de música si no el millor jugador
dels escacs del segle XVIII.
Es diu que Philidor va estar en Leizpig (2807-1750), just abans de la mort de Bach, per
a preparar l’edició de 1752 del seu llibre dels
escacs.
Existeix una suposició que Beethoven va jugar també als escacs. Com sabem, li va ser
possible compondre sense la capacitat auditiva de manera similar que els “jugadors a
cegues” saben jugar als escacs sense mirar
al tauler.
Altres afamats compositors, han segut identificats pels historiadors com a jugadors dels
escacs: Frédéric Chopin, Felix Mendelssohn,
Dmitri Shostakóvich, Richard Strauss, Robert
Schumann i Arnold Schönberg, entre altres.
Com sonen els escacs si li fiquem música?
Es coneixen algunes composicions musicals
on el tema són els escacs. Entre les més conegudes: “One Nigth in Bankok” del musical
“Chess” de Tim Rice, Björn Ulvaeus i Benny
Andersson.
“Highlights from Chess”, és l’adaptació de
temes del musical per a banda de Johan de
Meij, una obra clàssica en molts certamens
per la seua espectacularitat.
“La Inmortal” (poema descriptiu) del compositor valencià Ferrer Ferrán. Esta obra ver ser
obligada al Certamen Provincial de Bandes
de Música de Castelló (2000) on la nostra
banda, la A.M.C. de Benicarló, va aconseguir
el 1er PREMI amb la 2ª secció. Ferrer Ferrán
descriu la partida jugada a Londres (1851)
pels dos grans mestres, Anderssen (anglés)
i Kieseritzky (rus), considerada com una de
les més belles que s’han jugat al llarg de la
història, on les blanques sacrifiquen peces
importants, com la dama, per obtindre l’espectacular mate final. Esta partida va ser “batejada” com “La Inmortal”.

Si descrivim a la música com a “sons representats amb notes sobre un pentagrama” i
als escacs com a “moviments de peces dins
d’un tauler de seixanta-quatre escacs”, seguirem sense trobar-li una semblança, en
canvi si que hi ha figures musicals de diferents valors: negres, corxeres, blanques, redones, fuses, .. diferents també són cada una
de les peces dels escacs: rei, dama, torres,
cavalls, alfils i peons, .. però no ho és tot, tant
la música com els escacs són molt més que
simples moviments de peces i de sons.
El compositor en tot eixe conjunt de “normes”, busque la seua pròpia creativitat dins
del temps i que després el propi músic interprete.
El jugador dels escacs també dins de la seua
creativitat, davall les pròpies normes del joc,
busque pel mig del temps i de l’espai, eixe
equilibri necessari, eixa harmonia per dur
endavant una partida.
Creativitat, interpretació, improvisació, expressivitat, personalitat, harmonia, coordinació, temps, equilibri, finalitat, .. són accions
que caracteritzen els dos mons.

(1957) i gran apassionat a la música (cantant
baríton): “El meu estil en escacs i les meues
preferències musicals s’inclinen a un ideal de
perfecta bellesa, d’harmonia essencial, que
per a mi és l’expressió més alta de l’espiritualitat. Tot el món entén el que és l’harmonia musical. En els escacs, l’harmonia és la
bona coordinació de les peces, l’equilibri en
la seua ubicació, i la capacitat d’avaluar una
posició d’una simple ullada”.
Dos mons, la música i els escacs, que són
totalment infinits; en música no fa falta recordar-ho i en els escacs, tal com va dir en
conferència a Benicarló (2012), el mestre i
periodista especialista, Leontxo García: “hi ha
més partides d’escacs possibles que àtoms
en l’univers”.
(Només finalitzar aquest treball, Ximo
i Begoña van tindre el primer fill; el
nouvingut Martí podrà llegir dins
d’uns anys aquest article. Enhorabona als pares).

Tal com deia Vasili Smyslov, campió del món
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Pedro Mercader,
músic benicarlando
Família de Pedro Mercader

Pedro Mercader Masueras, nascut a Lleida
però benicarlando d’adopció, va viure la música intensament, en concret la música coral.
El seu instrument va ser la veu, a qui va dedicar la seua vida.
Va començar els estudis musicals ja major,
quan treballava a la coneguda fàbrica tèxtil
de Fontcuberta i gràcies precisament al seu
cap. Va cantar per tota Espanya i va debutar
amb èxit al conegut teatre del Liceu de Barcelona. El repertori que més li agradava era
l’Òpera i la Sarsuela.
La seua tasca per la música coral va continuar a Benicarló coma fundador i primer
director de la Coral Polifònica Benicarlanda.
Pensem que en els anys 50 quasi ningú dominava el solfeig, tot el contrari que ara; però
amb il·lusió i empenta això no va suposar cap
impediment per a Pedro. Molta gent veterana
de la coral encara recorda el viatge a Itàlia

per a un aplec de corals, i amb l’autobús
d’aquells anys!!!
El seu esperit inquiet el va dur a dirigir i fundar les corals de diversos llocs de la nostra
geografia com Onda, Tivissa, Gandesa, Amposta…
Ja jubilat, va dedicar els seus últims anys a
refundar i dirigir el Coro Parroquial de Sant
Bertomeu amb la mateixa energia de sempre.
Especial va ser la seua intensa relació personal i professional amb el nostre estimat i
recordat J.A.Valls i Subirats, amb qui va realitzar diversos concerts acompanyat al piano
pel mestre. La seua mort en plena joventut va
ser molt sentida per Pedro.
Finalment, l’any 1991,va acceptar el càrrec
de la presidència de la nostra Banda. En un
moment difícil per a la nostra associació, es
va posar al seu davant amb la il·lusió de sempre i amb la idea de ser el President de tots
.Per desgracia el seu cor no va aguantar el

ritme del seu cap i una nit de febrer de l’any
1992 ens deixà sobtadament; això sí mentre
feia allò que més li agradava i que havia fet
tota la vida, música.
A partir d’ara els benicarlandos el recordarem sempre perquè el nostre Auditori, emblema cultural de la ciutat, portarà el seu nom.
El 23 de novembre de 2013 està prevista la
inauguració de la placa a la façana de l’Auditori amb el nom de Pedro Mercader.
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El Certamen

Certamen Vila de La Sénia. Un nou èxit!

Carlos Sánchez

A principis d’any i confeccionant la programació per al 2012 van sorgir
nombroses propostes, entre elles la participació en algun concurs ja
que feia relativament un cert temps que no acudíem a una activitat
d’aquest tipus. Es va parlar d’anar al Certament Provincial però també
es va plantejar la possibilitat de participar en un certamen de gran
renom que en els darrers anys havia estat organitzant-se en la veïna
població de La Sénia i del qual teníem molt bones referències.
Una vegada fet l’anàlisi i les valoracions pertinents, com aquell que diu
es vam plantar en el moment de la inscripció tot i que aquest fet no ens

garantia la participació ja que quedava en mans del sorteig a realitzar
entre totes les possibles bandes participants.
Conegut el resultat de l’organització i assabentats que havíem estat seleccionats juntament amb les bandes valencianes de Burjassot, Faura
i la murciana Cabezo de Torres, es donava realment el tret de sortida a
la recta final d’aquest nou repte amb la consecució d’un gran nombre
d’assajos i concerts preparatoris per tal de donar tot el millor dalt de
l’escenari i poder fer-nos amb tan apreciat premi.
Les hores prèvies van ser intenses al concert del 15 d’abril, de bon
matí el grup de directius encarregats del transport d’instrumental ja
estava pels voltants del teatre indicat per tal de deixar-ho tot preparat
per a l’actuació que esdevindria a la tarde. En aquest moment és quan
van començar a aflorir els primers nervis.
Unes hores més tard l’ambient es vivia als voltants de les carpes habilitades i el teatre on centenars de músics i familiars es preparaven per
a gaudir d’una intensa vetllada musical carregada de companyonia tot
i saber que s’estava competint.
Els músics preparats amb els seus instruments, la bandera al capdavant de cada banda... Tot estava a punt de començar però la desfilada
es va haver de suspendre degut a les fortes ratxes de vent que corrien.
Arribat el moment decisiu, la banda de la nostra associació apareix
majestuosament a l’escenari i sota la direcció de Pablo Anglés començà a interpretar les que sigueren les primeres notes que ens portarien
a la consecució d’uns més que bons resultats.
Amb “María Teresa Lacruz”, pasdoble de Oscar Navarro; “Rites” op.79
de Jean Absil, suite en tres parts com a obra obligada en el concurs i
“Cantus Laetus” de David Gillingham, concierto para percussió i banda,
com a obra de lliure elecció la Banda oferí una de les millors interpretacions dels darrers anys.
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Finalitzades totes les actuacions només quedava conèixer el veredicte
del jurat internacional format per prestigiosos músics com Bert Appermont (Bèlgica), Maurice Hamers (Països Baixos) i Zulema de la Cruz
(España). Moments de nervis que donaven pas a l’alegria d’anar coneixent els resultats de les altres bandes i que feien presagiar la nostra
victòria fins el moment en que la nostra Banda s’alçà amb el Primer
Premi amb Menció d’Honor en un total de 314 punts.
És en aquest moment on tots esclatarem d’alegria i on tot el treball
realitzat durant mesos amb un gran nivell d’exigència i ambició per
part de músics i director es convertia en un vertader reconeixement.

Com no podia ser menys, aquest goig ens va fer celebrar-ho en multitud d’actes que s’organitzaren i que ràpidament es contagià per tota
la població fent-nos arribar nombroses felicitacions de tots els àmbits,
sobretot musicals i culturals als quals aprofitem per agrair la seua consideració.
Així és com ens alçarem amb el triomf, un triomf fruit de la constància,
entrega, saber fer i sacrifici dels qui realment van ser els protagonistes d’aquella vetllada musical, els músics i Director juntament amb el
recolzament incondicional de la Junta i tots aquells familiars, amics i
simpatitzants que creiem que som més que una banda.
Enhorabona!
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L’Estel del Collet

XV anys d’Estel del Collet
Ja ho diuen que amb els anys el temps passa
cada vegada més ràpid i de fet és així. Ara
fa quinze anys un grup de persones emprenedores feien realitat un nou repte cultural
que mouria a molts benicarlandos a participar d’una representació que marcaria un
dels trets més “caduferos” que actualment
existeixen.
Les línies escrites pel mestre Jaume Rolíndez
en la seua obra teatral “L’Estel del Collet” van
donar pas a la creació d’un espectacle inèdit
al més pur estil benicarlando.
Amb la col·laboració d’un gran nombre d’entitats locals i de persones de renom en l’àmbit cultural de la ciutat va sorgir l’acte més
representatiu del calendari nadalenc i que

avui tots coneixem com a l’Estel del Collet.
Aquest any 2012, ha fet el seu 15é aniversari i per a celebrar-ho s’han realitzat 15
activitats culturals, una d’elles un extraordinari concert on tant la Banda com la Coral
Polifònica Benicarlanda van fer que tornaren
a sonar una vegada més les notes de les nadales i la música composada expressament
per Pablo Anglés i Josvi Arnau per a aquesta
representació.
Per tal de donar la benvinguda i introduir-nos en les festes nadalenques, el concert
va tenir lloc el 22 de desembre a l’Auditori
Municipal. Amb l’Obertura del nostre director
Pablo Anglés s’iniciava un passeig per tots
i cadascuns dels racons de la nostra ciutat

recordant antigues tradicions gràcies a les
nadales cantades per les tres seccions de la
Coral Polifónica Benicarlanda, seguidament
l’acte va comptar amb l’estrena de “Paraules
melodioses de l’Estel” on el nostre director i
compositor va fusionar en una sóla partitura
tots els temes corals interpretats en l’obra.
Per finalitzar i com ja ve sent tradició en la
representació no va poder faltar el pasdoble més representatiu de la nostra ciutat, el
pasdoble “Benicarló” del mestre José Ramón
Arnau que aconseguí que el nombrós públic
assistent participes de manera activa acompanyant amb nombrosos aplaudiments.
Felicitats Estel del Collet!

ESCOLES CRISTIANES, 41 - BENICARLÓ
TEL. 964 473 987 / 964 474 414

WWW.EVASIONSPORTS.COM
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Santa Cecília 2012
Carlos Sánchez

Quan arriba el mes de novembre l’Associació Musical “Ciutat de Benicarló” celebra la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música.
Quasi ben bé un mes replet d’activitats musicals amb concerts i audicions, socials i festives on tant els músics com els seus familiars, amics
i tota la gent de Benicarló poden gaudir els caps de setmana d’una
intensa programació.
El tret de sortida sempre ve de la mà del nomenament de la Musa, en
aquesta ocasió i per al proper 2013, nombrosos directius, familiars i
amics ens van apropar fins al domicili de Raquel Tena Cucala per fer-li
entrega del diploma acreditatiu així com d’un bonic ram de flors.
El 10 de novembre va ser l’Entrà de Nous Músics. Júlia Redón (clarinet),
Rosa Bellés (fagot) Nacho Falcó (fagot), Virginia Octavio (saxo alt), Raúl
Clemente (trombó), Alberto García (trombó), Germán Fernández (trompeta) i Víctor Guzmán (percussió) van ser els escollits per entrar a formar
part de la nostra Banda de mans de la seua Musa Laia Arrufat. Com ja
ve sent tradicional, aquesta jornada finalitzà amb la tan esperada Festa
Jove.
Tot i estar programada per al 17 de novembre, la capea i el dinar de
germanor va haver de ser traslladat de dia per les intenses pluges
que van estar de forma permanent durant tot el dia, però tot i això la
festa no va quedar en no res sinó que unes setmanes després, el 8 de
desembre, ens vam aplegar tots al Tentadero de Monllau per gaudir
de la celebració. Tanmateix, a la nit, ens reuníem al local de l’entitat
per compartir taula en el sopar de ‘pa i porta’ on es desenvolupà el
Concurs de Postres amb una reposteria de gran nivell i competitivitat
Els protagonistes del 18 de novembre van ser els més menuts, pel matí
va tindre lloc la Festa Infantil on es convida als alumnes de l’Escola a
participar d’un matí replet d’activitats, jocs, música i diversió. Per la
vesprada els músics de les seccions més joves d’ambdues de les dos
entitats musicals més antigues de la localitat, la Banda i la Coral, ens
van sorprendre en un meravellós concert a l’Auditori Municipal.
Per primera vegada i com a novetat, el mateix dia de Santa Cecília
tingué lloc un acte propi on festejar el dia de la patrona. Els alumnes
de l’Aula de Cant de l’Escola dirigits per Clara Ferrer oferiren un distés
concert en un ambient molt familiar. Seguidament va tindre lloc la pre-

C/ Vinaròs, 20
BENICARLÓ (Castelló)

Tlf. 964 47 37 90
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Ja finalitzant amb les jornades festives s’apropava l’últim cap de setmana i el més intens. El dissabte 24, abans del concert ens aplegàvem
al Magatzem de la Mar per tal de deixar immortalitzat en una foto els
membres que avui en dia formem part de la Banda, amb un centenar
de músics aquest encantador marc se’ns va quedar menut.
Unes hores després, un nombrós públic s’aplegava a l’Auditori Municipal per escoltar l’excel·lent actuació oferta per les seccions grans de
l’Associació Musical ‘Ciutat de Benicarló’ i la Coral Polifònica Benicarlanda dirigides respectivament per Pablo Anglés i David Rubiera.
En aquest concert prèviament a unes paraules de reconeixement on es
mostrà la trajectòria dintre de l’entitat en tots els àmbits i recordant els
seus inicis acompanyat del seu avi Perdro Mercader, a més de donar a
conèixer la seua valia com a persona entregada i col·laboradora que ha
estat participant de forma activa en els moments més importants, es
va fer entrega de l’insígnia de plata al músic Pedro Mestre Mercader,
trompa de la Banda durant aquests darrers 25 anys. Tot un orgull per
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a nosaltres el poder retre aquest homenatge a músics que han anat
formant-se dintre de l’entitat i aportant tot lo millor seu per a créixer
com a Banda.
La jornada finalitzava al local de la Banda amb la Serenata a les Muses,
on entre la xaranga pels carrer, el concurs de disfresses i a poques
hores de deixar el càrrec de màxima representant, Laia Arrufat, Musa
2012, i Raquel Tena, Musa 2013, es trobaven per compartir juntament
amb la resta de músics, familiars i amics els que serien els últims i a la
vegada els primers moments d’uns anys inoblidables.
Diumenge al matí, 25 de novembre, ens retrobàvem per compartir un
caferet i unes pastes en la ja tradicional ‘mañanita’ la qual donà pas a
la processó i missa en honor a Santa Cecília i el posterior dinar en el
Restaurant El Cortijo que un any més ens va acollir i on es va fer entrega als nous músics de l’insígnia i es va donar el relleu a la Musa 2013.
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Tu cara me suena
Nuria Arnau

Per fer una activitat diferent, un dia, mentre
preparàvem les activitats prèvies per a les
setmanes abans de la festivitat de Santa Cecília i decoràvem el carrer i el local, estàvem
reunides Alicia Miquel, Maria José Marqués,
Raquel Gomis, Florencia Colella i Nuria Arnau
parlant del tema de cada any per a la serenata de les muses, parlant a vore de què ens
podíem disfressar, vam pensar en fer un “tu
cara me suena” a la banda (un poc en pla de
conya) ho vam pensar tot, com ho faríem, qui
faria de jurat, quan podríem fer-ho... estàvem
entusiasmades amb la idea, i vam anar correns a dir-li la nostra fantàstica idea a Carlitos, el nostre presi, que ell de seguida ens
va donar el vist i plau i ens va dir que quan
vulguem fer-ho que li ho diguerem en temps.
Eixe dia, ho vam vore tot molt fàcil, i vam dir,
per a Nadal estaria bé fer-ho. Doncs per a
Nadal ho farem, i així vam quedar... va passar Santa Cecília, i poc desprès Carlitos ens
va preguntar... xiques, el tu cara me suena
el posem en marxa? I natros... que quasi,

quasi ja ni ens recordàvem... ens va tornar
la il·lusió i sense pensar-ho vam tornar a dir
sisisisisi.
Al poc després de crear l’esdeveniment, ens
vam posar a buscar vídeos, i pensar com podíem fer per a organitzar-ho... vam arribar a
la conclusió que la cosa no era tan fàcil de
preparar, i que havíem començat un poc tard
a preparar-ho; van passar les setmanes, i va
arribar el gran dia, el dia que la gent esperava
en moltes ganes, que podem dir d’aquell dia,
no estàvem molt convençudes en un principi,
però vore com la gent participava, i que hi
havia molt de públic, faltaven cadires i tot...
ens va fer veure que a la gent els va agradar
moltíssim, i ens deien: ha estat molt molt bé,
l’any que bé s’ha de repetir...tot un èxit!!
L’activitat se va fer per a la festa de Cap
d’Any, i varen actuar al voltant de 15 grups i
sol·listes. Les veus i balls en directe, i seguint
la projecció gegant estil karaoke, va donar un
gran ambient al local que no va ser suficient
per a tot el públic, que a la vegada va fer el
sopar de “sobaquillo”.

Comestibles
SENAR S.L.
Avgda.Maestrat, 1
Benicarló

Tf. 964

47 15 71

Pròxim

Alcalá de Xivert, 96

compra a la teva tenda de barri
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De banda a banda
José Luis Guzmán Grau

Certament és així... de banda a banda.
De banda a banda de la nostra ciutat no n’hi ha persona que no s’alegre, no s’emocione, no es moga, no marque el ritme, no xiule ... en
sentir les músiques que ens oferix la nostra BANDA, tantes i tantes
vegades a llarg de l’any, en els moltíssims passacarrers on ella està
present.
De banda a banda de l’any, de Mussa a Mussa, és estrany que la gent
que solem acudir als concerts de Santa Cecília o a la Serenata de Sant
Bertomeu no ens vegem sorpresos pel, cada vegada més alt, nivell
d›interpretació de la nostra BANDA.
De banda a banda de l›Auditori o de la plaça de Sant Joan, o del Palau
de les Arts o de la Música, o del Palau de Congressos de Kerkrade
o de les tantes places per on ha viatjat i actuat la nostra BANDA ha
estat capaç de captivar a quantes persones han escoltat les seues
magnífiques interpretacions, a quina més difícil i exigent com li agrada
al seu director.
De banda a banda de l›escenari no sabríem dir quin del centenar de
músics viu més la música, qui gaudix més amb el seu instrument, qui
xala més tocant, perquè les cares de satisfacció de totes les persones
de la BANDA que són allí dalt així ho manifesten.
De banda a banda de la vida no es pot negar la dedicació i ganes que
hi posen tots els músics, els de la banda gran i els de la juvenil, com

a reflex de l›entrega total per la seua BANDA del nostre gran director i
millor persona, el mestre Pablo Anglés.
De banda a banda dels nostres cors no podrem mai agrair tot el bo i
millor que tenen els nostres fills gràcies a la implicació d›una sèrie de
persones que s›han anat succeint i que han fet d›aquesta associació
un referent no només a nivell local sinó també fora del nostre terme.
Avui en dia, presidits per l’entranyable i sempre disposat bon amic
Carlos Sánchez, la nostra BANDA pesa en quantitat i en qualitat.
Tot açò ha fet i fa que
De banda a banda del país, ressone sempre i des de fa uns quants
anys encara amb més força i amb més respecte, el nom de la nostra
banda de música, l’Associació Musical Ciutat de Benicarló. Una gran
BANDA, es mire per la banda que es mire. Enhorabona!

Mi experiencia escolar
Juan Osuna

Todo empieza, cuando mi hijo Pol y a través
de los amiguitos de clase, me dice que quiere
hacer música y tocar un instrumento; por razones que no sé, mi mujer, lo apunta a la escuela de música “Ciutat de Benicarló”, pasó
un año y le siguió, su hermano Marc.

Cierto día, mi hijo Marc que por entonces
hacia primero, me dice: - “Papá hay un compañero tuyo en mi clase, ¿Tú por qué no te
apuntas también?”.En un principio pensé
que era el hijo de un compañero de trabajo,
pero no, era cierto, se trataba de uno de mis
compañeros.

Más tarde, me lo dijo mi hijo Pol, insistiendo
en por qué no iba con ellos a estudiar música
y esto ya me dio que pensar, es verdad, ¿Por
qué no puedo ir yo con ellos? ¿Qué me lo impide?. “Pues nada hijo, le pregunto a la profesora si puedo entrar en la escuela y que tengo que hacer para apuntarme con vosotros”.

• PROTECCIÓN INTEGRADA DE CULTIVOS
• FITOSANITARIOS
Ctra. Benicarló-Càlig, km. 2,4
Mercado de Abastos
Tel./Fax 964 46 20 38
agricenter@wanadoo.es
12580 BENICARLÓ

• ABONOS
• SEMILLAS
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Fue así como, tras realizar los trámites
pertinentes, me convierto en alumno de
la escuela de música.

que cada uno tenemos cierta facilidad
para un instrumento, pero lo cierto es
que el mío se hizo de rogar, tardé algo
en disponer de él, por circunstancias
que no vienen al caso, pero al fin, a
principios de febrero del 2013 me encontraba con un fagot entre las manos,
para los poco conocedores, decir que,
se trata de un instrumento de tubo cónico de la familia de viento-madera provisto de lengüeta doble, de una altura de
1,60 m aproximadamente y desde que
el aire entra por la caña hasta que sale
por la campana recorre una distancia
de unos 2,5 m emitiendo las diferentes
notas mediante la manipulación de unas
llaves que abren y cierran una serie de
orificios.

¿Qué supone todo esto? Pues, supone
que debo empezar a aprender a leer de
nuevo, como cuando era pequeño, pero
que en vez de letras, esta vez son notas
musicales y signos, a recordar aquellos
años de escuela, que ya quedaron muy
atrás, con la salvedad que en la actualidad parezco el re-quete-repetidor, un
alumno de 40 años rodeado de críos de
6, menuda diferencia, pero no solo ahí
se quedan las diferencias, a la hora de
entonar una nota, la voz dulce y aguda
de la chavalería, contrasta con la profunda y grave de la mía, lo que provoca
no pocas risas entre mis jóvenes compañeros de clase, que acabarían acostumbrándose.
El tiempo pasa rápido y gracias a la
buen hacer de los profesores y a que las
lecciones para un niño de 6 años son
bastante fáciles para un adulto, deciden
que estaría mejor en el siguiente curso, donde
pasaría otra vez por la vergüenza del primer
día de clase y el contraste de voces, motivo de
nuevas risas.
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Ya entrado en el curso, pero todavía profano en
materia de música, resulta que para finalizar el
primer trimestre, se hace un festival en el auditorio a fin de que los padres vean el avance escolar de sus hijos, que bien y yo con esta voz.

valor decidí enfundarme el traje de cocinero y
salir con mis compañeros de clase a dar en el
escenario todo lo que buenamente de mí saliera, una nueva experiencia, que no tardaría en
repetirse, ya que a final de curso, esta vez con
algo más de previsión y más acorde a mi particular voz, me tocó hacer de lobo feroz, toda
una novedad para mí en la que las sensaciones eran una mezcla de vergüenza, emoción
y nervios.

Ya me dijo la profesora, que si no quería, que
no participara, dada la escasa práctica que tenia a la hora de cantar y la nefasta entonación
en alguna de las notas, esto último, quiero hacer hincapié, que no me lo dijo la profesora,
si no que lo pensé yo de mí, pero animado
por alguna que otra madre y armándome de

Luego, a la par que las clases de solfeo, como
es sabido por muchos, tenía que decidirme por
un instrumento y lo mejor de todo es que había
que hacerlo sonar o al menos intentarlo, cierta
vez escuche a un músico decir: -”El músico no
elije el instrumento, si no que, es el instrumento el que elije al músico”. No sé si se refería a

Todo esto, me ha hecho ver las cosas
desde otra perspectiva, ver que es posible realizar casi cualquier cosa que nos
propongamos, eso sí, con el debido esfuerzo y acorde a nuestras capacidades,
que hay un conjunto de personas que,
si bien, la mayoría de veces no se tienen en
cuenta, es posible apreciar la labor que realizan en la profesionalidad de los resultados,
conocer otras personas a los que les atrae
este tipo de instrumento, peculiar y minoritario,
compartir con ellos experiencias, y todo esto,
no tendría sentido, si no fuera por el público
que sabe apreciar todos estos resultados y
agradecerlo en forma de aplausos que es lo
que anima al músico a seguir adelante.
Quiero finalizar estas líneas agradeciendo a todos los integrantes de la escuela, por su labor,
profesionalidad, apoyo y paciencia en hacer
que, tanto mi andadura musical, como la de
otros muchos, suene mejor.

Memòria 2012

Col·laboracions

L’entrà de músics des de casa
d’altres músics.

Guillermo i Maite

Els dies abans de l’entrada de Rosa a la Banda, van ser uns dies molt
emocionants i també molt afaenats i perquè no diro, un poc nerviosos
ja que volíem que tot anara bé. Pensàvem que era un dia molt important per a Rosa, doncs des de els sis anys que va començar a estudiar
música era la seua il·lusió.
Aquest dia va ser molt feliç per a tota la família, perquè van estar al
nostre costat els familiars i els amics que sempre ens han acompanyat
en els moments més importants de la nostra vida. Des d’aquest dia ens
sentim molt integrats a la banda i tenim una gran amistat amb pares

L’entrada de músics
Virginia Octavio

La meva entrada va ser el dia 10, però jo vaig “entrar” en dos ocasions
més; en la primera (2010) la entrada del meu germà, en molts de
nervis, corregudes de ma mare en un dia molt important per a ell ja
que era el seu aniversari, i l’altra entrada va ser al any següent (2011)
quan va entrar la meva amiga Elena Taus, vaig estar tota l’estona amb
ella i els nervis se la menjaven viva.
Ja havia aplegat el meu dia, tota l’atenció la tenia jo, pensava que els
nervis ja estaven superats, per les vivències dels dos anys anteriors,
però estava equivocada, ja que quan va aplegar l’hora de la veritat,
estava molt nerviosa, mentre anàvem fent-nos les fotos hi havia alguna

cosa que no em deixava estar tranquila, una cosa que sentes a la panxa quan veus tanta gent al teu voltant, gent que en eixe precís moment,
estant pendents de tu.
El moment que vaig escoltar la banda que estava venint a recollir-me,
no m’ho podia creure, i quan vaig veure que la meua musa entrava per
la porta i em ficava el “pin” de la meva secció em vaig sentir orgullosa,
perquè entrava a formar part de la banda, l’altra part de la meva família, perquè la banda es família.
I crec que tots estarem d’acord en que el dia de l’entrada, de la nostra entrada a la banda, no s’oblida, eixe dia formarà ,sempre, part de
nosaltres.

Tú ya tienes una edad
Manu, alumno de 3º

“… pero si tú ya eres mayor para estas cosas
!!!”
Estas fueron las primeras palabras de “apoyo”
de mi mujer.
Pero empecemos desde el principio, me llamo
Manuel, tengo 32 años, y trabajo estable (de
momento). Hace 3 años que vivo en Cálig, soy
natural de Cádiz y este será mi segundo año
en la Escuela de Música. ¡Ah!, importante, mi
instrumento es el saxo tenor.
Cierto es que la edad puede indicar cierto
grado de experiencia, una marcada personalidad, que seas independiente, ser titular de un
coche o incluso ser papá o mamá. Considero
que son etapas y periodos que rutinariamente
están en el día a día de nuestra sociedad. Se
premian los objetivos únicamente cuando son
conseguidos, sin apreciar el gozo que expe-

rimentamos en el camino para conseguirlos.
Yo creo que nos acostumbramos a seguir los
pasos marcados por las anteriores generaciones, a veces sin pensar en nosotros mismos
y en cuanto nos salimos un poco del tiesto,
¡eah!, ya somos unos bichos raros, objetivos
de miradas sorprendidas cada vez que ocupas tu sitio en la cola para entrar a clase.
Por esto y más, animo a todas las personas
que alguna vez imaginaron tocar un instrumento o sienten un especial vínculo con la
música a experimentar, reinventarse uno mismo, atreverse con nuevos retos, el ponerse a
prueba, tratar de mejorar, en definitiva… Ser
más feliz, pero ¡ojo!, la única rivalidad es con
uno mismo.
Aquí es donde reside el poder de cada uno y
como resultado surge el mágico vínculo del
que hablé antes, convirtiendo nuestros pensamientos en una realidad.

Así que si todo depende del coraje, de atreverse a experimentar, de ilusión, de visualizar
e imaginar… ¡díganme ustedes qué importancia tiene la edad que uno tenga cuando
lo importante es saber lo que quieres y cómo
conseguirlo!
Efectivamente, el cómo… Toda hay que decirlo y en este caso, con la boca llena. Sin el
equipo que conforma los profesionales de la
Escuela, nunca hubiese sentido el júbilo y la
emoción que, de momento, a pequeños trazos
35
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logro experimentar cuando “bufo” al compás
de un 3 x 4.
Gracias al ahínco, la disciplina y la increíble
predisposición de estos profesores que ha-

cen que saquemos lo mejor de uno mismo.
Y lo mejor de ellos, para mí, es que sin ápice alguno de prejuicios ni etiqueta alguna se
vuelcan de pleno en ayudarme en cualquier
gestión, haciéndome sentir como lo que soy

ahora mismo… orgulloso de ser un alumno
más del 3er curso de la Escuela de Música
de Benicarló.
¡Anímate y te sorprenderás!

La banda de música del meu poble
Vicent Ferrer

Sempre m´ha agradat la musica i pot ser que una de les causes siga
la Banda de Música de la nostra ciutat, ja que de menut, des de casa
al Carrer Moreres, podia escoltar els assajos que feien a un edifici de
la desapareguda Pista Jardín. Una vegada a la setmana, després de
sopar, arribaven les notes d’aquells músics que, pese a no tindre la
actual formació musical, també tocaven molt bé.
D’això fa més de 50 anys, però aquells assajos me van aficionar a la
bona música, i sempre que he pogut he anat als concerts de la banda comprovant que, amb el pas del temps ha guanyat amb qualitat i
quantitat de músics. Concerts que quan era menut podia escoltar molts
diumenges, ja que els feien a la Plaça de Sant Joan, desprès de la
missa de les 11.30h. Ara sols ens queda el concert del Diumenge de
Rams, on podem gaudir de la Banda Juvenil.

(Foto de V.Ferrer any 1988/89 plaça Sant Joan)
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He estat en concerts de tots tipus. Recorde una vegada, a un Certamen
Provincial de Bandes, que es va fer al Poliesportiu de Vinaròs, crec que
dirigia el mestre Pizarro, que al no guanyar i donar el primer premi a
la de Benicàssim es va armar una bona gresca, la paraula “lladres”
va ressonar per tot el recinte, però després se va guanyar més de un
provincial. Un que recorde fou a Segorbe. Però lo mes important va
passar quan van assolir el premi a la millor banda del País Valencià,
al certamen fet a Cheste. Per cert, abans el certamen era itinerant i
una vegada la nostra banda va fer de amfitriona, desenvolupant-se el
certamen al pati del Col·legi La Salle.
Avui la nostra banda és un orgull per a tots els benicarlandos, gràcies
al bon treball del mestre Pablo Angles, que pot ser siga dur als assajos,
però després els musics ens donen concerts de gran qualitat, però això
es normal, perquè el mestre és una excel·lent persona.
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La banda solidària
Carlos Sánchez

Ara fa uns quant anys, l’entitat sensibilitzada amb els problemes socials i econòmics existents engegava una campanya solidària consistent
en la recollida de donatius durant el Festival de Nadal dels Alumnes
de Llenguatge Musicals els quals han anat dirigits a diferents entitats
de caire social de la nostra localitat com Càritas, la Conferència Sant
Vicent de Paul, Mans Unides, Delwende, Proyde...
Aquest any 2012 i moguts per l’esperit de col·laboració i ajuda als
propers, essent conscients de la difícil situació que s’està vivint en
l’actualitat i que afecten a moltes de les famílies de la nostra localitat,
des de l’entitat va sorgir la proposta de no tan sols continuar amb
aquesta campanya de recollida de donatius sinó que iniciar d’altres
que ampliaren el nostre camp d’acció i que serviren per a fomentar la
sensibilització en el terreny més purament solidari.
És per aquest motiu que es disposà d’un punt de recollida de taps i
altres materials de plàstic que han anat dirigits a l’estudi de diferents
malalties així com de tractaments per a xiquets i xiquetes de localitats
veïnes com per exemple Aitana passant per Jonathan entre d’altres.

Aquest servei solidari que s’estava prestant des de l’entitat es va veure
ampliat poc abans de començar el Nadal on des de Càritas es feia
pública la necessitat de recollir aliments, joguines i roba atesos a la
gran demanda que estaven sofrint, és per aquest motiu que des de
la Banda i amb la seua col·laboració ens vam adherir a la seua crida
i es va establir un punt de recollida, com és el “caixó solidari” que es
troba a l’entrada, que agrupés totes aquestes necessitats aportant a
la fi d’aquest període nadalenc un considerable nombre de recursos
que van servir per a fer que moltíssima gent del nostre voltant passes
millor aquests dies tan familiars. Vista la gran acollida que va tenir, ens
vam veure amb la necessitat de mantenir aquest servei i prolongar-lo
la resta de l’any de forma continuada.
Gràcies a aquest servei aquells que pateixen dificultats han vist un
element esperançador i d’ajuda en la seua vida diària aconseguint que
el dia a dia no sigués tan dur.
Per això en nom de la Banda i de les diferents entitats, grups... amb qui
col·laborem volem agrair la vostra modesta però significativa aportació
envers els més necessitats i us encoratgem a continuar amb el vostre
recolzament i aportacions.
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Foto antiga

Banda La Lira de Benicarló. Director Francisco Arnau Lores “Quiquet lo músic”
Foto de l’any 1910 aproximadament. Al bombo es pot llegir “Banda La Lira de Benicarló 1897”.
Fotografía cedida per Mª Teresa Añó, neta de Ramón Mª Arnau Prats (bombista).
El lloc d’ubicació podría ser el patí de l’Asilo Municipal, (ara Casal Municipal)
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