
, 
LES BANDES DE MUSICA 

, 
DE L'ALCUDIA 

PER 

Josep Millo i Vallés 

COLLECCIÓ «FULLS D'INVESTIGACIÓ» 

EDICIONS DE L'AJUNTAMENT DE L'ALCÚDIA 

A LA RIBERA DEL XÚQUER 

1989 







LES BANDES DE MÚSICA 

DE L'ALCÚDIA 

Aquest llibre ha estat publicat l'any 1989, coin

cidint amb l'estrena solemne, el dia 9 de setem

bre, a la Casa de la Cultura, de l'Himne de 

l'Alcúdia, interpretat per La Filharmònica Alcu

diana, essent alcalde Celio Crespo i Almela. 





, 
LES BANDES DE MUSICA 

, 
DE L'ALCUDIA 

PER 

Josep Millo i Vallés 

COLLECCIÓ «FULLS D'INVESTIGACIÓ» 

EDICIONS DE L'AJUNTAMENT DE L'ALCÚDIA 

A LA RIBERA DEL XÚQUER 

1989 



Edicions de l'Ajuntament de l'AJcúdia 
Primera edició, setembre del 1989 
©1989. Josep Millo i Vallés 
Edita: Ajuntament de J'Alcúdia 
IHustracions: Enric Solbes 
Imprimeix: Gràfiques Gimeval - L'Alcúdia 
Dipòsit Legal: V-1997-1989 
LS.B.N.: 84-505-8745-X 



, 
INDEX 

PRESENTACIÓ 9 

INTRODUCCIÓ .......................................... 11 

LES BANDES DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA. 1844-1989 ............ 13 
I. 1844-1884. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 
Il. 1884-1891 
III. 1891-1914 

...... .. . .. ...... ... .. .. .......... .. .... 21 
29 

IV. 1915-1938 . ....................................... 41 
V. 1939-1943........... . ............. . .......... ... . 53 
VI. 1944 ...... . ...................................... 61 
VII. 1945-1955 ........................................ 65 
VIII. 1955-1966 ........................................ 73 
IX. 1966-1984 ...... .. . .. .. .. . . ............ .. ...... .. . 79 
X. DARRERS ANYS ................... .... . ........ .. . 85 

ANNEX ............................................. . . . 91 
ANNEX I. DIRECTORS DE LES BANDES DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA ... ..... . 93 
ANNEX Il. JUNTES DIRECTIVES DE LES BANDES DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA ... 94 
ANNEX III. ESTROFES ATRIBUÏDES A CALVO ACÀCIO AMB MOTIU DE LA 

CONSTITUCIÓ DE LA BANDA VICTÒRIA, EN 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
ANNEX IV. ESTROFES ESCRITES PER CALVO ACÀCIO EN HOMENATGE ALS MÚSICS, 

AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DE LA BANDA, EN 1944 . . . . . 104 

PLEC D'AGRAÏMENTS . ..... . . .. .... .. ......... .. ......... 111 





PRESENTACIÓ 

Com diu l'autor del llibre, els alcudians hem mostrat en alguns períodes de 

la història, una accentuada tendència a enviar papers a la foguera. Açò, junt 

a la inexistència de projectes de recopilació i reconstrucció del passat del nostre 

poble, basats en l'estudi i exhumació d'aquelles fonts documentals que encara 

resten, ha fet que avui no existesquen excessius llibres o publicacions sobre l'Alcú

dia. La colecció «Fulls d'investigació», de la qual aquest treball forma part, va 

nàixer, precissament, en un intent de cobrir eixe buit que patia el nostre poble. 

A hores d'ara, ja han estat estudiades i publicades parcel-les com les de la nos

tra arquitectura popular, la importància per a l'Alcúdia del conreu de la morera 

i l'economia de la seda, durant els segles XVI al XVIU; la història de la literatura 

al nostre poble, en el període que va dels segles XVD al XX, o l'estudi i inventariat 

dels malnoms tradicionals. També dins d'aquesta mateixa col-lecció, enllestida 

pel nostre ajuntament, s'ha publicat una història gràfica de l'Alcúdia i un pro

fund estudi antològic de l'obra gràfica del pintor Manuel Boix, llibre, aquest últim, 

que fou finalista, junt a altres quatre obres, del Premi Nacional de Literatura 

en l'any 1987. 

Altres estudis ja han estat acabats i es troben pendents de publicació. Eixe és 

el cas d'un inventari de plafons ceràmics de l'Alcúdia -de pròxima aparició-, 

una història del nostre grup de dansa, que l'any passat va complir vint-i-cinc 

anys des de la seua fundació, així com altres treballs sobre diferents temes del 

nostre poble, que amb la seua publicació, a poc a poc, any darrere d'any, van 

conformant una magnífica col-lecció de llibres, amb la qual és possible conéixer 

molts aspectes del nostre passat, de les nostres tradicions i del nostre esperançador 

futur. 

Tot aquest bagatge ens és imprescindible per dissenyar eixe projecte de futur 

ple d'esperança, que ja anem fent cada dia tots els alcudians. 
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Tampoc de les bandes de música del nostre poble, existia cap recopilació com
pleta i sistematitzada sobre la seua història, tret d'alguns articles solts en premsa, 
revistes, llibres de festes o algun que altre fullet, com aquell que es publicà l'any 
1944, quan es celebrà el primer centenari de la fundació de la Banda de Música 
de l'Alcúdia. 

Calia, doncs, enllestir el projecte de reconstruir la història de la corporació cul
tural més antiga que avui existeix al nostre poble, que ha perdurat més de cent 
quaranta anys, per damunt de tots els canvis socials i polítics, amb dificultats 
que han fet que, en ocasions, els seus integrants separaren llurs camins, però què, 
definitivament, des de l'any 1928, convergiren en la ((Sociedad Musical», i a par
tir del 1948 en La Filharmònica Alcudiana: la música. Eixe projecte vàrem creure 
oportú encomanar-lo a Josep Millo. Volíem que en una data històrica per a l'Alcú
dia i per a la nostra banda, com serà el 9 de setembre, el llibre estigués al carrer. 
En aquesta data, en un acte solemne a la Casa de la Cultura, s'estrena l'Himne 
de l'Alcúdia, obra del dirf!ctor de la nostra banda Joan Fernandez, interpretat 
per La Filharmònica Alcudiana. 

També en aquest mateix acte, i en eixe sentit, aquesta presentació serà una 
crònica per als investigadors del futur, el nostre ajuntament i la nostra associació 
musical retran homenatge a tots els ex-músics, a tots els homes i dones que al 
llarg dels anys, per més o menys temps, han donat quelcom de la seua vida per 
la música. 

Gràcies a ells, als actuals músics, a l'actual junta directiva de l'Associació Musi
cal, als directius de totes les bandes hagudes a l'Alcúdia, a tots els directors que 
han passat per elles i a tots els que han coltaborat amb la música, és possible 
l'aparició d'aquest llibre. 

Amb l'esforç de tots, estic segur que podrem rellançar definitivament l'actual 
Filharmònica, cap a un futur ple d'èxits, com els que es descriuen en les pàgines 
següents i que ja ompliren d'orgull els nostres avantpassats. Els joves músics que 
avui integren la banda i la dinàmica i activa junta directiva, han sabut posar-la 
en un punt en el que el gran i definitiu salt és possible. Quan arribe eixe moment 
no deu faltar el recolzament de tots els alcudians. 

L'Alcúdia, 9 de setembre del 1989 

FRANCESC SIGNES I NÚÑEZ 

Regidor d 'Educació, Cultura i Joventut 

Dona i Serveis Socials 



INTRODUCCIÓ 

Coneixedor, per experiència, de la poca afició general a llegir notes introduc

tòries seré breu, tant com tarde a dir-vos que la resenya històrica de les bandes 

de música de l'Alcúdia, que ara teniu a les mans, vol donar-ne una visió globa

litzada, davant la impossibilitat de contar la peripècia personal viscuda per cada 

component al llarg de la seua vida musical en actiu. 

De seguida advertireu, acàs ja ho heu fet, que el qui l'ha escrita no és músic, 

encara que professa una profunda admiració pels Mozart, Beethoven, Wagner, 

etc. , entre els "'fans" dels quals es considera, i això, si no és suficient per eximir-lo, 

almenys l'ajuda a comprendre tot el que un músic de poble fa per la seua banda. 

I no solament un dia, o dos, sinó hores i més hores, dies i més dies, .. . anys. 

Una darrera aclaració per als lectors atents: les modificacions que observa

ran en la redacció a partir del capítol IV, responen a la .intenció de presentar

vos la història tal com m'ha estat confiada. Una història que recull, des dels 

orígens, els moments rellevants d'aquestes organitzacions musicals que tant han 

contribuït a millorar la cultura musical del nostre poble. 

I acabe. De la vostra indulgència espere, que una volta n'hàgeu finalitzat la 

lectura, sabreu perdonar les possibles omissions d'aquest llibre que ha volgut 

incloure a tots. 
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LES BANDES DE MUSICA DE L'ALCUDIA 

1844-1989 





I. 1844-1884 

ELS /NICIS. 

La primera banda de música a l'Alcúdia es va constituir durant la primera 

meitat del segle XIX. Aquest enunciat, que no ve a descobrir res, explica, 

en part, l'absoluta manca d'informació documentada sobre la qual confeccio

nar una crònica dels moments fundacionals, coneguda la tendència que hem 

mostrat en alguns passatges de la nostra història, d 'enviar els papers a la 

foguera. 

A més a més, parlar-ne de les circumstàncies que rodejaren els inicis de la 

música -una de les corporacions més antigues-, entropessa amb la dificultat 

que suposa per a un profà en la matèria, parlar dels canvis i les contradiccions 

en què es debatia la societat d'aquella època: coronacions, dictadures, pronun

ciaments, república ... 

És clar que, establir i deteminar quines van ser les peripècies particulars que 

l'Alcúdia va viure en tals circumstàncies és una tasca que queda fora dels objectius 

del present treball, i requereix l'atenció d'algun dels especialistes locals en la 

matèria. 

Al mateix temps, no hauríem de perdre de vista totes les vicissituds abans 

esmentades si volem fer-nos una idea aproximada de la realitat diària del nos

tre poble durant l'època que ens ocupa: 1844-1884. Una realitat feta d'hòmens 

amb bruses i faixes, i dones amb llargues faldilles que lluitaven per assegurar 

la subsistència dels seus. Un poble petit, ocupat en el conreu de l'horta i del 

secà i on solament el pas de cavalls i carruatges circulant pel Camí Reial trenca

ven la proverbial tranquilitat de la vida rural. Un poble, en fi, del qual ens separen 

quasi cent cinquanta anys, i tantes coses més que apenes si el podríem reconéi

xer en alguna fotografia de l'època. 

Com hem apuntat al principi, la manca absoluta de qualsevol vestigi difi

culta l'intent d'esbossar quins eren els afanys i les inquietuds dels nostres avant-
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passats. I, més concretament, en allò que ara ens ocupa: la constitució de la 

primera corporació musical al nostre poble. 
Si seguim la teoria més acceptada, haurem d'admetre que les primeres ban-

. des tenen l'origen i prenen el model de les músiques militars franceses, que arri
baren a Espanya acompanyant els exèrcits napoleònics, durant la Guerra de 
la Independència, en 1808. Ràpidament, les tropes espanyoles les integren en 

les seues files, tal i com les trobarem més tard, durant les guerres carlistes. 
Tal teoria no exclou l'existència anterior de música en els regiments espa

nyols. A l'Alcúdia, durant les festes de setembre del 1767, actuà la Banda del 

Regiment de Múrcia amb motiu de la inauguració de la primera part de l'esglé

sia, encara en construcció: "En aquella misma noche, trompas caza, obuesos 
y demas instrumentos formaron un concierto agradable"1. Però sembla que 

l'estructura i la combinació d'instruments que aportarien les bandes de les tro

pes franceses, serien les que acabarien per imposar-se. 

És de suposar que el nostre poble, situat en una important via de trànsit, 
degué presenciar el pas i l'actuació d'aquestes unitats, la qual cosa facilitaria 

la idea de constituir un grup de música de vent, modalitat que, per altra banda, 
comptava amb algun antecedent en la música folklòrica i els pífols que acom

panyaven els tradicionals tornejants. 
Però hi havia més. Aquell incipient interès musical hauria de comptar amb 

els consells tècnics dels organistes de la parròquia -Fèlix Aliaga, primer; Tomàs 
Millo, després-, autèntics introductors de la música culta en els pobles, que 

deurien instruir personalment els primers músics. 

Per tot el que portem dit, tant a l'Alcúdia com als altres pobles cal suposar, 

des de molt antigament, l'existència d'una fanfara o xaranga que animaria balls, 

festes i noces, i que també estaria present en les demostracions populars del 

fervor religiós. Amb el pas del temps, aquestes xarangues anaren adquirint impor
tància, i molts dels joves que al poble ja s 'havien iniciat en algun instrument, 

deurien aprofitar l'obligat període militar per millorar la seua formació musical. 
La xaranga de l'Alcúdia degué ser prou nombrosa i tan conjuntada, que por

taria a la idea de convertir-se en una banda, una banda civil semblant a les 

que havien conegut de soldat al quarter. 
És cert que, ara per ara, no en coneixem les especials circumstàncies que 

es donaren en el moment de la transformació. Però sí que ha perdurat fins els 

nostres dies el nom de Joan Campos, un home decisiu, els treballs i els esforços 

1 "Reseña histórÍca de la edificación de la parroquial iglesia de Alcudia de Carlet", de José Chover Madra
many, 1923. 



LES BANDES DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA 17 

del qual culminaren en la fundació, en 1844, de la primera corporació musical 

en el nostre poble, de la qual seria també el primer director. 

Moltes voltes s 'ha parlat de com serien els inicis d'aquella banda, però com 

que no en queda cap testimoni, la fantasia s 'ha posat en marxa en diverses oca

sions, tractant d'ocupar, en un arriscat exercici d'imaginació, el lloc que ha deixat 

la manca de papers. 

l així, els més veterans, o aquells que viviren la celebració del Centenari de 

la Banda, en 1944, possiblement recordaran encara un conte que valIa pena 

reproduir 45 anys després, i que començava així: 
''El cel d'un blau purísim és atravesat per uns núvols blancs, . rogencs, grissos 

i altra volta blancs que fugen cap a Ponent, empenyits per un fresc llevantet, pre

ludi d'una de les tormentes setembrines de la Ribera Alta valenciana. 

Sobre alguns camps de la marjal, resten les gavelles d'arròs eixugant-se per 

a passar a l'era a trillar-se; en altres no hi ha més que el rostoll i el borró criat 

durant tot l'estiu; amb les eres, està en tota la plenitud la trilla; i alguns sacs 

d'arròs primerenc són portats per alguns carros per la carretera polsosa. 

En la Plaça Major del poble, una plaça petita, amb les parets blanques 

de la calç per les festes de la Mare de Déu, unes tavernes. En una d'elles 

dos escalons ens porten a una estància de sòl de terra apissonat, on hi han 

unes tauletes de fusta, guarnides de llanda, sobre la que estan escrites amb 

claus clavats, les inicials de l'amo de la taverna; un taulell no molt net i 

un mostrador amb botelles de caçalla, ron i anís. En una paret, un cartell 

de bous de la correguda de Sant Jaume en València, ennegrit pel fum dels 

purets forts i per les mosques de tot l 'estiu, un cressol d 'oli, tres o cuatre 

ristres de tomaques mig seques, bambolejant-se a l'airet fresc i humit, acaben 

d'ornar l'estància. 

En redor d'una d'estes taules, cinc, sis, fins set hòmens acaben de pegar l'últim 

mos a un almorzar, sentats en cadires de cordeta; queden sobre la taula, un barral 

casi buit i uns pimentons en salmorra. Fumen i parlen. 

Aquells hòmens estan per primera vegada en sa vida, allí en la taverna, no 

per a parlar de les collites, ni per a jugar una partida de truc o de brisca, sinó 

per a discutir, o millor dit 'deliberar', un assumpte d'importància. 

Escoltem lo que diuen. Un d'ells parla: 
-Es tracta de formar una Banda de Música. -Això sona a alguns a desori. 

-I això què és? -contesta un jove. 

-Pues tindre ací una Banda com la tenen els Regiments de l'Exèrcit. 

-Però, home, si no n 'hi ha ninguna en tots el pobles de la contornà. 

-I això què té que vore? 
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Portada del mètode de solfeig emprat a l'Alcúdia en 1857. És el primer que es va publicar 
per a l 'enseny ament coliediu. 

I se parla; i se pregunta; i se proposa i se fan coniraproposícions. I per fi, s'acorda 
provar 'a vore com quedem '. 

¿Durarà esta idea, o serà, per a desgràcia nostra: arranch de rocí i parà de 
burro?" 

Era Josep Bauset qui des de les pàgines del butlletí publicat amb motiu del 
Centenari, tractava de representar amb el seu " Ensomni" el que hauria pogut 
passar cent anys abans. 

També durant el Centenari, aparegué al diari "Jornada" (3 d'octubre de 1944) 
una breu ressenya històrica que parlava, amb un llenguatge molt propi de l'època, 
del moment fundacional, i confirmava que ''Juan Campos, cuando se aproxi
mava la fiesta del Corpus, en 1844, fue el concertador de aquella aspiración colec
tiva del pueblo. La procesión tendría ya esta vez, i siempre, la música correspon
diente cuando el Santisimo corriese las calles de la Alcudia, silenciosas de adoración 
r alfombradas de flores. La banda con su rezar metódico y acompasado, hecho 
emoción mística al servido de la cristiana milícia acompañante, aquella prima
vera, pondrúJ. sobre la nube litúrgica del incienso, la encendida fe de los valenciarws " ~o 

És curiós que aquesta piadosa visió del naixement de la nostra banda, ens 
la presenta com una societat musical que naix amb una motivació plenament 
religiosa, però, al mateix temps, integrada en les manifestacions populars. 
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Rètol del carrer dedicat al primer director d'una banda de música de l'Alcúdia. 

Per altra part, el grup de músics que aconseguiria reunir finalment aquell 

esforçat director, degué ser prou considerable per als temps que corrien, ja que, 

con deia la mateixa crònica: " Después de J. Campos otros músicos de la locali

dad asumieron la dirección de aquellos 35 o 40 instrumentistas fundadores" . 

Amb tal quantitat de músics, moltes serien les dificultats amb les que hague

ren d'enfrontar-se en un principi. El fet de constituir-se en una banda suposava 

introduir canvis importants. Alguns de caràcter extern, com l'uniforme, del qual 

calia proveir-se si volien donar una imatge de distinció i serietat. Però també 

haurien de mamprendre reformes i innovacions més profundes, tals com la redac

ció d'uns estatuts, organitzar una escola d'educands, fixar els dies d'acadèmia, ... 

etc. 

El canvi degué suposar, a més a més, una renovació del repertori que, pro

gressivament, i sense abandonar el seu contingut popular i festiu, hauria de comp

tar amb obres de major dificultat, la qual cosa suposava, en si mateix, un pro

blema greu degut a què la majoria de les peces estaven concebudes per a 

orquestra. 

És per això que les primeres interpretacions van ser, sobretot, cercaviles i 

marxes que prenien de les bandes militars amb les quals, val a dir-ho, mante

nien una total identitat: uniforme, manera de desfilar, etc. 
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En parlar de la banda d'aquella època, una antiga crònica diu que durant 

els primers anys "Su vida se desenvolvia bajo el marchamo de lo rutinario, de 

la carencia de medios económicos, de la miopía en atisbar horizontes amplios 

y concretos que definieran sus inquietudes artísticas. Eran los años de 1844 hasta 

el último tercio del siglo". 

I era lògic. Passats els primers anys, problemes de més difícil solució farien 

acte de presència. No comptaven amb subvencions, ni amb una massa de socis 

aficionats que fes front a les despeses per renovació i reparació d'instrumental, 

i això, en una època de precarietat, era decisiu. Si hi afegim la competència 

de noves bandes que anaren formant-se pels voltans, i la discòrdia que porta

ren els canvis polítics dels anys 70 (abdicació d'Isabel 11, I República, cop d'estat 

de Pavia, coronació d'Alfonso XII), potser ens explicarem la profunda crisi que 

portà en 1884 a la liquidació de béns i patrimoni i a la conseguent dissolució. 

Havien transcorregut exactament quaranta anys. 



Il. 1884-1891 

LIQUIDACIÓ I REFUNDICIÓ. - UNA ESCRIPTURA NOTARIAL. - UN DIRECTOR FORAS

TER. - GENAR CONTEL. - VIDA MUSICAL: L'ORQUESTRA. - LA f'INYA . - UN ACCI

DENT MISTERIÓS. - EL MÚSIC FERNANDET. 

La crisi de 1884 va ser profunda. Els greus problemes d'enfrontament, sobretot 

a causa de qüestions disciplinàries, ja portaren en el fons certa càrrega de con

trovèrsia política. I si no acabà tot dividint-se en dues bandes -com hauria 

de passar trenta anys després- va ser perquè el nombre dels descontents no 

ho permeté, o perquè l'opinió pública no ho va propiciar, però la situació arri

baria a ser molt compromesa per a la supervivència de la banda. I de difícil 

solució, ja que tot el patrimoni de què disposaven era producte de l'esforç i 

de l'aportació coHectiva i, a més a més, és improbable l'existència d'uns esta

tuts que marcassen els passos a seguir en situacions tan conflictives com aquella. 

Tanmateix, el grup de disidents reclamava la seua part amb repetida insis

tència. I no solament la part proporcional del líquid en metàllic, sinó del valor 

del passiu de tota la corporació, és a dir, dels instruments, uniformes, faristols, 

partitures, etc .. . Les discussions arribaren al punt que no hi hagué més remei 

que fer un inventari general i assignar-li una vàlua acordada, de la qual es 

va traure el proindivís que corresponia a cadascun dels trenta-nou compo

nents, resultant una quantitat de 249 quinzets per músic. La liquidació fou 

supervisada pels encarregats que havien acordat les parts en litigi: el rector 

Salvador Muñoz i l'advocat i jutge municipal de la vila Enric Chomet i Tudela, 

i va ser realitzada en quatre pagaments durant els mesos de març, maig i 

juny del mateix any, data a partir de la qual inicia la nova corporació la 

seua singladura. 

De fet, les reunions per a constituir una societat musical venien celebrant-se 

des de 1'1 de març, i va ser tal dia quan es va decidir demanar un préstec de 

2.000 quinzets, concedit per 1. Sanchis i Marco, per atendre les primeres des

peses. Però, en veritat, aquells diners serviren per pagar la part dels que havien 

pres la decisió d'anar-se'n. Cal dir també, que a última hora, es va veure incre-
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mentat el nombre de desercions però cap d'ells va cobrar res, cosa que més 

tard n'afavoria el retorn de la majoria. 

Durant les primeres reunions, un dels acords adoptats va estar el de redactar 

una escriptura de constitució de la societat musical. Aquest document, registrat 

en juliol a la notaria de Pasqual Nogués, de Carlet -previ pagament de 200 

quinzets-, incloïa tota mena de clàusules, disposicions i articles necessaris, en 

evitació de cataclismes com els que acabaven de superar. A partir d'aleshores, 

els membres que decidissen anar-se 'n ho farien sense posar en perill la supervi

vència de la institució ja que només tindrien dret a la part que els pertocaria 

de líquid resultant del balanç trimestral. 

Amb tot, la situació tardaria en normalitzar-se, com ho demostra el fet que 

abans d'acabar l'any va haver de procedir-se a la destitució del vice-president 

i d'altres càrrecs, un fet insòlit en la història d'una banda. 

De cara a l'organització i funcionament de la nova banda restaven pendents 

dos assumptes de capital importància. L'un era la contractació d'un director 

amb el suficient carisma i autoritat, i, al mateix temps que fos capaç de formar 

un grup compacte i harmònic. L'altre, tan important com el primer, era trobar 

un lloc ample i en condicions per acollir les acadèmies. 

Pel que fa al director, dos homes de confiança, -Josep Sanchis i Baptista 

Fortea- via~aren cap a Alginet, a fi de contractar els serveis del mestre Agustí 

Masià, el qual, en conéixer la situació de la nova societat, així com l'instrumen

tal i partitures amb què comptaven, acceptà l'oferiment. Com que sembla que 

demanà continuar residint a Alginet, la junta, a més del sou corresponent, hau

ria d'encarregar-se de les dietes necessàries i de facilitar-li els mi~ans per via~ar 

a la població veïna. Mesos després, quan la seua activitat així ho va requerir, 

visqué temporalment a casa del dipositari i de Vicent Boix, el mateix que hau

ria de proporcionar-los l'espai que necessitaven per a les acadèmies, junt els 

trulls i almàsseres que tenia en l'antic Canú Reial, avui Juan Bta. Osca. Supera

des totes les dificultats més peremptòries, ben aviat començà l'activitat musi

cal, i així, el 18 de març de 1884 es reprengueren els assaigs. 

Cal dir que, no obstant els conflictes, la banda no suspengué cap actuació 

i va continuar acudint sempre que era contractada a amenitzar els actes religio

sos de costum en aquella època de l'any: dobla de Sant Josep, de Sta. Bàrbera, 

etc. Amb els ingressos que tals activitats els suposava, i amb la primera subven

ció de l'ajuntament, pogueren fer front a les nombroses despeses que sempre 
comporta començar de nou. Així i tot, i en agraïment a l'acció mediadora del 

titular de la parròquia durant la passada crisi, la banda actuà gratuïtament en 
diversos actes. Igualment tomaren les serenates estivals a la Plaça Major i els 
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Genar Contel, un decidit protector de la música a l'Alcúdia. La seua mort prematura va 
ser profundament sentida per la banda. (Foto cedida per Elena Contel). 
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músics, a la llum dels fanals de petroli que compraven a la botigueta de Lina

res, delitaren de bell nou la massa d 'aficionats a la música. 

Superats els moments més difícils, la junta directiva presidida per Josep Boro

nat i Miquel, donà pas a un altre equip directiu dirigit per l'advocat Enric Chor

net i Tudela i ajudat per Genar Contel, famacèutic , qui, degut a les múltiples ocu

pacions professionals de l'anterior, presidiria efectivament la junta. En la seua 

actuació, entusiasta i desinterassada, comecen a fonamentar-se els èxits que vin

drien anys després. Va ser ell qui hauria de posar a ratlla els músics conflictius, 

els quals, emparats en la bona voluntat del nous dirigents, havien reingressat i, en 

evitació d'altres conflictes, s 'hagué d'expulsar els rebels els quals, no solament no 

accedien a pagar les multes per la seua indisciplina, sinó que desafiaven els demés. 

No tot eren dificultats i problemes amb els antics músics. Un d'ells, Tomàs 

Millo i Villanova, organista, va proposar la formació d 'una orquestra que, sota 

la direcció del mestre Agustí Masià serviria per actuar en els oficis, misses i d'altres 

cerimònies religioses, tant a l'Alcúdia com als pobles dels voltants. Les seues 

pretensions econòmiques s'ajustaven a la resta dels músics, encara que no esta

ven obligats a formar-ne part. Ell mateix va facilitar el retorn d'antics compo

nents, tot avalant la quantitat que havien de pagar pel reingrés: exactament 

els dos-cents quaranta nou quinzets que havien rebut quan se'n sortiren. 
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Decidits, per altra part, a augmentar el capítol d'ingressos, el president va 

accedir a arrendar-los una vinya, i durant alguns anys, els nostres músics s'ocu

paren en el cultiu dels ceps. Quan arribava l'època de la verema, només calia 

dur el raïm als trulls que hi havia junt a l'acadèmia, i després d'afegir-li l'alco

hol que compraven al famacèutic, el venien a raò de 10 quinzets el cànter. 

De totes maneres, les festes religioses seguiren constituint la font d'ingressos 

més important. A més de l'ancestral culte a la Verge d'Oreto d'Aurora, les devo

cions populars d'aquella època es manifestaven en misses i processons dedica

des a Sant Josep, Santa Bàrbera, Sant Roc, Stma. Trinitat, Sant Pere, o d'altres 

ritus ja perduts com el Sermó de les Set Paraules, tots els quals comptaven sem

pre amb el corresponent acompanyament musical que algun fidel benestant 

s'encarregava de pagar. 

També de motivació religiosa, encara que més festives i lúdiques, resultaven 

les coHectes de blat, melons i panís, que per replegar fons per a les festes de 

setembre recorrien els carrers de la vila en estiu. Però on el poble gaudiria més 

de la presència de la música, hauria de ser en les funcions de teatre i ball a 

l'aire lliure que es celebraven al carrer Sant Roc, Sant Francesc, Carrer Nou 

i el de les Moreres, carrer on acudia la gent a passejar. 

Si bé el que s'obtenia per totes aquestes activitats a penes si arribava per 

autofinançar-se, la cosa es complicava considerablement quan calia fer front 

a l'adquisició de l' instrumental necessari o la confecció de nous uniformes. En 

tals casos, havien de recórrer a la inevitable fórmula dels préstecs que els socis 

més acomodats sempre acabaven concedint. 

La Plaça Major era el centre vital i econòmic de la vila. A més de l'ajunta

ment i dels casinos, on acudien a llogar-se la major part dels jornalers, era l'esce

narari habitual dels tractes de collites, animals, terres, etc., i on instal·laven les 

parades els revenedors. També era el centre social i festiu on es congregava 

la gent pels més diversos motius, com la recepció de propagandistes polítics, 

sempre amb acompanyament de música i la celebració dels mítins electorals, 

o, com ja hem dit abans, per escoltar les serenates les nits de festa. 

Passat el temps, segons diuen els més vells, la situació de l'entaulat dins del 

recinte de la plaça seria motiu de polèmica, esencialment, per la rivalitat polí

tica existent entre els dos casinos. En aquesta ocasió sembla que la sang no 

arribà al riu i l'entaulat s'alçaria més a l'esquerra o a la dreta, segons a l'ajunta

ment manaven regidors republicans o monàrquics. 

No tenim tampoc proves convincents que ens facen pensar que siga en aquesta 

polèmica, on es trobe la causa de l'insòlit accident que sobrevingué durant les 

festes de la Verge d 'Oreto de 1888. Exactament el dia 7 de setembre, quan 
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No resulta estrany que amb entaulats tan rudimentaris els accidents sovintejaren durant les 
actuacions. (Foto cedida per Octavio Lloris). 

Un carrer ple de fang no impedia el pas de la banda. (Foto cedida per Octavio Lloris) . 
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tots els músics es preparaven per començar la tradicional serenata dalt l'entau

lat, inesperadament, aquest caigué a terra amb el natural sobresalt dels assis

tents, tal com recorda l'acta que es lliurà: 

"En Alcudia de Carlet dia siete de Setiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, 
reunidos en la Plaza Mayor los individuos que componen la corporación de la 
música que al mar gen espresa, para desempeñar la serenata de costumbre para 
la Fiesta de la Virgen NS. del Oreto, cuando aún no se habian encendido los 
faroles para principiar a tocar, se desplomó el tablado cayendo todos precipita
damente en dieha cauístrofe. Salieron contusos algunos muchachos y algunos músi
cos, pero los de mas gravedad fueron Vicente Boix Boix y el Sr. Director D. Agus
tín Masià. También fueron estropeados algunos instrumentos atriles y faroles, 
r para perpetuar este caso y que se vea la verdad del hecho, se acordó se esten
diera en ellibro de actas de esta corporación lo quefirman los individuos de ésta". 

Efectivament, a conseqüència de tan desastrós incident, va ser necessari com

prar nous instruments i recompondre tots els que hi havia malbé, així com les 

faroles i faristols, que hagueren de ser enviats a cal llanterner. 

No sabem si aquest succés fortuït pogué influir en l'ànim del mestre, però 

el ben cert és que, pocs mesos després, Agustí Masià va cessar com a director 

dels nostres músics. Potser l'avançada edat i el fet d'haver de desplaçar-se con-
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"Fernandet" Miquel: durant mig segle, una institució en les bandes de música de l'Alcúdia. 
(Foto cecida per Leonardo Boix). 

tínuament a l'Alcúdia pesaren en la seua decisió. Tanmateix, el futur d'aquella 

banda anava a quedar en mans d'un home singular, la vida del qual estigué 

sempre presidida per l'amor a la música i a la banda del seu poble. 

EL M ÚSIC " FERNANDET" 

De segur que en alguna ocasió hem tingut l'oportunitat d'escoltar biografies 

de persones que, en lluita constant contra una manca absoluta d'instrucció i 

de recursos, a força d'estudi i de constància en el més desfavorable dels ambients, 

han arribat a assolir llocs importants quan s 'ha vista reconeguda la seua tasca 

i la seua trajectòria humana. 

Aquest no és del tot el cas que ens ocupa, perquè, ni les circumstàncies ho 

permeteren, ni probablement, ell tampoc no ho va voler. Tanmateix, la seua 

figura, encara prou desconeguda, va ser la de qui s'ocupa a donar a la vocació 

més temps del que li permetien unes condicions de vida sota mínims ... Així 
i tot, la tasca que arribaria a desenvolupar, tant en l'aspecte de músic i de director 

com en el de trascriptor i compositor, és difícil de creure si no és que es tracte 

d'algú que no solament va fer de la música l'objecte inequívoc de la seua voca

ció, sinó que hi va sentir la més gran de les devocions. 
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A més de músic, " Fernandet" portà a cap una tasca important com a compositor. 

Moltes són les anècdotes que encara se'n conten, de totes les peripècies que 

havia de passar per poder compondre, per aconseguir paper pautat, per acudir 

a les acadèmies, etc. Més important que tot això va ser la seua personalitat i 

l'extensa obra, de la qual només en són una mostra els set volums de partitures 

que la nostra banda ha rebut de mans dels seus successors. 

Aquest músic, " Femandet" Miquel Balaguer, va nàixer a l'Alcúdia el 25 de 

febrer de 1859. Fill d'humils llauradors, era el segon de cinc germans. Un músic 

del poble conegut pel "tio Pedro" li donà les primeres nocions de solfeig quan 

tenia vuit anys i l'inicià en el que seria el seu instrument predilecte, el saxofó, 

a més dels altres que arribaria ben prompte a dominar: el violí i la guitarra. 

Poc de temps després del seu ingrés en la banda de música local, quan a penes 

comptava 16 anys, va iniciar els primers treballs de composició: polques, dan

ses i valsos. 

Quatre anys més tard, de soldat a Guernica, entrà a formar part de la banda 

del regiment, i fou aleshores que el músic major, convençut de les seues quali

tats i aptituds, li ensenyà harmonia i la tècnica de la direcció bandística. 

Ja a l'Alcúdia, és testimoni de les fortes convulsions que porten a la crisi del 

1884, i entra a formar part de la nova associació que es constitueix tot i l'oposi

ció familiar. Ben aviat, comença a substituir les obligades absències del diretor 



28 LES BANDES DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA 

Agustí Masià, amb una desinvoltura i una competència més pròpies d'un pro
fessional que d'un jove autodidacta. Després de quatre anys, és la seua feina 

i s'acorda pagar-li per cada sessió en què actue de director, càrrec a què acce
dirà en 1889 i que exercirà de manera intermitent durant tota la seua vida. 
Cal afegir també que en 1914, quan la divisió de la banda en dues corpora
cions -Victòria i La Primitiva-, ell va dirigir aquesta última fins l'arribada 

del mestre Antoni Palanca. 
Mai al llarg de la seua vida va deixar de compondre ni d'aportar la seua 

coHaboració, no solament com a músic i director, sinó com a membre de les 
juntes directives sempre que li ho demanaren els seus companys. Quan va morir 
en 1938, la banda va perdre un músic insubstituible i l'Alcúdia un home bo, 

autor de peces conegudes que han passat a formar part del nostre patrimoni 

cultural. 



III. 1891-1914 

L'ACADÈMIA DEL "CORRALET". - MALALT1A DE ''FERNANDEr' MIQUEL. - CONTRAC

TACIÓ DEL MESTRE JOSEP GARCl4. - UNA PÈRDUA IRREPARABLE. - ELS CERTÀMENS 

DE rALÈNCl4 DE 1902 I 1903: RECEPCIONS I HOMENATGE. - CANVI DE NOM A LA PLAÇ4. 

- LA INEVITABLE SEPARACIÓ. 

Una de les més velles aspiracions de tots els músics sempre havia estat dispo
sar d'un local social digne on poder realitzar les acadèmies. Obviament, ni les 

antigues dependències al carrer de la Barrera ni les que ara ocupaven, junt als 
trulls i almàssera de Vicent Boix, reunien les millors condicions, tot i que paga
ven el corresponent lloguer. Però per diverses raons, i les econòmiques sempre 

figuraven en primer lloc, mai no havien aconseguit el seu propòsit. Fins que 
arribà el dia en què el president Josep Marqués proposà una solució a la resta 
dels companys. Després de llargues discussions, la proposta, encara que no unà
nimement, va ser acceptada i, decidits a posar-la en pràctica, una nit van anar 

a parlar amb el rector de la parròquia, Salvador Muñoz qui, en principi, va 
acceptar la idea de construir un local musical sobre el terreny annex a l'església 
-el mateix que en un temps va ser antic cementeri-, però els va contestar 

que abans de l'autorització havia de reunir la junta de fàbrica parroquial. Des
prés de les consultes pertinents, aquesta comissió, integrada per Joaquim Mira

lles -qui anys després seria president de la banda-, Andreu Boix, Agustí Mons, 
Josep Sanchis i Valero Marqués, també accedia a donar la seua conformitat. 

Tanmateix, el contracte de compromís que es va signar no oferia cap dubte 

respecte al dret de les autoritats eclesiàstiques a desallotjar i tancar el local, sempre 
que ho considerassen oportú. A canvi, tenia l'avantatge de permetre'ls lliurar

se de pagar lloguer durant tants anys com fossen necessaris per recuperar-se 
de les despeses de la construcció, segons els que venien pagant darrerament 
a Vicent Boix. Com que l'extracte de comptes presentat al rector Muñoz en 

agost del 1891, sumava la quantitat de 619'23, quedaven lliures de qualsevol 
pagament durant els 12 anys següents, i si després d'aquest temps procedia la 
renovació del compromís, haurien de pagar en concepte de lloguer la meitat 

de la darrera quota abonada. 
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Com és de suposar, les obres s'iniciaren immediatament, i sembla que tot

hom hi va col·laborar, a la vista dels baixos costos que mostrava el balanç final 

en qüestió, tot i que l'obra només atenia els aspectes més elementals del pro

jecte que, amb el pas dels anys, aniria completant-se. 
Amb el canvi, tothom celebrà l'encert del president i del seu company en 

les tasques directives, Joaquim Nadal, ja que des del primer moment, tant la 

banda com l'orquestra, es van beneficiar de les condicions del nou local. En 

poc de temps, el nombre d'educands que aspiraven a integrar-s'hi cresqué con

siderablement. També l'orquestra adquiri una major competència, i cada vegada 

fou major la seua participació en oficis religiosos, per als quals, en dates impor

tants, contratava veus professionals de reconeguda importància artística. 

Obligat per una llarga malaltia, «Femandet» Miquel deixa la direcció en 1896, 

als 7 anys d'haver-se'n fet càrrec. El seu substitut serà Joaquim Boix Soriano, 

un músic de gran prestigi que havia participat en la refundació quan la gran 

crisi del 1884. El nou director potser a causa de l'experiència acumulada en 

aquella ocasió, hauria d'exercir el seu càrrec amb un gran sentit de l'amistat 

i del tracte, superant diversos conflictes plantejats arran de l'aplicació de certes 

multes. 

1901 seria un any decisiu en la vida present i futura de la corporació musi

cal. La junta directiva, presidida per Andreu Abel Oliver, compromesa a millo

rar la qualitat tècnica i artística dels músics, s'adona de la necessitat que té la 

banda d'una direcció a l'altura que els temps demanen. Calia trobar un direc

tor iHusionat i entusiasta, capaç de transmetre els seus sentiments i estimular 

els músics, per tal d'aconseguir el primer dels objectius que s'havien proposat: 

preparar una banda capaç de competir entre les de la seua categoria amb cer

ter garanties d'èxit. L'elecció recau en el mestre Josep Carcia i Pastor, natural 

de la Llosa, el qual dirigirà durant moltíssims anys la nostra banda. 

Els primers contactes havien estat arran de l'adquisició d'unes partitures l'any 

anterior, durant el qual havia viscut unes setmanes a l'Alcúdia treballant i diri

gint esporàdicament els nostres músics. En la contractació del nou director es 

veu la mà de Vicent Calvo Acàcio, l'escriptor, que ja havia format junta direc

tiva amb 1. Miralles i Cenar Contel, i deuria conéixer Josep Carcia a través 

d'alguns dels contactes que tenia a la capital, on exercia de periodista. 

El caràcter i la forta personalitat del nou mestre, units a la forma particular 

de dirigir les acadèmies, actuaren de revulsiu en la vida de la corporació, i aviat 

es pogueren comprovar els primers resultats positius, tant en la execució i inter

pretació del nou repertori que començà a implantar, com en l'assistència als 

actes i assaigs. Amb el mestre Carcia, el nombre dels educands que aspiraven 
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L'acadèmia del "Corralet" fou construïda sobre l'antic cementeri , junt els murs de l'esglé
sia. (Foto arxiu Ximo Abel). 
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a una plaça augmentà considerablement, la qual cosa contribuí a estimular l'afició 

musical. 

Seguint aquesta política de promocionar la música entre els alcudians, en 

1901 aparegueren els primers subscriptors de quota amb motiu de la confecció 

d'una nova bandera, en honor de la qual Garcia composà el pas-doble 

" Bandera" . 

Tanmateix, un tràgic esdeveniment vingué a posar una nota de tristesa i de 

dol en aquell ambient d'optimisme. Genar Contel, un dels coHaboradors més 

eficients i el més generós dels protectors, mor inesperadament a principis d 'estiu, 

causant una gran commoció en tot el poble. La seua desaparició significà una 

sensible pèrdua, no solament en el pla corporatiu, sinó en l'humà, ja que era 

un home que havia treballat per la concòrdia entre els components de la " Socie

dad Musical" . En dia tan trist, va rebre l'adéu de tota la corporació, que va 

acudir amb ciris encesos a acompanyar-lo fins al cementeri. 

Aquell luctuós succés, però, no hauria de trencar la línia de perfeccionament 

i renovació que s 'havia mamprés. Ans al contrari, cada volta és més sòlid el 
nivell musical assolit, i cada dia són més els pobles que els reclamen per animar 

les fes.tes. 

Segurs de les seues possibilitats, prenen la unànime decisió de concórrer en 
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el certamen que l'Ajuntament de València venia convocant per a la Fira de 

Juliol des del 1886. 
Degut a la imminent celebració del concurs, els nostres músics assajaren sense 

descans, tant la peça obligada, "Don Juan" O'0bertura), de W.A. Mozart, com 
la de lliure elecció, "Aida" (Fantasia), de G. Verdi, i tothom començà a iHusionar

se en el paper que podrien fer en un certamen que, ja des dels seus inicis, era 
considerat com una prova de difícil superació, l'autèntica prova de foc. 

A les 6 del matí del dia 23 de juliol, partiren els músics en el tren de vapor2 

que cobria la línia des d'Alberic a València. Després d'algunes hores de viatge, 

arribaren a la capital i es presentaren davant el jurat, el qual els donà l'itinerari 

previ al moment de participar-hi. A les tres de la vesprada, entraren en la plaça 
de bous mentre interpretaven el pas-doble "València" composat pel mestre Gar

cia. La música de l'Alcúdia estava inscrita en el grup de les Bandes Civils corres

ponents a la Secció 2. a, juntament amb les següents: 

Artística Villa La Unión 

Patronato Pueblo Nuevo del Mar 

La Primitiva, d'Alaquàs 
Banda de l'Alcúdia 

La Lira, de Bunyol 

La Artística, d'Alginet 

Benifaió d'Espioca 
La Nueva, d'Alaquàs 

Totes aquestes bandes interpretaren aquell dia l'obra obligada, i l'endemà, 

dia 24, a la mateixa hora, la de lliure elecció. 

Tot seguit, i segons la fórmula tradicional, vindrien les deliberacions del jurat, 

composat per tres noms ben coneguts en els àmbits musicals: Pedrell, Grana

dos i Ruperto ChapÍ, que, pel seu prestigi i reconeguda vàlua, representaven 
una garantia a l'hora de jutjar els mèrits de cada banda. El temps que hagueren 

d'esperar, des del final del certamen fins la publicació dels resultats, transcorre

gué lent. Ningú no dubtava de la justícia del veredicte. A la fi , quan a les 11 
de la nit fou coneguda la resolució del jurat al Pavelló de l'Ajuntament, en el 

Reial de la Fira, una gran satisfacció omplí l'ànim dels nostres músics que, enmig 

d'una alegria incontenible, a penes si podien creure el que acabaven d'oir: Segon 

Premi, després de " La Artística", d'Alginet. 

Quan la notícia arribà al nostre poble, tots es prepararen per tributar-los 

l'homenatge a què s'havien fet mereixedors, de manera que, el dia 26 de juliol 
del 1902, en arribar el tren a l'estació de l'Alcúdia, una massa enfervoritzada 

2 L'arribada del ferrocarriI a l'Alcúdia s'havia celebrat el 22 de novembre de 1894 amb una festa amenitzada 
per la banda en la mateixa estació. (Uibrè comptes de la Banda). 
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Des de la seua creació, el Certamen de València fou el centre anual de peregrinatge de les 
millors bandes. 

Ja en 1903, el Certamen de València incloïa l'actuació de bandes estrangeres. 
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aclamà els músics, portadors del premi més important que mai havien aconse

guit. La multitud es dirigí fins la Plaça Major on els parlaments, l'entusiasme 

i la música continuaren fins ben entrada la nit. 

Dies després, l'homenatge seria per al director que, en tan breu espai de temps, 

havia sabut formar una admirable banda, en la qual, tan importants eren les 

individualitats com el conjunt, com havia reconegut el jurat de València. En 

una sessió entranyable, presidida per l'alcalde de la vila i amb l'assistència de 

tota la corporació, el mestre Josep Garcia va rebre de mans dels seus músics, 

una medalla commemorativa de l'èxit que acabaven d'obtenir. En record 

d'aquells dies tan vibrants, ell els va dedicar un pas-doble amb un títol ben 

eloqiient: «Triunfo y Gratitud». 

L'èxit del certamen del 1902 va servir per iniciar una etapa molt profitosa 

en la vida de la corporació, que prompte experimentaria un considerable aug

ment de socis i de joves aspirants a vestir algun dia l'uniforme de músic. Cada 

dia més, les coses de la música eren motiu de comentari al carrer o en les tertú

lies dels casinos, que ja mantenien una rivalitat política evident. 

La banda, lluny d'acontentar-se amb els èxits aconseguits, va seguir treba

llant amb un entusiasme renovat i una ànsia de perfecció admirables. Tant 

les acadèmies com els actes a què acudien, sempre comptaven amb una 
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assistència molt important, i rara vegada calia multar per qüestions de puntua
litat. 

Una mostra de l'interés que tingueren per millorar el nivell tècnic i artístic, 
són les visites que realitzaren a l'Alcúdia les més diverses personalitats musicals: 
professors, directors d 'altres bandes, etc., vingueren en repetides ocasions per 

escoltar les seues interpretacions i donar-los algun consell. Entre els més iHus
tres visitants cal anomenar José Alcarria, director de la Banda del Regiment 

de Mallorca; Gabriel Hernàndez, cantant líric, i, sobretot, l'eminent composi
tor Salvador Giner, els quals s'hi desplaçaven des de València, invitats, segura

ment, per l'escriptor Vicent Calvo, que sempre seguia de prop les vicissituds 

de la banda. Aquestes lliçons que reberen haurien de tenir una importància deci

siva, no solament en els mesos següents, sinó en un futur a més llarg termini. 

Després del premi de l'any anterior, i tenint el compte el treball tan seriós que 

sota la direcció del mestre Garcia venien portant a cap, també en 1903 decidi
ren inscriure's en el Certamen de la Fira de Juliol previst per als dies 23 i 24, 

i, lògicament, hi tornà la secreta esperança de renovar la gesta de l'any anterior. 

Sorprenentment, la banda no va quedar inscrita en la mateixa categoria que 
un any abans, sinó en la Tercera Secció, junt les d'Oliva i la de la Villa de la 

Unión. Potser el motiu l'haurem de buscar en el desig d'assegurar un bon resul

tat, tot acudint amb els músics de més experiència. O més probablement, la 

raó devem buscar-la en l'obra que figurava com obligada per a les bandes de 
la tercera categoria, la " Rapsodia Española", del compositor Salvador Giner, 

que tan ben assajada tenien pel propi autor. 

En la matinada del 23 de juliol, si bé el nombre de músics que partiren cap 

a València va ser menor, a canvi havia augmentat el d'aficionats que volien 
presenciar l'actuació de la seua banda en una prova tan dura. 

En arribar a la capital, i després de la cercavila de costum, els nostres músics 

entraren en la plaça de bous interpretant el pas-doble que feia un any havia 

composat el mestre Garcia amb motiu del seu homenatge i, tot seguit, passaren 

a executar la peça obligada amb una gran perfecció. Per l'endemà quedava 
"Fedra" WObertura) , de Massenet. 

Una volta acabat el certamen, el jurat, constituït per Tomàs Breton, Fran

cisco Parés3 i Manuel Hernàndez Caballero es retirà a deliberar fins que, al cap 

d'unes hores, es donà a conéixer el resultat al Pavelló de l'Ajuntament. Aquell 

any, la resolució dels jutges no pogué ser més propícia, ja que foren distingits 

3 Francisco Parés era director de la Banda Guardia Republicana, de París, que hi havia vingut per actuar 
fora de concurs. (Actes del Certamen del 1903). 
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Els pas-dobles sempre han anunciat l'entrada de les bandes en el recinte, moments abans 
de la seua actuació. (Foto arxiu Ximo Abel). 
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amb el Primer Premi. L'alegria inundà els músics, els amics i la reduïda colònia 

d'alcudians que vivien a la ciutat. Tothom victorejà els noms dels hòmens que 

més havien treballat per aconseguir el triomf: el mestre Garcia, Vicent Calvo, ... 

Era la primera vegada que es reconeixia la seua dedicació i esforç amb la impor

tància d'un primer premi. 

Quan, al dia següent, el tren arribà a l'estació, tornaren a repetir-se les mos

tres d'entusiasme popular de l'any anterior i, de nou, hagueren de desfilar per 

tots els carrers del poble, amb la gent sortint de les cases per aplaudir i festejar 

el pas de tota la banda. També a la Plaça Major es repetiren els parlaments 

de benvinguda i felicitació. Durant algunes hores, la multitud congregada, no 

deixava anar-se'n la música, :fins que, ja tard, acabà la festa. 

Amb la consecució del premi, vingueren els compromisos per acudir a con

certs, festes i certàmens. Efectivament, durant aquell estiu foren innumerables 

els viatges als pobles veïns, i especialment lluïda resultà la participació en la 

Fira de Xàtiva. 
Lògicament, a l'Alcúdia, la banda era part fonamental i imprescindible en 

qualsevol celebració, tant de caràcter profà, com de religiós. Una de les festes 

digna de ser recordada va ser la que es celebrà en maig del 1905, amb motiu 

del tercer centenari de la publicació del Quixot. Aquell dia, la Plaça de la Malva 
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passà a denominar-se, almenys oficialment, Plaça de Cervantes, i segons con

ten les cròniques, l'acte de descobrir la làpida commemorativa va reunir tot 

el poble, l'ajuntament, xiquets de les escoles públiques i privades -La Ideal 

Republicana, Círculo Católico Obrero- a més d'iHustres personatges que pla

ticaren llargament sobre la vida i obra de l'escriptor. La banda, va participar 

amb la interpretació d'una obra expressament preparada pel mestre Garcia per 

a aquell acte. 

No obstant el bon moment que travessava la corporació musical, el problema 

econòmic seguia sent una qüestió difícil de resoldre. Concretament, en 1907, 

hi hagué fortes tensions a causa de la negativa de l'ajuntament a incrementar 

la subvenció que venia concedint i que harien de quedar definitivament resol

tes· després d 'accedir a les demandes dels músics, els quals s 'havien oposat a 

participar en cap acte festiu. 

Possiblement, aquestes dificultats econòmiques serien les que acabarien 

decidint-ne la sortida de Garcia. Els èxits aconseguits al front dels nostres músics 

li havien donat un renom merescut, i per això eren cada vegada més les bandes 

que intentaven contractar-lo. La seua permanència com a director de la corpo

ració de l'Alcúdia va ser, com veurem, discontínua, ja que durant algun temps 

passaria a dirigir les bandes d 'Antella i "La Nueva" de Xàtiva. Durant la pri

mera de les seues absències, tomà a ocupar el càrrec de director l'anterior mes

tre Joaquim Boix Soriano. 

Però arribà un dia en què el problema més greu no fou l'econòmic ni, molt 

menys, la marxa del director, sinó l'enfrontament entre alguns dels membres 

de la junta directiva i un grup de músics que discutia la seua actuació. Les pro

testes, encara que venien de quatre joves, aquests eren només els portantveus 

d'altres que tampoc hi estaven d'acord. Per si faltava alguna cosa, el grup dels 

crítics era d'ideologia liberal, prou diferent de les creences conservadores que 

inspiraven els membres de la junta. En sobrepassar els límits de la societat musical 

i arribar al carrer, la controvèrsia no va fer més que augmentar i posar més 

lluny una solució pacífica al conflicte. La decisió d 'expulsar els quatre elements 

en discórdia no va sorprendre a ningú. La sorpresa va ser quan, junt els expul

sats, se n 'anaren fins a vint músics, consumant lma escissió que ja molts espera

ven i que veien com la millor i més natural de les solucions a la crisi plantejada. 

Els problemes més greus, de principi, van ser per a la banda escindida, ja 

que, segons resava en els estatuts del 1884, no tenien dret a endur-se res, així 
que hagueren de proveir-se d'instruments, partitures, uniforme, etc ... Partir de 

zero era, al mateix temps, una prova que volien superar a base d 'entusiasme 

i del recolzament majoritari del poble que els seguia. Amb els diners dels dona-
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Primera actuació de la nostra banda en el Certamen. (Foto arxiu Ximo Abel). 

tius que recolliren tocant pels carrers els diumenges, les dones dels músics bro

daren la nova bandera, que prompte veuria com les lletres d 'or que formaven 
la paraula VICTÒRIA apareixien sobre el vellut que havia d'anunciar el seu 

pas. També l'altra, la monàrquico-conservadora, hagué de buscar-se un nom 

per a identificar-se, davant la impossibilitat de donar a la banda el del poble. 

El nom que va ser escollit, La PRlMITIV A, venia a deixar ben clar el seu origen 
més antic. 

En un primer moment, sembla que n'eren 20 els músics que formaven la 

"Victòria"\ encara que en menys d'un any la xifra arribaria fins a vint-i-nou, 

i en 1916 la banda ja hauria de comptar amb quaranta-tres components. 

Els instruments que adquiriren per poder funcionar, foren comprats amb diners 

de donatius i de préstecs que facilitaren alguns socis. La llista inicial estava for
mada per: 

9 clarinets 
5 cornetins 

3 baixos 

1 requint 
3 trombons 

1 trompa 

4 En honor dels primers components de la banda Victòria el mestre Garcia composà un pas-doble titolat 
" Los 20" . 
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Una de les actuacions memorables de la nostra "8ociedad Musical" . Fira de Juliol, 1903. 
(Foto arxiu Xirno Abel). 

1 platerets 

2 saxos 

1 bombardí 

1 bombo 

2 fiscorns 

1 flauta 

Entre el grup de socis que els donà tot el suport material i moral, es trobava 

Vicent Calvo, el qual, fent honor a la seua vocació literària, va dedicar uns ver

sos a cadascun dels músics fundadors. 

Un problema important que hagueren de resoldre les dues bandes, va ser 

el de la contractació de director. Per una part, la banda Victòria va aconseguir 

que el mestre Josep Garcia acceptàs dirigir els seus músics, cosa que va fer tan 

prompte acabà el compromís amb la banda d'Antella. La Primitiva, per l'altre 

costat, no podia creuar-se de braços davant l'espectacular fitxatge de la banda 

rival. Els seus esforços per contrarrestar la iniciativa contrària, lograren con

vèncer "Fernandet" Miquel que havia abandonat la direcció feia alguns anys. 

Durant el llarg decenni que seguiria, les aficions musicals -que era tant com 

dir tot el poble- haurien de protagonitzar nombrosos incidents, degut, princi

palment, a la significació política que suposava ser músic -o seguidor- de 

La Primitiva o de la Victòria. La polèmica, de moment, no havia fet més que 

començar. 
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Després de l'èxit, la banda agraí al mestre Salvador Giner les seues lliçons. Calvo Acàcio 
ja era un gran valedor dels nostres músics. (Foto arxiu Ximo Abel). 

Bandera de la Banda Victòria. Any 1 Y 15. 
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IV. 1915-1938 

LA VICTÒRIA: liBERALS O REPUBliCANS? - EL PRIMER CERTAMEN DE LA VICTÒRIA. 

- EL CERTAMEN DEL 1922: EL PREMI COMPARTrr. - REUN1F7CACIÓ PER DECRET. -

FERIDES QUE TARDEN EN SANAR. - L'ACADÈMIA DEL CARRER l'ALÈNCIA. - LA GUE

RRA TAMBÉ l'A FER CALLAR LA MÚSICA. - L'ADÉU AL MESTRE GARCIA I AL MÚSIC 

"FERNANDET": EL F1NAL D'UNA LLARGA ETAPA. 

La polèmica a què feiem referència en el capítol anterior, tenia a la Plaça 
Major el "camp de batalla" adequat, i una "causa" musical que l'animava quan 
les altres qüestions afluixaven. "No és que ocorria tots els dies, però quan veies 
volar les cadires d'un casino a l'altre, podies estar segur que la música no havia 
quedat al marge de la disputa". 

Tanmateix, i en contra del que sempre s'ha pensat, cal dubtar de la tradicio
nal i total adequació de la Victòria amb el sentir republicà, i de La Primitiva 
amb les postures monàrquiques. Perquè si bé és certa la indubtable filiació con
servadora d'aquesta última, les coses no semblen tan clares pel que fa a la Vic
tòria, a la qual faríem bé de situar, almenys en un principi, més en la línia de 
les tendències liberals. Aquesta opinió ve avalada per la presència del liberal 
Vicent Calvo Acàcio en l'organització i promoció de la nova banda. Calvo, redac
tor del diari La Epoca5, de Madrid, era un dels màxims dirigents del movi
ment monàrquic-liberal a l'Alcúdia, i resultaria prou estrany trobar-lo treba
llant per a una causa republicana. 

Potser la creença "històrica" haja estat afavorida per una explicable tendèn
cia a la simplificació. O perquè aquesta banda acudia a assajar a un local annex 
al Casino Republicà, en el qual realitzaren les obres de remodelació necessàries. 

Cal pensar, per tant, en una dualitat musical que -torne a dir-ho- inicial
ment, obeïa més a matisar l'oposició liberals front a conservadors que a la de 
republicans front a monàrquics. En qualsevol cas, els versos que l'escriptor dedicà 
al mestre Garcia poden resultar esclaridors: 

5 La Epoca: Diari conservador publicat a Madrid des de 1849 a 1936, inscrit a la Unión Liberal pel seu 
fundador. Ignacio José Escobar, Marqués de Valdeiglesias, i el seu fill li imposaren una fidelitat alfonsina. 
Sota la República defensà la monarquia. (Gran Enciclopèdia Catalana). 
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Concentració a la porta del casino republicà. La banda anima la concurrència. 
El casino monàrquic també congregava la seua clientela ideològica. La música tampoc no 

hi podia faltar. (Fotos arxiu Ximo Abel). 

Y tus éxitos triunfales 

sabio maestro te llaman 

y por lo cual te proclaman 

los músicos liberales. 

L'any 1920, la banda Victòria decidí presentar-se al Certamen de la Fira 
de Juliol de València i, a tal fi, quedà inscrita en la Secció 2. a, junt la Banda 
Municipal de Sueca, "'La Lealtad", de Villamarxant i "'La Primitiva", de Car

caixent, totes quatre amb quaranta músics. A més d'assajar repetidament l'obra 
obligada, "' Ramuntcho" , de G. Piemé, el mestre va preparar a consciència la 

que havíem elegit com a de lliure interpretació, " Egmont" O'Obertura), de Beet
hoven. El jurat estava format per José Subirà, Perfecto López i Juan Cortés, 
que després de les deliberacions de rigor van creure oportú concedir el primer 
premi a la banda de Sueca, el primer accèssit a la de Villamarxant, el segon 
a la de l'Alcúdia, deixant-ne un tercer per a la de Carcaixent, que dirigia Antoni 

Palanca. 
El veredicte contentà a ben pocs i va ser àmpliament debatut. Però de res 

valgueren les protestes, sobretot les del mestre Garcia, denunciant la presència 
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Participació de la Banda Victòria en el Certamen del Juliol de 1920. (Foto cedida per Octavi o 
L1oris). 
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d'elements sospitosos en la banda de Villamarxant, ja que no hi pogué aportar 
proves documentals. 

No osbtant això, és fàcil d'imaginar l'estímul que significà per als músics de 
la Victòria la consecució del premi, i tot el que haurien d'escoltar els seguidors 
de l'altra des del moment que es conegué l'èxit de la rival. 

Decidida a no quedar relegada a un segon terme, La Primitiva lloga el Cine 
Vergara, en agost de 1920, amb la intenció explícita de dedicar-lo a especta
cles, conferències artístiques, polítiques, religioses, Belles Arts, instrucció i pro

paganda d'idees. 
Al certamen del 1922, La Primitiva6 i la Victòria, amb 40 places, s'inscriuen 

per a prendre part en la secció 2. a junt la d'Almassora, " La Armónica" de 
Bunyol i " La Primitiva" de Carlet. L'expectació devia ser extraordinària, tant 
el 31 de juliol, data elegida per a l'obra obligada, "L'Etoile" WObertura), de 
Chabrier; com el dia 1 d'agost en què s'interpretà "La Gran FantasÍa Espa
ñola", de Villa, per part de La Primitiva, i "Rui-Blas" (l'Obertura), de Mendel
son, per la Victòria. 

6 La Primitiva figurava inscrita com a Banda Municipal. (programa del Certamen). 
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La decisió del jurat de repartir el Primer Premi entre La Primitiva i la Victòria creà un ambient 

propici per a la reunificació. Any 1922. 

El jurat -José M. a Navarro, P. Sosa i José Subirà-, diplomàticament, va 

considerar oportú repartir el primer premi entre les nostres bandes, atenent a 

la seua actuació i a tot el que venien treballant per pujar el nivell musical al 
poble7

• 

Amb l'arribada de Primo de Rivera, la Dictadura calmà les tensions que en 

1914 havien portat a la separació dels músics en dues bandes, i començà al 
nostre poble una etapa més relaxada en les relacions entre una i altra corporació . 

No obstant això, deu anys de conflictes era massa temps com perquè tot quedàs 

oblidat de la nit al matí. La rivalitat continuava latent, i si bé el debat polític 

entrava en un temps mort, en el fons encara hi havia l'antagonisme i la pugna 

per l'hegemonia entre els clients dels dos casinos, que per a molts era tant com 
dir entre els partidaris de La Primitiva i la Victòria. 

De totes maneres, el ben cert és que els ànims anaren calmant-se a poc a 

poc i les bandes deixaren de mirar-se de reüll. El temps jugava a favor dels 

que volien normalitzar les relacions i, secretament, algú comença a pensar-ne 

en una possible unificació que, en el fons beneficiaria a les dues bandes. 

7 El criteri de repartir els premis també afectà a les bandes de Uíria inscrites en la Primera Secció: " La Unión 
Musical", "La Primitiva" . (Actes del Certamen). 
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Concurs musical celebrat a la plaça el 1924. (Foto arxiu Ximo Abel). 

La proposta comptaria, des del primer moment, amb el suport del poder 
polític a qualsevol nivell. Fer possible la fusió de les famílies musicals, que fins 

feia ben poquet havien estat sarpa a la grenya, era aprofitar una oportunitat 

per recordar el seu paper conciliador, en uns moments en què la Dictadura 

començava a sofrir el desgast per l'acció de govern. 

Així les coses, un bon dia arriba una citació del delegat militar governatiu 

de Carlet, que convoca els músics de les dues bandes a una assemblea con

junta, amb un únic punt del dia: fer les paus i signar la unificació. 

Tant en La Primitiva com en la Victòria, l'ordre va estar rebuda amb diver

sitat d 'opinions. La majoria veia en aquella iniciativa la via raonable d'acabar 

amb un antagonisme inútil, que havia portat massa conflictivitat al carrer i a 

la vida familiar. Però hi havia els indecisos i els qui pensaven que unir-se era 

claudicar, renunciar a allò que de manera tan vehement havien defensat fins 

aquell dia. Darrerament, les dues bandes deixaren llibertat als músics per acu

dir a la reunió, tot i que recomanaren l'assitència. 

El dia assenyalat, els que decidiren acudir començaren a entrar en el local, 

prengueren seient i formaren dos grups ben definits, un a la dreta, l'altre a l'esque

rra. L'ambient era expectant. No es sentia parlar quasi ningú. Finalment, pren

gué la paraula l'autoritat governativa i, després d'un breu preàmbul, exposa 
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L'expectació envoltava sempre els assumptes de les bandes a l'Alcúdia. 

allò que tothom esperava: la necessitat que a l'Alcúdia es signe la pau, la reuni

ficació de La Primitiva i la Victòria en una sola banda. 

Uargs aplaudiments corroboraren la proposta. Però el moment de màxima 

eufòria arribà quan a requeriments del delegat, dos músics, un per cada banda, 

s'ajuntaren en un fort abraç que volia simbolitzar la reconciliació. Els músics, 

acordàrem, també, que Josep Garcia Pastor, l'home esforçat i lleial que els havia 

dirigit des del 1901 , seria el nou director, i que "Fernandet" ocuparia el càrrec 

de subdirector. 

A la fi s'havia aconseguit. D'ara endavant, almenys en qüestions musicals, 

hi hauria un projecte comú, una il·lusió compartida per tots els amants de la 

música a l'Alcúdia. 

Així i tot, la unificació definitiva encara hauria de tardar bastant a consumar-se. 

En agost del 1928, els músics ens reunim per aprovar el nou reglament que 

ha de ser enviat al governador civil perquè l'autoritze. A la reunió tan sols n'acu

diren trenta-vuit i, en març de l'any següent, la comissió organitzadora ens crida 
per donar-nos a conéixer l'aprovació dels estatuts de la nova "Sociedad Musi

cal". Durant la mateixa sessió es nomena la primera junta directiva que presi

dirà un liberal del prestigi de Miguel Marrades Muñoz, metge local, que havia 

treballat per la unificació de les bandes i que venia a assegurar certa neutralitat, 
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Durant els anys que seguiren a la reunificació, ens dirigiren mestres de gran renom, José 
Borrero (pare). 

José Borrero, fill de l'anterior, tampoc hauria de quedar-s'hi per molt de temps. 
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imprescindible durant els primers passos. Dos van ser els consells que va donar 

en la seua primera intervenció. La necessitat de treballar en pro de la cultura 

musical, i la prohibició de polititzar els assumptes de la banda. 

Tan sols deu mesos va durar la presidència de Miguel Marrades, ja que el seu 

treball l'impedia d'ocupar-se'n d'una manera continua. L'assemblea convocada 

a tal efecte, reconeixent les raons que hi aportava, acceptà al dimissió i el nomenà 

President Honorari, en mèrit als seus esforços i desiteressats ajuts de tot tipus. 

La junta directiva electa següent la presidí un home que estarà al front de la banda 

durant un llarg període de la seua vida: Andreu Abel Oliver, més conegut per 

" Clareta". Darrerament, l'alcalde de la vila, Lluís Puig Goda promet l'ajuda de 

l'Ajuntament, però, a canvi, demana la coHaboració i el treball necessari per 

a fer de la societat musical una banda que òmpliga d'orgull els alcudians. 

Tanmateix, dificultats de distinta índole no deixen que la nova corporació 

s'acabe de consolidar. Hi havia deutes pendents de l'etapa anterior, hi havia 

el problema del patrimoni, d'arxius, i, sobretot, hi havia l'afer dels instruments, 

que cada músic considerava com a propi. 

Per acabar amb tot això, en febrer del 1930 encara es celebra una assem

blea amb una assistència multitudinària, on s'intenta posar punt i final a la situació 

que s'arrossega tant de temps. 
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El mestre Josep Garcia, durant l'última etapa com a director. (Foto arxiu Àlvar Ruiz). 

Després de llargues discusions, s'acorda per unanimitat fer entrega a la Banda 

"Sociedad Musical" de tots els instruments, arxius, partitures, de les anteriors 

bandes. A canvi, aquesta societat absorbirà les obligacions econòmiques de la 

Victòria, mil cinc-centes pessetes, i de La Primitiva, un pagarè de sis-centes 

pessetes. A més, tots els músics teníem el dret d'ingressar en la banda, així com 

els fills que ho solicitassen. 

Però els acords, tot i que eren unànimes, resultaven de difícil compliment 

perquè al final de l'acta d'aquella memorable sessió hi ha una nota afegida que 

diu: "... queda sin ejecto el asunto de créditos de ambas Bandas, "Victoria" y 
"Primitiva" y de la donación de instrumentos, solo los que aportan los firmantes" . 

Era evident que tant de temps després de la reunifÏcació oficial, encara hi 

havia ferides per tancar. Però calia tirar endavant i prendre les mesures conve

nients per fer efectiva aquella unió per la qual alguns veníem treballant. 

Un dels primers objectius era crear consciència de coHectivitat, de grup, i 

amb eixa finalitat s'acordà la confecció de nous uniformes, després de signar 

un compromís per dos anys. 
En aquells moments, la banda estava constituïda per trenta-cinc músics, els 

quals aportaren els següents instruments: 
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L'enta ulat. un element indispensable a la plaça du rl\llt moltíssims anys. 

1 flauta 1 bombardí 4 trombons 
1 requint 3 fiscorns 1 bombo i timbals 
7 clarinets 3 trompetes 1 platerets 
6 saxofons 2 trompes 1 caixa 
1 soprano 1 baix 

Si tenim en compte que qualsevol de les bandes que s 'havien unit superava 

la xifra de la nova corporació, ens adonarem de la gran quantitat de músics 

que se'n desentengueren, mantenint-se al marge de qualsevol compromís. Els 

més polítics? Els més conseqüents? Qui ho sap! El ben cert és que, si bé encara 

n'ingressaren alguns en dates posteriors, d'altres mai no tomarien a desfilar junt 

els seus companys de sempre i els seus instruments començarien a casa una 

lenta i trista agonia, fins convertir-se en una relíquia groguenca i desafinada. 
Per això, per cobrir-ne les faltes, la nova junta organitzà una escola de música, 

fruit de la qual van ser els catorze músics que en poc de temps reforçaren la 

banda. 
Com hem dit abans, el mestre Garcia va dirigir els músics resultants de la 

unificació. Però va ser per poc de temps si recordem la llarga nòmina de direc

tors passatgers, alguns de gran talla, que apareixen abans del 1930 -José 
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El mestre Garcia dirigí la banda, amb certes interrupcions, des del 1901 fins 1937. 

M. a Navarro, Herrnelando, Villasalero, José Borrero (pare i fill)8_ , data en què 

s'encarrega Dionísio Méndez, vingut de Madrid on era solista de la " Banda de 

Alabarderos". Durant la seua direcció adquirírem una perfecció extraordinà
ria. Fidel al seu lema9, era partidari d'un conjunt format pels millors músics. 

El moment culminant de la seua etapa tal volta siga el " I Concurso de Bandas 

Civiles", a Carcaixent, en 1930, en el qual participàrem amb el nom de "Banda 

Artística Musical" . Inscrits en la Primera Secció, junt les bandes de Cullera, la 

d'Alaquàs, i el " Ateneo Obrero", de Torrent, vam interpretar l'obra obligada 
" Las Golondrinas" (Preludi del3er acte) , de lM. Usandizaga de qui era deixe

ble. El jurat estava constituït per Ernilio Vega, Director de la " Banda de Albar

deros", de Madrid, Carlos Cosmén, Director del Conservatori d'Alacant i Manuel 

López, director, els quals, avaluant onze aspectes musicals i artístics, ens con
cediren el Segon Premi. 

Lentament, el poble toma a sentir-se identificat amb la seua banda, i això 

fa que en 1932 el capítol anual d'ingressos arribe a les 10.000 pts., molt supe

rior al del 1933 (8.061 pts.) i al del 1934 (2.554 pts.) , que defineixen ben a 

8 Investigacions d'última hora confirmen que els Borrero succeïren DionÍsio Méndez en la direcció de la banda. 
9 " La gente es importante para la guerra. En la banda lo que se necesitan son músicos". 
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Bandera de 1934, inaugurada en una solemne cerimònia. 

les clares l'evolució de la situació econòmica. Una prova més de la nonnalitat 

existent és el premi en el certamen d'Utiel, de la mà d'Ernesto Crespo, " El 

Civilet", un director també efímer. 

En canvi, la proclamació de la II República sembla no afectar la vida de 

la nova banda, que pareix definitivament consolidada. Per si de cas, el presi

dent insisteix en reforçar la unitat i, entre d'altres iniciatives, proposa la confec

ció d'unifonnes i d'una bandera que vinga a substituir l'antiga. La proposta 

és acceptada unànimement i, dos mesos després, es celebra la cerimònia d'inau

guració. Amb el carrer Patricio Boronat ple de gent es fa el canvi de la bandera 

vella per la nova davant la casa d'Andreu Abel, un home carismàtic que havia 

sabut mantenir la disciplina i la unió en una època difícil. Acabat l'acte, la banda 

interpretà el pas-doble ""Bandera Musical, 1934" composat per a tal ocasió pel 

seu director, el mestre Garcia, que ha retornat a encarregar-se'n. 

Uns mesos després, en juny del mateix any, els músics estrenàrem el nou 

local d'acadèmies ubicat al carrer València, no molt lluny d'aquell que havíem 

ocupat anys abans junt les almàsseres i els trulls. El nou emplaçament, que supe

rava en diversos aspectes i tenia un caràcter més neutral que el del ""Corralet", 

en seria testimoni d'una de les etapes més profitoses i fecundes des de tots els 

punts de vista, encara que, de moment, a causa de l'empi~orament de la situa-
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ció política i social, i, més tard, amb l'esclat de la guerra civil, l'activitat musi

cal hi arribaria a ser pràcticament nul-la. La marxa als fronts de batalla de gran 

part dels músics, hauria de fer impossible durant molt de temps una actuació 

en condicions normals. 

Cap a finals de l'any 1937, exactament el2 de desembre, la mort del mestre 

Garcia va omplir de dolor, no solament l'ànim dels músics, sinó el de tot el 

poble. Tots els que coneixien la seua tasca de director durant les tres etapes 

que havia estat al front de la banda, així com la seua obra d'educador i de 

compositor de pas-dobles famosos, ara ploraven la desaparició d'un home que 

comptava, entre els seus deixebles, músics de totes les edats. 

Aquesta desgràcia, però, no seria l'única que hauríem de lamentar ja que, 

vuit mesos més tard, el 22 de setembre del 1938, va faltar un altre vell director: 

el músic "Femandet" Miquel, com era popularment conegut. La gran vocació 

musical, manifestada tant en la seua etapa de músic com en la de director, havia 

de culminar amb una considerable producció pròpia que forma un variat i extens 

catàleg. Dissortadament, l'escassa assistència de músics al seu sepeli, a causa 

de la guerra, va fer irrealitzable les seues últimes voluntats: que la banda inter

pretàs dues marxes fúnebres, que acabava de compondre. 

Amb pèrdues tan irreparables acabava un llarg període de la vida de la banda 

i de la música a l'Alcúdia. En certa forma, ells havien representat -com a direc

tors de La Primitiva i la Victòria- les dues tendències que ara s'enfrontaven 

cruelment en els camps de batalla. 
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EL RETORN. - EL MESTRE GARCÉS. - LA PR01'A. - PRIMER CONCURS, PRIMERA ALE

GRIA. - TAMBÉ EN 1940. - LA QÜESTIÓ ECONÒMICA: UNA DIFÍCIL QÜESTIÓ. 

Com tots els qui havien estat movilitzats, també el músics tomàrem a casa 

una volta acabada la guerra. Darrere quedava el front i tantes coses que volíem 

oblidar quan més prompte millor. El retorn suposava una gran alegria però 

també, enfrontar-se amb una situació difícil, en alguns casos, de pura supervi-
, . 

venCIa. 

Naturalment, els temps de postguerra no eren els millors per a parar-se en 

qüestions musicals, però nosaltres, al cap d'uns dies, ja pensàvem en reunir-nos 

i tindre un primer contacte. 

El primer dia, després dels saluts efusius, al musical es va plantejar la urgent 

necessitat de cobrir la vacant de director que havia quedat lliure amb la mort 

de Josep Garcia i "Fernandet" Miquel. En tal situació, tots érem conscients 

que les especials circumstàncies que vivíem dificultaven de trobar no la per

sona ideal, sinó algú que podria estar interessat a dirigir una banda de poble. 

En aquells moments d'incertesa, pocs eren els que podien pensar que aviat tro

baríem un director sota la direcció del qual anàvem a conéixer 1'etapa més impor

tant de la nostra història. 

EL MESTRE GARCÉS 

Enric Garcés i Garcés va nàixer a F aura (València) l'any 1909. Ben jove va 

ingressar en la banda de música local i després cursà estudis al Conservatori 

de València, sota la direcció de Manuel Palau i Antoni Palanca. En 1939, 

començà a dirigir la Banda de l'Alcúdia i en 1955 es trasllada a Terrassa, on, 

a més de conduir l'agrupació musical, és nomenat director del Conservatori. 

Alguns anys més tard, va a Barcelona on es fa càrrec de la Banda Municipal 

de la ciutat. 
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La seua tasca de músic i director és tan sols una part de l'activitat que va 

desplegar, ja que portà endavant una considerable producció musical, a més 

de transcriure més de 70 obres orquestrals, tant d'autors clàssics com de 

moderns. 

Enric Garcés morí a Madrid el 23 de novembre del 1981. 

Fins ací la fitxa biogràfica del que va ser un gran director: una acumulació 

de dades que dona una visió objectiva, però que res no ens diu de com era 

i com pensava l'home que durant 16 anys va dirigir tan sàviament els músics 

alcudians. ¿Com era, realment, el mestre Garcés? ¿Com va ser que vingué a 

l'Alcúdia? 

Quan es tractava el problema de la vacant de director, el jove músic Antoni 

Boix, comenta que, al regiment on havia servit durant la guerra, a Benifairó 

de les Valls, hi havia un músic a punt d'acabar els estudis de direcció que, pot

ser, acceptaria a vindre si li ho demanàvem. Si a tots ens pareixia bé, ell mateix 

podria escriure-li una carta perquè vingués al poble. 

Com que ningú no objectà res a la proposta, Antoni va escriure al seu amic 

convocant-lo per a uns dies més tard a fi de tenir una entrevista. 

Un diumenge del mes de maig, Garcés arribava en el trenet a fi de «provar», 

i, en el millor dels casos, conéixer les condicions que li oferien.La primera sor

presa en arribar a l'Alcúdia va ser que, junt l'amic que l'havia cridat, esperava 

un vell conegut de quan va fer el servei militar a Granollers on, a més a més, 

havia coincidit amb el mestre Palanca, els quals li havien parlat de la banda 

i de l'afició local per la música. L'encontre amb el seu vell amic Rafael Dolores 

augmentà considerablement les possibilitats de l'aspirant, degut a la influència 

que aquell exercia en la banda, de la qual era secretari. 

Però els qui havíem pensat que la millor manera de conéixer el nou candidat 

seria veient-lo dirigir, s'oblidàrem d'un punt de capital importància: ¿Qui anava 

a ju~ar la capacitat del nou director? ¿Qui, entre els músics i directius presents, 

podia decidir-ne sobre la contractació? Uns moments després la situació començà 

a ser delicada, ja que pareixia que s 'havien canviat els papers, perquè la tran

quil·litat de Garcés quan es disposà a dirigir la peça que li havíem proposat -una 

pavana de Dionisio Méndez que coneixíem bé- contrastava amb la preocupa

ció dels qui havíem de donar el consentiment. 

Gràcies que el dilema no durà massa, ja que en acabar la sessió, tots els comen

taris coÏncidiren a ressaltar la similitud de les observacions de Garcés durant 

l'ejecució de l'obra i les que els havia fet l'autor anys abans. Així que, al cap 

d'unes hores, i davant la preceptiva paella amb què l'havíem volgut obsequiar, 

Enric Garcés i Garcés quedà contractat com a director de la " Sociedad Musi-
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Enric Carcés: un mestre providencial en la història de la banda. (Foto butlletí Centenari). 

cal", tot iniciant-se una brillant carrera que culminaria anys després amb la 

consecució dels màxims guardons. 

El nou mestre, impacient per començar, volguè fer-se 'n càrrec de seguida, 

i ja a principis del mes de juny havia mamprés el seu treball al musical del carrer 

València. 

Prompte, els músics quedàrem impressionats per la seriositat, la gran capaci

tat de treball i el nou estil del jove director, ben diferent dels anteriors. A aques

tes qualitats, Garcés afegia un tracte humà, respectuós i afable, que buscava 

l'amistat del músic, a fi d'aconseguir un rendiment d 'acord amb les seues possi

bilitats. En les acadèmies, era meticulós i precís. El seu oït no permetia imper

feccions. Amb paraules d'alguns dels que el coneguérem, " Carcés era exigent 

al màxim: repetia i repetiafins aconseguir allò que s'havia proposat" . Un altre 

diu: " Quan ens preparava per anar a algun certamen, Carcés era un Napoleó: 

alimentava les forces per al combat" . 

I no ens anà malament, caldria afegir-hi. Perquè, efectivament, l'època Gar

cés és la de més premis, guardons i afició musical que s 'ha vist mai al nostre 

poble. És veritat que també els temps ho permeteren -avui seria igual?- i 

que es donaren certes coincidències -la celebració del Centenari, posem per 

cas-, que afavoriren tot això. Però a la vista de la llarga relació d'èxits i de 
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l'evolució que experimentà la banda en les seues mans, cal preguntar-se si tot 

hauria anat igual amb un director sense la dedicació i professionalitat de Garcés. 

També hi ha qui diu que tot això ho feia pensant en la seua promoció perso

nal, en la seua carrera. I què? Pot servir d'acusació? La realitat és que en 1939 

ell arreplegà un grup de músics, i en el moment de la seua partida ens deixava 

una banda cafida de condecoracions, coneguda i reconeguda per tots com una 

gran banda. 

EL cAMÍ CAP A LA PLENITUD 

En 1939, l'Ajuntament de València va convocar el certamen que venia 

celebrant-se des del segle passat. Les especials circumstàncies en què ens trobà

vem aconsellaren modificar les bases tradicionals i, en aquell any, només cal

gué preparar una obra de lliure elecció i un pas-doble. Com que fórem de les 

primeres bandes en organitzar-nos, tots els músics acceptàrem viaqar cap a Valèn

cia quan el mestre ens ho va suggerir ja que, a més de l'avantatge que això 

suposava, era una manera més d'anar normalitzant la vida de la "Sociedad 
Musical". 

Ja en aquella primera ocasió en què ens dirigí públicament el mestre Garcés 

deixàrem constància del treball que havíem portat a cap en apenes dos mesos. 

El jurat així ho va entendre i ens concedí un premi que si en l'aspecte moral 

era important, en l'econòmic encara resultava més significatiu. 

La satisfacció que va produir en músics i directius aquell èxit, influí positiva

ment en la renovació del contracte de Garcés per dos anys. Així, el mestre va 

poder planificar els seus objectius per a la banda a més llarg termini. En aquest 

sentit, una de les inciatives que va proposar a la junta general va ser la creació 

d'un consell tècnic format pel president i tres músics. La missió primordial 

d'aquest consell consistiria a promoure els millors músics als llocs de major res

ponsabilitat, tot amb la idea d'elevar-ne el rendiment artístic. La seua proposta, 

avalada per la credibilitat que dia a dia anava guanyant-se, va ser unànime

ment acceptada com una prova de la total confiança que havíem dipositat en ell. 

Una confiança, per altra part, que mai no hauria de veure's defraudada ja 

que l'any següent, en 1940, després de dotze mesos de treball entusiasta, tornà
rem a inscriure 'ns en el Certamen de València i, altra volta, els nostres esforços 

tingueren una recompensa: Diploma d'Honor -o primer premi- de la Secció 

Segona. En aquell concurs, l'obra d'obligada intepretació va ser la "Pantomima" 

de "Las Golondrinas", de Usandizaga. El premi va suposar per a nosaltres la 

confirmació definitiva que ens trobàvem en el camí adient, i sobretot, que comp-
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La festa de moros i cristians comptà repetidament amb la presència dels nostres músics. 
(Foto cedida per " Patrício" Marqués). 
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tàvem amb un director que podria portar-nos tan lluny com mai no hauríem 

pogut imaginar. 
Durant els anys següents, seguírem treballant pel simple fet de la nostra afi

ció a la música i, també, per la importància de sentir-nos membres d'una de 

les millors bandes en la nostra categoria. Com sempre passa quan s'adquireix 
un cert renom, vam fer innombrables viatges a pobles i ciutats per participar 

en festes i concerts: AlgemesÍ, Carcaixent, València, Alcoi, etc ... 
Seria llarg de fer una enumeració completa dels concursos a què assistírem 

i dels premis que guanyàrem en aquells anys: Concurs de Pas-dobles de Cifesa 
(1942), Concurs Pas-dobles de Falles (València, 1943), Primer Premi a Alcoi 
(1943), Múrcia (1943) on entusiasmàrem el públic amb la interpretació de Rosa

munda, de Shubert. 
Com podreu comprovar, la transformació que havia experimentat la " Socie

dad Musical" en tan poc de temps era admirable. La sàvia batuta de Garcés 
anava obrant el prodigi de convertir un grup de músics en un conjunt cada 

dia més acoblat i armònic. 
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LA QÜESTIÓ ECONÒMICA 

Començar sempre resulta iBusionador, però també arriscat i difícil, sobretot 

en temps de carències i de privacions. I en aquells dies, les coses no podien 

estar més negres. La primera contrarietat va ser en comprovar que no disposà

vem ni tan sols d'un cèntim, ja que les 1.566'20 pts. que figuraven en el compte 

bancari vam haver-les d'entregar al Banc de València per ser moneda " ... del 

periodo Rojo". jI nosaltres no solament volíem posar en funcionament una simple 

banda, sinó sentar les bases d'una gran societat musical! 

És cert que des del primer moment comptàrem amb el suport del nou Ajun

tament que a canvi d'actuar en processons, del "veranillo" -la tradicional sere

nata d 'estiu a la plaça-, es va comprometre a donar-nos una quantitat men

sual que, per ella mateixa a penes si arribava a cobrir la nòmina del director. 

Així que haguérem de posar-nos mans a la feina . La nostra sort fou que com 

fórem de les bandes que s'organitzaren més aviat, vam ser cridats a animar 

les festes populars del molts de pobles dels voltants, tals com AlgemesÍ, Beni

muslem, Almussafes, i d 'altres més allunyats, com Alcoi. 

No cal dir, però, que les actuacions més nombroses tenien com a escenari 

el nostre poble i, amb la nova situació, eren contínues les ocasions en què érem 

reclamats amb els nostres instruments a acompanyar les nombroses devocions 

tradicionals pels carrers de l'Alcúdia: Cor de Jesús, Verge del Carme, Mare de 

Déu d'Agost, Sant Pere, Sant Josep ... 

També per aquells dies, era freqüent que acudírem als soterrars a donar com

pliment a la voluntat del finat o de la família de tindre un sepeJ.li amb acom

panyament. La presència de la música sempre augmentava la categoria d'aquests 

actes que -com els vagons del tren- estaven classificats en primera, segona 

i tercera categoria. 

Una altra fons d'ingressos provenia del contracte que vam firmar amb Amà

lio Bou, empresari del Saló Artístic, el qual, a canvi de 225 pts. mensuals i la 

cessió del teatre un parell de voltes cada ' any -a més de permetre l'entrada 

gratuïta dels músics a totes les funcions- , podia comptar en qualsevol moment 

amb una xaranga i una orquestrina que teníem organitzada en la societat musi

cal, amb el compromís de pargar-nos 3 i 5 pessetes respectivament per músic. 

Nosaltres, per la nostra part, ens comprometíem a no celebrar cap vedada musical 

ni espectacle al local del carrer València. 

Cal anomenar la importància que tingueren en aquells moments les quanti

tats que cobràrem del Certamen de la Fira de Juliol en 1939 i del Diploma 
d'Honor (primer premi de la Secció 2. a) l'any 1940, encara que no puguen 
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El bon humor: una constant en el caràcter del músic. 

comparar-se amb la satisfacció personal dels que hi participàrem i de tots el 

nostres simpatitzants que ja tomaven a ser nombrosos. 

Pel que fa a les despeses més significatives, les constituïen l'adquisició d'ins

trumental i la reparació del que ja temem, a les cases de Penadés i Lluquet, 

principalment. Així, foren importants les quantitats per aquest concepte en 1940 

i 1942, degut als educands que des de l'escola feren el salt a la banda. No obli

dem que durant l'any 1942 n'ingressaren 9, i l'any següent 8 músics més. Això 

junt els que s 'havien incorporat després de la guerra a més dels que ho farien 

en els anys immediatament posteriors, degut, sobretot, a l'afició que s'hi crea

ria a partir de la celebració del Centenari, en 1944. 

Mereix atenció l'import del sou que mensualment, però no massa puntual, 

pagàvem al director, Enric Garcés, que si en un principi era de 292 pts., més 

tard amb la pujada dels preus, i del nivell de vida, aquesta quantitat experi

mentaria els naturals increments. 

Important també era la quantitat que cada cert temps es repartia entre els 

que acudíem als actes i encara que vista globalment pot resultar elevada, mai 

no cobria els jornals, de l'horta principalment, que havíem perdut. 

Darrerament, cal ressaltar el capítol format per alguns conceptes com el 110-
guer del saló musical, viatges a la capital, invitacions als músics, partitures, etc. , 
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apartats que en els moments de gran activitat arribaren a adquirir un volum 

considerable. 



EL SENTENAR DE LA MÚSICA 
-Diàlec-

Chimo i Andreu s'asentaren 
al marge d'un camp de dacsa. 
Andreuet li diu a Chimo, 
mig de veres mig en chansa: 

-fa t'has fet el trache nou 
pa les festes de la Banda? 
Trache, botes i camisa 
per a tots els de ma casa. 
¿Què tu no fas lo mateix? 

-No done tanta importànsia ... 
-Però tu eres fill d'Alcúdia 
o gallego de la Manxa? 
¿Eres bort o eres chitano? 

-fo sóc de sang alcudiana. 

-Pués entonces en les venes 
sang de músic dus mesclada, 
perquè en totes les famL1ies 
algú va ser de la Banda. 

-No te hu negue, però, vamos ... 

-¡Què vamos ni què caramba! 
És el fet més gran d'Alcúdia, 
el de major importànsia. 

VI. 1944 

EL CENTENARI 

Pués llevant el sentenari 
de la Verge soberana, 
ningú mereix més respecte 
ni solemnitat més alta, ... 
¿Tu saps lo que significa? 
¿Tu no saps lo que proclama? 
Primer, sentiments purísims 
d 'especial aristocràsia, 
inclinasions de cultura, 
mentalitat depurada, 
unir el poble d'Alcúdia 
al Món que al Art se consagra ... 

-Che, Chimet, yo no sabia ... 

-Pués ara escomense, aguarda. 
Les festes del sentenari 
són algo de més substància; 
és demostrar a València, 
així com a tota España, 
que en Alcúdia de Carlet 
el fervor del Art se guarda, 

que no sols ha conservat 
sent añs l'amor a la Banda, 
sinó que cuants hui la formen 
s'esforsen en prestigiarla 
per a ofrenar més llorers 
als que saberen honrarla, 
de modo que el sentenari 
té, Andreuet, gran importànsia 
per ser un timbre gloriós 
per a Alcúdia i per a España, 
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Portada del butlletí commemoratiu del Centenari de la Banda de Música. 

i per a aquells que la formaren 

r per als que la formen ara. 

Es selebra la victòria 

de lo diví, que es l'ànima ... 

-Che, Chimet, me fas plorar! 

¿D'ahon t'has tret tanta làbia? 

-Sóc d'Alcúdia i la idea 

del sentenari m'exalta ... 

-Demà m'encarregue un trache 

per a mi y els de ma casa 

y si haguera temps, també 

aparell nou per al aca. 

Ya tu t'oferixc vint duros 

si m'envies un programa. 

Amb els versos que acabeu de llegir s'iniciava la presentació dels actes a cele

brar amb motiu del I Centenari de la Banda de Música, una de les celebracions 

més lluïdes i memorables que s 'han fet mai a l'Alcúdia. L'òptim moment que 

vivia la corporació musical però també la il·lusió que havia sabut despertar en 

el poble van aconseguir una assistència multitudinària a tots els actes anunciats. 

La junta directiva, decidida a donar a l'efeméride el màxim d'esplendor pos

sible, va nomenar una comissió organitzadora dels actes més importants for

mada per alguns dels socis protectors més destacats: Hèctor Chornet, Josep Baus

set, Antoni Serer, Josep Creus Vila, Josep Pla Boix, Llorenç Llàcer, Marian 

Hervàs, i Rafel Contel. 
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Pergamí que nomena Calvo Acàcio President d'Honor, Uiurat durant les festes del Centenari . 

Els actes que configuraven el programa fester començaren el 23 de setembre 

i acabaven quatre dies més tard. A més de competicions esportives, castells, 

cavalcades, etc., hi havia actes de gran significació, com l'homenatge als antics 

músics i directors, personificat en els mestres " Femandet" Miquel i Josep Gar

cia; el festival de bandes (potser el primer celebrat a l'Alcúdia) amb la partici

pació de Vila Nova de Castelló, Alberic, Montserrat i Alzira; la inaguració d'una 

nova avinguda amb el nom Vicent Calvo Acàcio, a qui pels seus afanys en favor 

de la banda se li entregà un pergamí nomenant-lo President Honorari; la cele

bració dels jocs florals .. . També important va ser el concert que els nostres músics 

dedicaren al poble en agraïment pel suport que havien rebut, amb un selecte 

repert9ri d'obres de gran dificultat i altura. 

TaIJ.1bé amb motiu del Centenari, va ser editat un butlletí commemoratiu 

que glosava la vida de la banda des dels primers dies de la seua fundació, a 

més d'articles de personalitats musicals de reconeguda competència: Manuel 

Palau, Pedro Sosa, Antoni Palanca ... 

Durant els dies que va durar la celebració, els músics i la música van ser 

els autèntics protagonistes de la festa: banda i músics eren els temes de con

versa diaris i tot el poble va viure, junt els iHustres forasters que ens visitaren, 

l'alegria de l'aniversari. 
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D E "LCUOIA DE CARLET 

Eu qJwlfla C(>lI f fOnur;« ('H In "dulI /hl,,(/ 

--- AÑO 1944 ~~ 

La Banda Sot'ieuad Musical de r Alcúdia, en 1944. (FOIO IJlItllelí Centenari). 

Però si els músics i la banda en foren els protagonistes, E. Garcés va centrar 

l'admiració general i els elogis més encesos, ja que era considerat l'artífex de 

l'esplèndid moment musical. Efectivament, després de cinc anys, i acabats els 

estudis de director, Garcés havia adquirit una gran formació artística que no 

solament es manifestava en el seu treball al front de la banda, sinó que s' allar

gava a d'altres camps com ara el de la composició . Igualment considerable, 

encara que més desconegut, era el seu interés per la literatura, que el portaria 

a presentar-se en alguns concursos i a escriure articles, que en ocasions foren 
publicats a les revistes "Sucrona", de Cullera, i "Musicografia", de Monòver. 

Les festes del Centenari van tindre, en fi , una gran ressonància als diaris de 

la capital, per la significació d'allò que es celebrava. Perquè, com subratllava 

el diari Jornada en la crònica del 2 d'octubre del 1944: "¿Quién, cUlÍnlos hacían 

música por aquí, por las huertas de Valencia, hace cien años?" 

A partir d'aquella commemoració, l'Alcúdia viuria una època d'extraordinà

ria afició musical, i la banda, que ja comptava amb 55 músics, seguiria treba
llant sota l'experta batuta del mestre Garcés. Una tasca seriosa i eficient que 

no tardaria molts anys en veure's premiada amb el reconeixement general. 



VII. 1945-1955 

UNA JUNTA PER DECRET. - TRES HÒMENS DECISIUS. - CANVI DE NOM. - ELS SOCIS: 

PER DINERS QUE NO QUEDE. - DEL 46 AL 49: LA GRAN ESCALADA. - 1951: UN CERTA

MEN PER A LA HISTÒRIA. - UNA GRAN BANDA. 

Durant el mes de desembre del 1944, es reuniren les màximes autoritats muni

cipals, l'alcalde Antoni Madramany i el regidor Samuel Calatayud, amb els dele

gats de la banda, " PatrÍcio" Marqués i Vicent Boix, per complir el tràmit de 

nomenar una nova junta directiva, seguint les indicacions del Ministeri de la 

Governació que el febrer anterior havia aprovat el Reglament. A partir d'aquesta 

data, i durant un periode de quatre anys, podem constatar l'existència de dos 

llibres d'actes, un de caràcter oficial, amb els fulls marcats pel segell de Govern 

Civil, i un altre, el que venia usant-se des del 1928, bastant diferent de l'ante

rior en aspectes tan importants com el nom del president i el balanç econòmic 

anual. 
La celebració del Centenari, com ja hem apuntat, suposà un gran estímul 

per als músics i va crear uns forts lligans entre la banda i el poble. 

Però com sempre sol passar en qualsevol empresa coHectiva, també ací comp

tàrem amb els elements humans que generaren la il-lusió suficient per portar 

endavant tot el treball necessari i aconseguir els objectius que ens havíem pro

posat. En opinió d'un expresident, la banda dels anys 40 i part dels 50 tingué, 

a més d'uns músics i un mestre excepcionals, unes exceHents juntes directives 

integrades per hòmens com Rafel Dolores, Àngel Marco i "Patrício" Marqués, 

president, secretari i tresorer respectivament, i en l'encert de la seua gestió radica 

una part important dels èxits musicals obtinguts durant el seu manament. 

Una altra possible raó que explica la brillant trajectòria en aquests anys pot

ser hem de buscar-la en la unitat que presidí en tot moment les relacions entre 

membres de la "Sociedad Musical", ja que, contra tot el que pogués separar

nos, la Música ens unia i d'això férem bandera que guiaria la nostra convivència. 

També d'aquella època data la denominació actual de la banda. El canvi 

es va produir quan, en l'assemblea celebrada el 12 de gener del 1948, ens van 
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Entrada en la Plaça de bous per participar en el Celtamen del I Y46 . 

llegir l'ofici que havíem rebut de Governació pel qual ens notificaven l'existèn

cia d 'una corporació musical amb el mateix nom que la nostra i, conseqüent

ment, la conveniència de canviar-lo per un altre diferent. És, per tant, des d'aquell 

moment que la nostra banda passaria a anomenar-se La Filharmònica Alcudiana. 

Pel que fa a l'apartat de finances , quasi podem afirmar, que més enllà del 
que permetien els temps, la banda comptà en tot moment amb un extraordi

nari ajut econòmic per a emprendre operacions importants que cobrien les noves 
necessitats, i fer front a les despeses que el normal funcionament requeria. 

A més dels ingressos habituals, -subvencions, participació en festes , con

certs, etc-, en creàrem d'altres gràcies a l'admirable massa de socis/abonats 

que sempre contribuïen amb les quotes corresponents, com el sorteig combinat 
amb els cecs entre els que havien adquirit l'oportuna " iguala" . Aquesta dispo

sició permanent a ajudar-nos va quedar demostrada una volta més en l'adqui

sició del nou instrumental que per raons tècniques 10 haguèrem de dur a terme 

d'una manera global. A tal fi, la majoria dels socis no dubtaren a adquirir els 

títols -o bons- que en concepte de préstec de 1.000 ó de 500 pts. foren emesos 

10 La renovació de l'instrumental vingué obligada per tal de canviar de diapasó, del " brillant" al " normal". 
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Una " formació" clàssica de la nostra banda en els anys de màxima esplendor. 
(Foto Ximo Abel). 
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al simbòlic interés del 2 % anual i que, com és fàcil de suposar, mai no foren 
completament reembossats. 

Finalment, cal afegir que en tot moment tinguérem el suport econòmic i l'aval 
de certes entitats i de persones que, degut a la seua posició privilegiada -Hèctor 
Chornet, per exemple-, sempre ens concediren. 

Durant els anys que ocupen el present capítol la nostra banda va assolir els 
màxims premis en tots els concursos que hi participà, fins el punt que es pot 
parlar d'una època d'or de la música a l'Alcúdia. 

En juliol de 1946, participàrem en el Certamen de València, inscrivint-nos 
en la 1. a Secció, amb un total de 60 músics repartits de la manera següent: 

3 flautes 2 saxos bar. 5 baixos 
2 òboes 4 trompetes si b 1 timbals 
2 requints 2 trompetes mi b 1 caixa 
15 clarinets 2 fiscorns si b 1 bombo 
1 clarinet baix 4 trompes f. 1 platerets 
3 clarinets alts 4 trombons 1 abanderat 
2 saxos ten. 3 bombardins 1 ajudant 
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L'emissió de bons per adquirir nou instrumental va ser coberta generosament i ràpida. 

DI 

La modernització dels instruments havia de tindre una importància decisiva en la consecu
ció del premi del 1951. 
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La formació d'una orquestra, dins de la banda, suposà un nou atractiu en les revetles de . 
les festes de setembre 
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Les obres corresponents en aquesta edició foren "Danzas Fantasticas (Ensueño 

y Orgia)", de Turina, que era l'obra obligada, i " Sakuntala" (l'Obertura) , de 
Goldmark, com a obra de lliure elecció; el jurat va estar format per músics de 
la categoria de Joaquín Rodrigo, Ataulfo Argenta i José M. a Navarro, els quals 
ens concediren el Primer Premi, el més important que mai havíem aconseguit. 

En 1947, també ens inscrivÍrem en el mateix concurs, però ara en la Secció 
Especial, amb 68 places, per a competir amb les bandes "Educación y Des
canso", d'Alberic, "CÍrculo Católico" de Torrent i "Lira Castellonense", de 
la Vila Nova de Castelló. Les obres a interpretar foren el "Cazador Maldito" , 

de César Frank, i "Danzas Persas (de Khovantchina)" , de Mussorsky. El jurat, 
integrat per Àngel Peñalva, José Muñoz i Daniel Nueda, va concedir el premi 
a la "Lira Castellonense"l\ i a nosaltres un segon premi que ens va omplir de 
satisfacció, ja que era la primera volta que participàvem en la màxima categoria. 

La banda anava perfilant cada vegada més les seues característiques i des
prés d'una acceptable participació en el certamen del 1948, tornàrem a pren-

11 Els aficionats ja havíem tingut ocasió de comprovar la qualitat musical d'aquesta banda durant el Cente
nari i en un concert celebrat a l'Alcúdia, durant les festes del 1945, amb una interpretació magistral del 
"Capricho Español", de Korsakoff. 
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El Jurado calificador, ateniéndosc' al mérito de la Banda de Música 

que dirige 

GI !:\.1...<.;~ ~C\"\,,,t' ;:, 
'- '-

, ha tenido a bien concederle el 

I 
de la Sección Especial, consistente en doce mil quinientas pesetas. 

Valencia, Julio de 1951. 
IJ VLXAL 11 "E.SIDl~TE. 

Í 
El '(.l<.:AL, 

\ 1 

El Certamen de la Fira de Juliol del 1951. Els màxims honors per a la millor banda. 

dre part en la convocatòria del 1949 , amb una formació de 70 places que podem 

catalogar de definitiva. Integraven la resta de les bandes "La Armónica", de 

Bunyol; " Santa Cecilia", de Cullera; " Santa Cecilia", de Sedaví, i la "Lira Cas

tellonense", que també aquest any va quedar en primer lloc, corresponent a 

la nostra banda el segon premi. La puntuació que rebérem en cadascun dels 

apartats que es valoraren fou: afinació 36 punts, sonoritat 39, dicció 37, i tèc

nica i solista 31. La banda guanyadora obtingué 40 punts en cada apartat. Joa

quin Rodrigo, Ignacio Rodríguez, Leopoldo Magenti i Julio Gómez, for~n el jurat 

qualificador de les obres "Una Noche en el Monte Pelado", de Mussorsky, com 

a obra voluntària, i de les obligades: "Homenaje a la Tempranica", de 1. Rodrigo, 

i "La Cabalgata de las Walkirias", de R. Wagner. 

Aquest desenvolupament progressiu que havia experimentat la banda troba

ria el punt culminant en el Certamen de València, en juliol de 1951, en el qual 

aconseguiríem el primer premi de la Secció Especial. Tots els esforços i totes 

les esperances es veren coronats amb la consecució de tan desi~at Diploma que 

marca el moment de més renom i de màxima perfecció de La Filharmònica 

A1cudiana. Les bandes participants foren " La Artística", de Bunyol; "La Armó

nica", de Bunyol; "Santa Cecília", de Cullera, i "Santa Cecília" de Sedaví, 

a més de la de l'Alcúdia. El jurat va estar integrat per Joaquin Rodrigo, Ismael 
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La premsa del dia 21 portava la notícia del premi i de la visita a la redacció del diari. (Diari 
Levante del 21 de juliol del 1951 ). 
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Belda, Ismael Granero i José Peñarrocha (elegit entre els directors de les bandes 

no participants en aquesta secció), tots quatre presidits per Adolfo Camara, repre

sentant de l'Ajuntament de València. Globalment les puntuacions que ens dona

ren foren: 1. Rodrigo, 74 punts; I. Granero, 76; I. Belda, 63; i 1. Peñarrocha 

10, front els 69, 68, 42 i 8'31 respectivament, que va rebre la banda de Sedaví, 

classificada en segon lloc. Com a obra lliure havíem elegit " Romeo y Julieta", 

de Tchaikowsky, una peça que s'ajustava plenament a les característiques de 

la banda, segons Garcés. La part obligada va ser la " Quinta Sinfonia" (Tercer 

Temps i Final), de Beethoven. Darrerament, i com homenatge al mestre ChapÍ 

vam interpretar el " Preludio de la Revoltosa". 

A partir d'aquell certamen, i durant molt de temps, la banda de l'Alcúdia 

quedaria situada entre les millors i més afamades agrupacions musicals, i el 

nom d'Enric Garcés, que ja era de sobra conegut, entrà a formar part definiti

vament de la plèiade d'excepcionals directors, que han donat les bandes de 
, . 

musIca. 
El somni d'arribar a situar-se algun dia entre els millors s'havia complit. Però, 

com encara recorden alguns, cal deixar ben sentat que no havia estat cap mira

cle ni una pura qüestió de sort. Els llauradors del poble, en vestir l'uniforme 

de músic, ens transformàvem en professors dels respectius instruments i, com 
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L'espectació solia acompanyar la banda durant els seus viatges. Actuació en Xerta (Tarragona). 

tots sabeu, per arribar a ser-ho fa falta tanta dedicació i -cal dir-ho- tant 

d 'amor a la música com el que sentíem per la terra que treballàvem. 

És cert que en els anys anteriors i posteriors a aquells dies memorables, la 
banda assistí ad' altres concursos on es faria mereixedora dels màxims guar

dons (Alcoi, València, Ontinyent, Almansa), però era en el Certamen de Valèn

cia on les bandes donàvem la mida de les nostres possibilitats i on, al marge 

de certs incidents circumstancials que tots hem patit alguna volta, cada estiu 

coneixíem el grau de perfecció de la música que interpretàvem. 



VIII. 1955-1966 

ADÉU DE GARCÉS. - ELS DUBTES DE L'ASPIRANT. - CELDRAN: MASSA DIRECTOR PER 

A AQUELLA BANDA? ELS GREUS PROBLEMES. - ENS TIRAREN DE L'ACADÈMIA. - LA 

DISSOLUCIÓ: UN PERILL IMMINENT. 

Després d'aquell memorable 1951 , Garcés encara passaria quatre anys al 

front de la Banda, durant els quals seguírem treballant per conservar l'alt nivell 

aconseguit, a base d'esforços i de llevar-li hores al son. Donàrem concerts extraor

dinaris que el públic aplaudia, tot reconeixent l'obra que estàvem realitzant, 

via~àrem repetidament allà on fórem reclamats. Va ser una època daurada de 

la qual resulta difícil oblidarse'n. El poble, que ens havia rebut el dia següent 

al premi, a les sis del matí, amb l'única música que havia quedat a l'Alcúdia, 

la de les campanes, seguia junt la seua banda. Ningú que no haja viscut una 
experiència semblant, pot fer-se 'n una idea aproximada del que representà per 

a nosaltres. Tots els que ho viviren encara ho recorden. 

Però si hem de ser sincers, a poc a poc, i quasi sense adonar-nos-en, les coses 

anaren canviant. Minvava la il-lusió per participar-hi, de sentir-se membres de 

la gran farru1ia que formàvem; era com si haguéssem perdut una part de la nos

tra afició per la música. Encara que, considerat des de la perspectiva que donen 

els anys, tal volta podem dir que si arribàrem a aquella situació va ser per la 

manca d'un objectiu pel que lluitar. Havíem aconseguit els màxims premis, ens 

havíem tractat amb les millors bandes de València, que era quasi tant com dir 

de l'estat, havíem arribat al cim, ... No va ser cosa d'un dia, però poc abans 

d'anar-se'n Garcés a Terrassa, en 1955, la banda, si bé ratllava a gran altura, 

ja no era la mateixa. 

Un dia, Garcés se'n va i la plaça de director queda lliure. Després de 16 
anys d'admirable trajectòria i d'innombrables guardons, trobar un substitut digne 

de la vacant era per a nosaltres una tasca ben compromesa. A més a més, 

i quasi al mateix temps, es produí el canvi reglamentari de president, i Rafel 
Dolores deixa el càrrec en mans d'Enric Millo Crespo, vice-president des del 

1952. 
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Amb el mestre Garcés se n'anaren alguns dels millors músics que tenia la banda. 

Des del moment de la seua possessió, tots els esforços de la nova directiva 

anaren encaminats a contactar amb la persona idònia per a dirigir-nos i, a tal 

fi , demanàvem consell a les màximes autoritats musicals a l'abast, entre elles 

l'insigne mestre Manuel Palau, sempre disposat a assessorar-nos. 

Al cap d 'unes setmanes, les gestions havien fructificat en una tema en la qual 

figurava un jove director que actuava en la banda del Genovés, poble de la 

Costera. El vam visitar i li exposàrem les nostres intencions de comptar amb 

ell per ocupar la vacant, per la qual cosa li suggerírem un primer contacte amb 

els músics, a l'Alcúdia, i, d'acceptar, fer els parlats definitius. 

La nit del primer encontre va ser, meteorològic ament, adversa. Una pluja 

torrencial va fer que el mestre arribàs a la cita amb un considerable retard, 

quan tots abandonàvem l'acadèmia. Els saluts, les disculpes, les presentacions 

de rigor, i de seguida ens dirigeix uns passatges d'alguna obra coneguda. Durant 

el descans, hi ha uns moments de silenci entre els qui haviem de parlar. La 

situació era semblant a la viscuda un diumenge del mes de maig, allà per 1939, 

solament que, al cap d 'uns instants, en donar la nostra aprovació era el mestre 

qui dubtava. 

Més tard, quan esperava el tren per tomar a casa, el dubte continuava davant 
les vies de l'estació: "No sé si en seré capaç" -li confessa al president- "És 
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També durant l'època Celdran es celebraren concerts extraordinaris que sempre comptaren 
amb una gran audiència. 
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tan difícil conéixer les pròpies possibilitats". El president, fent un símil, li replica 

que mai no sabrem si som capaços, per exemple, de botar la via, si no fem 

el salt. Això el fa recapacitar. Enric li explica els seus projectes per portar la 

banda al lloc que ocupava fa alguns anys, i la necessitat de comptar amb un 

director de les seues característiques, de la seua formació. El to persuasiu que 

ha emprat acaba per convéncer Celdran que abans de pujar al tren accepta 

l'oferiment. 

Els canvis que el nou mestre va introduir van ser considerables. I no perquè 

s'ho proposàs conscientment. Més aviat eren conseqüència directa de les seues 

idees, de la seua forma particular de veure i entendre la música, tan diferents 

del seu antecessor. Perquè davant l'autodidactisme de Garcés, Celdran opo

sava una exceHent formació acadèmica; davant les censures que el de Faura 

prodigava massa sovint, el d'Alacant oposava una correcció sense límits. Encara 

que hem de reconéixer que el fet d'haver tocat en una banda de poble, perme

tia a Garcés arribar més al músic, fer-se entendre millor, traure-li millor partit. 

Tot el que portem dit també tenia el seu reflexe a l'hora de dirigir. L'actual 

mestre anteposava la riquesa de matisos al' espectacularitat i apoteosi de l'anterior. 

La junta directiva treballà en dos fronts, principalment: millorar el nivell artístic 

i tècnic, i mantenir encesa en els socis la flama de l'afició a la música. El primer 
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objectiu l'intentàrem atenent les demandes que ens feia el director i adquirint 

nous instruments que, degut al bloqueig internacional passat, resultaven de difícil 

compra. Pel que fa al segon punt, calia transmetre al soci el nostre reconeixe

ment pel seu ajut desinteressat i constant, i la millor manera que teníem era 

pagar-li amb música. Durant aquells anys sovintejaren unes vedades dramàtico

musicals de gran acceptació popular, i també d'aquells dies data la implantació 

dels tradicionals concerts de Setmana Santa, que tanta oposició trobaren en 
els cercles més reaccionaris, per considerar-los un greu atemptat contra el reco

lliment que havia de guardar-se en aquells dies. 

Durant la seua etapa a l'Alcúdia, Manuel Celdran no mostrà cap simpatia 

pels certàmens musicals. Potser perquè no creia en ells com a prova de la capa

citat d 'una banda, o perquè era consci.ent de la dificultat, cada dia més gran, 

de superar la cota de Garcés. Siga com siga, la seua reticència a prendre part 

en concursos era tan evident que la seua fou l'època de menor participació en 

actes d'aquest tipus. Cal recordar, no obstarit això, l'assistència al Certamen 

de les Festes de Sant Jordi del 1958, a Alcoi, on guanyàrem el primer premi. 
En 1961, amb Màrius Vendrell Martínez en la presidència, es tributa un home

natge a Enric Albert Hammilton, gràcies al qual rebem una substanciosa sub

venció que ell mateix gestiona a Madrid cada any. Aquesta quantitat, certa

ment important, venia mitigant la manca d'ingressos que produïa el desencant 

dels socis i els desfasats ajuts que rebíem del consistori municipal, raó per la 

qual a cada dia que passava, l'honesta gestió del president i la junta es veia 

desbordada per múltiples problemes de difícil sortida. 

En 1962, es fa necessària la convocatòria d'una junta extraordinària que tracte 

la poca assistència a les acadèmies que ve observant-se darrerament. El desà

nim hi és evident. Tots els presents reconeixen la difícil situació que travessen, 

i amb els vots de la majoria, acorden firmar un nou contracte pel qual s' obli

guen a assistir. 

Independentment, el mestre no abandona la doble tasca de dirigir i d' adap

tar noves obres per als instruments de què disposa. De les seues darreres actua

cions encara es recorden dos concerts per a piano i banda -un a càrrec de 

Perfecto GarcÍa Chornet- que no serviren sinó per a demostrar la gran afició 

que encara hi havia per la música. També mereix menció especial la direcció 

que va fer de l'Obertura de 1812, de Tchaikowsky. 

Dissortadament, els esforços i la bona voluntat no sempre eviten els pi~ors 

infortunis i, un mal dia, després d'un nefast procés judicial, desagradable i trist 

per les raons que s'adduïren, ens vérem obligats a abandonar el "Musical", 

la vella acadèmia que ens havia acollit des del 1934. 
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Aquell lamentable capítol acabà amb les iHusions dels pocs que encara creÍem 

possible un renaixement. Al desgast econòmic i moral ara calia afegir la dificul

tat, cada volta més manifesta, per pagar al mestre el sou corresponent, la qual 

cosa feia plantejar-se la seua continuïtat. 

Les opinions estaven dividides. Hi havia el grup dels més realistes que opta

ven per quedar reduïts a una xaranga apta per cercaviles i acompanyaments. 

Però també hi havia qui opinava que dir adéu al director era condemnar-se 

a una mort més que segura. A la fi , la realitat dels fets s'imposà, i haguérem 

de participar a Celdran la decisió de prescindir dels seus serveis. 

La banda, sense recursos, director, local d'acadèmies ni, el que era pitjor, 

cap motivació per a seguir endavant, tenia, en opinió de molts, els dies comptats. 





IX. 1967-1984 

UN CONSELL PROVIDENCIAL. - L'INTERREGNE ANGELET-ARTUR. - L'HOMENATGE A 

GARCÉS. - PRIMERS SÍMPTOMES DE RENAIXENÇA. 

-"Podeu entregar els instruments, els uniformes i les partitures a l'Ajunta

ment, tal com manen els estatus, i tot haurà acabat. Però, abans de fer-ho, pen

seu en els dies que vindran, les pròximes festes sense música, el que suposarà per 

al poble la desaparició de la banda ... ". 

Providencials o no, aquestes paraules, dites per un amic, ens feren reflexio

nar. I encara gràcies, perquè d'aquells moments de dubte va sortir la decisió 

d'un home de posar-se davant dels seus companys i evitar el que semblava ine
vitable. 

Àngel Marco Vendrell, el "tio Angelet", no podia permetre la mort d'allò 

que ell havia ajudat a forjar, i en un gest impagable canvià la flauta per la batuta 

de director, obrant el petit miracle d'allargar la vida de La Filharmònica. 

Entre els problemes més urgents hi havia el de trobar un lloc per a les 
acadèmies12, i el de conscienciar els músics de la trascendència que tenia con

tinuar en actiu, mentre esperàvem un hipotètic resorgiment. El mateix mestre 

n'era un exemple. Als seus 60 anys, després d'una llarga trajectòria musical 

que començà en les files de la Victòria, veure '1 dirigir sobre la tarima era un 
estímul al qual no podíem restar indiferents. Al front de la junta directiva posà

rem un altre "històric" de la banda, un home de l'experiència de "Patrício" 

Marqués. Alguns mesos després, amb l'adquisició d'un local de reduïdes dimen

sions, tinguérem on reunir-nos, encara que apenes si hi cabíem i resultava, per 
tant, prou difícil assajar. Comptant amb la benevolència del veïnat, el carrer 

fou moltes voltes, sobretot per l'estiu, la vertadera acadèmia durant alguns anys. 

12 ' El periU del desmembrament de la banda tambe procedia de la dispersió que va seguir al fet de trobar-se 
en el carrer. Per això, l'oferta de Josep Bausset oferint-nos els baixos de sa casa per a les acadèmies resultà 
tan decisiva en aqueUs dies de precarietat. 
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El " tio Angelet" culminà una llarga trajectòria dirigint la seua banda 

Malgrat les dificultats, Àngel Marco no desatengué la formació de nous músics. 
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Artur Gonzàlez havia perfeccionat els seus coneixements musicals al Conservatori de València 
i junt al Mestre Garcés. 
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En honor als esforços dels més empenyats, cal proclamar que la tasca no 

va ser en va ja que, amb els pocs recursos amb que comptàvem, vencérem 

les dificultats més peremptòries -sense oblidar-nos de formar nous educands 

i de promocionar-los a la plantilla de la banda-, fins el punt que, 10 anys 

després, quan Artur Gonzàlez Arocas va passar a dirigir-nos, el fantasma d'una 

dissolució imminent havia desaparegut. 

El nou director, també alcudià, havia iniciat els seus estudis musicals sota 

la tutoria del mestre Garcés, aprenentatge que hauria de continuar al Conser

vatori, en les classes de T. AIdàs i P. Sosa. Com a músic, havia actuat de trompa 

solista en la banda que el seu mestre dirigia a Terrassa on, a més a més, va 

practicar la direcció. 

La presentació de Gonzàlez no pogué ser més senyalada degut a la celebra

ció, aquell mateix any, del VTIè Centenari de la Verge d'Oreto. En la progra

mació dels actes, la Música tingué una part essencial, principalment, amb motiu 

de la dedicació d'un carrer a Enric Garcés. Aquest benvolgut director tomà 

a prendre la batuta per dirigir, conjuntament amb Artur, un concert extraordi

nari en el transcurs del qualli vam lliurar un pergamí nomenant-lo Director 

Honorari de La Filharmònica. 

Un cert resorgiment de l'afició musical va servir per millorar les condicions 
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Excepciona:lrnent, Enric Garcés tomà a dirigir la banda en ocasió del Centenari de la Verge, 
en 1976. Reproducció extreta del .. Diario de Terrassa». 

L'Alcúdia celebrà la retolació d'un carrer a un mestre inoblidable. 
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Després de 33 anys d'absència en el Certamen de Valèllcia, Artur hi tomà en les edicions 
de 1983 i 1984 
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mínimes que necessita una banda per poder desinvoldre's. Superats els dies més 

pesimistes, la recuperació semblava un fet visible, més encara quan des de l'Ajun

tament ens prometien una renovació completa de l'instrumental. 

Però ni nosaltres érem -som- els mateixos, ni els temps propiciaven renai

xements espectaculars. És innecessari dir-vos com ha anat canviant tot, com 

és de diferent la forma de viure, de relacionar-se en una societat com l'actual 

que, contínuament, reclama la nostra atenció i dedicació. Condicionats per 

aquesta metamorfosi, arriba un moment en què no ens queda més remei que 

assajar dissabtes i diumenges. 

A més, clar, hi havia l'etern problema d'un director amateur que, com Artur, 

ha de compaginar el seu treball diari amb l'altre deure, aquell que la seua voca

ció per la música li imposa. Precisament el seu zel en el compliment de la respon

sabilitat adquirida, que anava fructificant en resultats concrets, l'obligaria, en 1984, 

a dir adéu a la banda, produint-se la situació paradoxal en la que ell, que tant havia 

treballat per engrandir-la, era víctima de la major atenció que, cada volta més, 

requeria. A la seua herència cal afegir la participació en el Certamen de València 

-després de 33 anys-, i una revita1izació extraordinària de l'escola de música. 

Pel que fa a les juntes respectives, tant la que presidí Josep Abel, com les 

de Ramon Ferri i Josep Cebrià, desplegaren una encomiable labor plena d'efi-
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cients actuacions que no buscaven sinó la supervivència, primer, i, després, la 

consolidació de l'Associació Musical, estructura que adoptàrem en 1980, poc 

abans d'ingressar en la Federació Regional de Societats Musicals, ja amb Vicent 

Avellan de president. 



X. DARRERS ANYS 

RICARD HERRERO: UNA TASC4 SERIOSA EN LA BANDA 1 L 'ESCOLA. - JOAN FERNÀN

DEZ: UN DIRECTOR PER AL FU1VR. 

Però si en 1984, com hem apuntat abans, la banda necessitava de la dedica

ció d'un director professional, la situació, tot i els afanys de l'equip presidit per 

Josep Vallés, no havia millorat tant -ni de lluny- com per contractar-ne un 

sense comptar amb una infrastructura econòmica que, a nivell oficial o social, 

pogués assegurar uns ingressos suficients. La fòrmula mixta que s'acceptà sem

bla que va ser l'adequada al moment i, en tal situació de semiprofessionalitat, 

Ricard Herrero i Domingo se'n va fer càrrec, encetant una línia de treball seriosa 

i efectiva que hauria de durar quatre anys. 

Conscient dels temps en què vivim, Herrero comprén la problemàtica del 

músic amateur actual i les renúncies que la seua condició comporta cada volta 

que pren l'instrument per anar a una acadèmia o acudir a qualsevol acte festiu, 

i, des de tal perspectiva, s'explica la seua actitud indulgent i paternalista. 

La tasca que ha dut endavant resulta per recent, de difícil valoració artística. 

Valga com a exponent de la seua esplèndida labor, els 38 concerts dirigits i 

els més de 60 alumnes instrumentistes que reberen atenció directa, funció aquesta 

que creu prioritària en un director. A més a més, considera que, actualment, 

les bandes no han perdut cap protagonisme a causa dels mitjans de reproduc

ció -ràdio, tv, vídeo, compact, etc.-, i de comunicació -possibilitat de ràpids 

desplaçaments per a presenciar en directe grans orquestres professionals-o Ans 

al contrari, assegura que el seu paper resulta insubstituïble a l'hora de confor

mar l'oferta cultural que caracteritza els pobles avançats. 

Tanmateix, els fonamentats projectes de progrés que els actuals gestors tenen 

per a la banda precisen d'una dedicació que Ricard no pot complir, degut a 

d'altres obligacions laborals, i això propicia la seua renúncia en setembre del 

1988. 

Joan F emàndez F errandis és qui, immediatament, assumeix la direcció musical 



86 LES BANDES DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA 

Festival de Bandes de Música: demostració del gran poder de convocatòria de la música 
bandÍstica. 

Ricard I-Ierrero treballà per consolidar la recuperació de La Filharmònica. 
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Els actes populars, cívics o religiosos, sempre amb l'acompanyament de la música. 

La iJ.lusió i el treball en equip defineixen l'actual junta directiva. Primeres paraules de Joan 
Femàndez com a director de la banda. 
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La Filharmònica en l'actualitat: un gloriós passal i un prometedor futur. 

La banda de l'Alcúdia: una institució fortament arrelada entre els alcudians. 
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avalat per un admirable currículum com a músic -membre del "Cuarteto Espa

ñol de Saxofones"-, professor de saxofó -al Conservatori de Madrid- i direc

tor titular de les bandes de Noblejas i Tembleque (Toledo). 

En les seues mans recau avui part de la responsabilitat d'aconseguir l' objec

tiu que tots desitgem: avançar en la consolidació d'una banda que puga com

plir dignament el paper que li correspon en els temps actuals. Els músics, induïts 

per l'estímul de sentir-se àmpliament recolzats, són els que han de fer-ho possible. 

Com en els millors temps, poble i banda tomen a juntar-se. El futur comença 

ara mateix. 





ANNEX 





ANNEX I 

DIRECl'ORS DE LES BANDES DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA. 

1844 Joan Campos 

Sociedad Musical 1884 Joaquim Masià 

1888 Joaquim Masià 

Subd. Fernandet Miquel 

1889 "Fernandet" Miquel 

1896 Joaquim Boix Soriano 

1897 1. Boix i F. Miquel 

1899 1. Boix 

1901 Josep Garcia i Pastor 

La Primitiva 191ti "F ernandet" Miquel 

Victòria 1914 Josep Garcia i Pastor 

La Primitiva 1921 Antoni Palanca 

Sociedad Musical 1926 Josep Garcia i Pastor 

José M. a Navarro 

Hermelando 

Villasalero 

José Borrero (pare i fill) 
La Artística 1930 Dionisio Méndez 

La Artística o Unión Musical 1932 Ernest Crespo (El Civilet) 

Sociedad Musical 1934 Josep Garcia i Pastor 

1939 Enric Garcés i Garcés 

La Filharmònica Alcudiana 1955 Manuel Celdran i Gomariz 

1966 Àngel Marco i Vendrell 

1976 Artur Gonzàlez i Arocas 

1984 Ricard Herrero i Domingo 

1988 Joan Fernàndez i Ferrandis 
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ANNEX 11 

JUNTES DIRECTIVES DE LES BANDES DE MÚSICA DE L'ALCÚDIA 

28-desembre-1884 President: Josep Boronat i Miquel 

Vice-president: Josep Marqués i Mateu 

Asencio Núñez i Marqués 

Tresorer: Josep Sanchis i Marco 

25-novembre-1885 President: Enric Chornet i Tudela 

Vice-president: Genar Contel i López 

Tresorer: Josep Sanchis i Marco 

24-març-1888 Representants: Nicasi Marqués i Puig 

Miquel Soriano i Laudes 

Andreu Uoris i Chornet 

Vicent Boix i Sanchis 

l-març-1890 Representants: Josep Marqués i Mateu 

Joaquim Nadal i Belda 

Joaquim Boix i Soriano 

1-octubre-1892 Junta directiva: Josep Marqués i Mateu 

Joaquim Nadal i Belda 

Ferran Miquel i Balaguer 

Joaquim Boix i Soriano 

Andreu Uoris i Chornet 

l-gener-1894 Junta directiva: Ferran Miquel i Balaguer 

Joaquim Nadal i Belda . 

Andreu Uoris i Chornet 

Josep Alapont i Vinacha 

Joaquim Boix i Sanchis 
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l-març-1895 President: Joaquim Boix i Sanchis 

Vice-president: Joaquim Boix i Soriano 

11-gener-1896 President: Joaquim Vendrell 

Vice-president: Bartomeu Puig 

1-gener-1898 President: Joaquim Sanchis 

Vice-president: Daniel Sanchis 

25-abril-1898 President: Joaquim Miralles 

Vice-president: Atanasio Miquel 

5-gener-1899 President: Joaquim Sanchis 

Vice-president: Andreu Miquel 

10-febrer-1900 President: Andreu Abel i Oliver 

Vice-president: Andreu Miquel i Balaguer 

15-gener-1901 President: Andreu Abel i Oliver 

Vice-president: Daniel Sanchis 

4-gener-1902 President: Manuel Uàcer i Gimeno 

Vice-president: Josep Casanoves i Vallés 

4-gener-1904 President: Emili Boix 

Vice-president: Narcís Boronat 

10-gener-1905 President: Narcís Boronat 

Vice-president: Enric Vallés 

Tresorer: Joaquim Avellan 

3-gener-1906 President: Narcís Boronat 

Vice-president: Josep Casanoves 

14-juliol-1906 President: Àngel Marco i Uoris 

Vice-president: Josep Casanoves i Vallés 

19-desembre-1908 President: Emili Boix i Soriano 

Vice-president: Joaquim Masià i Furió 

26-febrer-1910 President: Àngel Marco i Uoris 

Vice-president: Joaquim Masià i Furió 
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9-gener-1914 President: Joaquim Sanchis 

Vice-president: Joaquim Vallés 

8-gener-1915 President: Joaquim Vendrell i Martínez 

(La Primitiva) Vice-president: Joaquim Sanchis i Madramany 

7 -febrer-1919 President: Josep Gonzàlez i À1varez 

Vice-president: Daniel Sanchis i Arnandis 

14-abril-1923 President: Joaquim Sanchis i Madramany 

Vice-president: Josep Miquel i Garcia 

6-març-1929 President: Miquel Marrades i Muñoz 

Vice-president: Rufí Arnandis i Martín 

Secretari: Enric Vallés i Bausset 

Tresorer: Andreu Abel i Oliver 

20-gener-1930 Pres. Honorari: Miquel Marrades i Muñoz 

President: Andreu Abel i Oliver 

Vice-president: Miquel Boix i Martínez 

Secretari: Enric Vallés i Bausset 

Tresorer: Josep M. a Marco i Chisvert 

26-gener-1931 President: Andreu Abel i Oliver 

Vice-president: Joaquim Abel i Soriano 

Secretari: Enric Vallés i Bausset 

Tresorer: Josep M. a Marco i Chisvert 

13-febrer-1932 President: Andreu Abel i Oliver 

Vice-president: Joaquim Abel i Soriano 

Secretari: Enric Vallés i Bauset 

Tresorer: Ismael Abel i Añó 

20-gener-1933 President: Andreu Abel i Oliver 

Vice-president: Josep Martín i Marco 

Secretari: Enric Vallés i Perelló 

Tresorer: Ismael Abel i Añó 

20-gener-1934 President: Andreu Abel i Oliver 

Vice-president: Joaquim Fontana i Boix 

Secretari: Enric Vallés i Perelló 

Tresorer: Josep Chisvert i López 
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10-gener-1935 President: Andreu Abel i Oliver 

Vice-president: Miquel Boix i Martínez 

Secretari: Enric ValIés i Perelló 

Tresorer: Josep Chisvert i López 

12-gener-1937 President: Andreu Abel i Oliver 

Vice-president: Miquel Boix i Martínez 

Secretari: Enric ValIés i Perelló 

Tresorer: Rafel Dolores i Moreno 

11-gener-1938 President: Andreu Abel i Oliver 

Vice-president: Ismael Abel i Añó 

Secretari: Enric ValIés i Perelló 

Depositari: Rafel Dolores i Moreno 

2-gener-1940 President: Josep Martínez i Marco 

Vice-president: Ismael Cervera i Escoms 

Secretari: Rafel Dolores i Moreno 

Tresorer: Bartomeu Marqués i ValIés 

7 -febrer-1941 President: Josep Martínez i Marco 

Vice-president: Ismael Cervera i Escoms 

Secretari: Rafel Dolores i Moreno 

Tresorer: Bartomeu Marqués i ValIés 

13-gener-1942 President: Andreu Abel i Oliver 

Vice-president: Josep Martínez i Marco 

Secretari: Joaquim Sanchis i Madramany 

Tresorer: Patrício Marqués i Pons 

9-gener-1943 President: Rafel Dolores i Moreno 

Vice-president: Vicent Boix i Torró 

Secretari: Andreu Abel i Oliver 

Tresorer: Patrício Marqués i Pons 

l-febrer-1944 Pres. Honorari: Joaquim Sanchis i Madramany 

President: Rafel Dolores i Moreno 

Vice-president: Bartomeu Marqués i ValIés 

Secretari: Andreu Abel i Oliver 

Tresorer: Patrício Marqués i Pons 
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23-octubre-1944 Pres. Honorari: Vicent Calvo i Acàcio 

President: Rafel Dolores i Moreno 

Vice-president: Bartomeu Marqués i ValIés 

Secretari: Andreu Abel i Oliver 

Delegat Banda: Àngel Marco i Vendrell 

Tresorer: Patrício Marqués i Pons 

19-gener-1945 President: Rafel Dolores i Moreno 

Vice-president: Ismael Abel i Añó 
Secretari: Àngel Marco i Vendrell 

Tresorer: Patrício Marqués i Pons 

3-gener-1946 President: Rafel Dolores i Moreno 

Vice-president: Bartomeu Marqués i ValIés 

Secretari: Àngel Marco i Vendrell 

Tresorer: Patrício Marqués i Pons 

12-gener-1951 President: Rafel Dolores i Moreno 

Vice-president: Enric Millo i Crespo 

Secretari: Àngel Marco i Vendrell 

Tresorer: Patrício Marqués i Pons 

12-gener-1955 President: Enric Millo i Crespo 

Vice-president: Joaquim Inglés i Boix 

Secretari: Àngel Marco i Vendrell 

Tresorer: PatrÍcio Marqués i Pons 

21-gener-1961 President: Màrius Vendrell i Martínez 

Vice-president: Ismael Abel i Añó 
Secretari: Àngel Marco i Vendrell 

Tresorer: PatrÍcio Marqués i Pons 

15-març-1962 Pres. Honorari: Enric Albert i Hammilton 

President: Màrius Vendrell i Martínez 

Vice-president: Uuís Amandis i Miquel 

Secretari: Josep Chomet i Sanchis 

Tresorer: Josep Sanchis i Escoms 

14-febrer-1963 President: Màrius Vendrell i Martínez 

Vice-president: Josep Abel i Ocheda 

Secretari: Josep Chomet i Sanchis 

Tresorer: Josep Sanchis i Escoms 
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14-febrer-1967 President: PatrÍcio Marqués i Pons 

Vice-president: Josep Abel i Ocheda 

Secretari: Josep Chornet i Sanchis 

Tresorer: Josep Cebrià i Oliva 

12-febrer-1968 President: Patricio Marqués i Pons 

Vice-president: Josep Abel i Ocheda 

Secretari: Cèsar Miquel i Porta 

Tresorer: Amàlio Boix i Ribera 

31-abril-1971 President: Patrici o Marqués i Pons 

Vice-president: Josep Abel i Ocheda 

Secretari: Àngel Marco i Vendrell 

Tresorer: Josep Cebrià i Oliva 

4-febrer-1972 President: Josep Abel i Ocheda 

Vice-president: Ramon Ferri i Zapater 

Secretari: Àngel Marco i Vendrell 

Tresorer: Josep Cebrià i Oliva 

23-abril-1974 President: Ramon Ferri i Zapater 

Vice-president: Vicent Soldino i Abel 

Secretari: Cèsar Miquel i Porta 

Tresorer: Vicent Clemente i Fuset 

24-febrer-1976 President: Josep Cebrià i Oliva 

Vice-president: Vicent Soldino i Abel 

Secretari: Màrius Chisvert 

Tresorer: Enric Gonzàlez i Arocas 

8-febrer-1978 President: Josep Cebrià i Oliva 

Vice-president: Vicent Soldino i Abel 

Secretari: Cèsar Miquel i Porta 

Tresorer: Vicent Clemente i Fuset 

16-març-1979 President: Josep Cebrià i Oliva 

Vice-president: Josep Trescolí i Marco 

Secretari: Cèsar Miquel i Porta 

Tresorer: Vicent Clemente i Fuset 

1980 President: Vicent A vellan i Piqueres 

Secretari: Joaquim Martin i Gallur 

Tresorer: Josep R. Ortiz i Gonzàlez 
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1984 

1988 
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President: 

Secretari: 

Tresorer: 

President: 

Vice-president: 

Josep Vallés i Vallés 

Joaquim Marrin i GalIur 

Artur Crespo i Hemandis 

Josep S. Bohigues i Avellan 

Vicent Millo i Bisbal 

Secretari: Josep Benavent i Baldoví 

Vice-secretari: UuÍs Ros i Estarlich 

Tresorer: Joaquim Marqués i Gómez 

Contador: UuÍs Montolio i Ferri 

Vocal delegat de 

banda: Vicent 1. Avellan i Bisbal 

Vocal subdelegat 

de banda: Josep R. Valls i Porta 

Vocal arxiver: Marian Lacuesta i Moreno 

Vocal delegat 

d'instrumental: Josep Alonso i Martínez 

Vocal: Josep Vendrell i Millo 

Vocal: Josep Trescolí i Puig 

Vocal: Josep Piera i Puig 

Vocal: Enric Millo i Martínez 

Vocal: Vicent Pérez i Pla 

Vocal: Fabian Amat i Esteve 

Vocal: Vicent Verdú i Bisbal 

Vocal: Enric Gonzàlez i Arocas 



ANNEX III 

FSJ1l0FES ATRIBUÏDES A CALVO Ac4UO AMB M011U DE 1..4 CONSTITUUÓ DE 1..4 BANDA 

l'ICTÒRIA, EN 1914. 

1 

Con dadivas de mujeres 
ha nacido la bandera, 
y las mujeres trabajaron 
con entusiasmo su lema. 
La gloria que conquistemos 
los músicos para ella, 
sera para nosotros 
nuestra mejor recompensa. 
Pasqual Roca, abanderado, 
las mujeres te la entregan, 
y los Iwmbres lucharemos 
para honraria como fieras 

2 

Junto a tu nombre, CarGÍa, 
sólo esto cabe: VICTORIA 
pues no se ocultó la gloria 
para ti ni un sólo dia. 
Por tu grande maestría, 
y tus pasodobles geniales 
y tus éxitos triunfales 
sabia maestro te llaman, 
y por lo cual te proclaman 
los músicos liberales. 

3 

En mans de Silvestre Boix 
els ''platillos '' que bé sonen; 
mereix dos plats de sopa 
per cada volta que els toque. 

4 

"Quico" Millo és músic pillo 
però és un bombista bo, 
que li tocaria el bombo 
en el llom a qui sé jo. 

5 

Eixe que toca la caixa, 
i per cert molt ben "tocà" 
que és llaurador, fusteret, 
i per més llarg, un escolà, 
quan veja eixir la bandera 
que sa muller ha brodat, 
les llàgrimes en el parxe, 
quin redoble tocaran! 
I això que Ximet és home 
que ningú l'ha vist plorar. 

6 

És d'eixos que parlen poc 
miren molt i estudien més 
allà on es fica el lleial 
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Pepe Maria Talens. 
És del grupo benemèrit 
que formen els clarinets 
i guardeu-vos de la ''guasa'' 
d'este xiquet tan finet. 

7 

Fill i net eres de músic 
clarinet Josep Marqués, 
si no defenses la bandera 
no tindràs perdó de Déu. 

8 

Cuando toca el clarinete 
Vicente Simón en su casa, 
callan los niños llorones, 
callan los perros si ladran, 
los matrimonios no riñen, 
las suegras se vuelven mansas, 
y hasta el reloj de la torre 
escuchandole se para. 

9 

El jove baix Pepe Alonso 
tres coses fa com ningú: 
mira el paper, mira el mestre, 
i les xiques de reüll. 

10 

Eixe tan dret com un fus, 
moreno, alegre i templat 
Rafael Xisvert li diuen, 
i toca el baix sent tan alt. 

11 

Maestro de carros eres, 
Alabarta, i también 
maestro tocando la flauta. 
No abandones nunca, 
Pasqual, a tu banda, 
i si alguien quiere 
que la abandones ... 

¡Con barras de carro 
le mides la espalda! 

12 

Esta Banda tiene un maño, 
y el maño toca la trompa, 
trompa y maño se quisieron 
como novia a la novia. 
La novia le dijo al novia: 
-Manuel, ja tocan a bodas. 
-Pues a unirnos para siempre-
le dijo el novia. 
Calóse las antiparras 
i ahí està, toca que toca. 
Ni Montolio se hace viejo, 
ni vio/a se hace la trompa. 

13 

És Martínez Salvador 
un músic molt distinguit. 
Algú volia peixcar-lo 
amb artimañes subtils, 
però ell és massa requinto 
per a que el peixquen ací 

14 

El simpàtic ''ML7io'' Trescolí 
fa temps que no deuria estar ací. 
És músic d'inteltigència 
que Ja voldrien tindre'l a València. 
La Banda li donaria de tot cor 
un saxofó de perles d'or. 

15 

Ribereta, Ribereta, 
al costat d'EmL7io Boix, 
¡eixiria tan bon mestre 
manejant el saxofó. 
Ribereta, Ribereta, 
pareixes un músic vell 
per lo serio, lo formal, 
i per la dona que tens. 
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16 19 

A Boix, nuestro bombardino, 
guardémosle entre crutales, 
por ser artista tan fino, 
de talentos especiales. 
Pues si un músico deja la Banda 
en cualquier momento, 
él tocara su instrumento 

porque todos los maneja. 
Puix el simpàtic Ximo Trescolí 
toca des del bombo al violí. 

17 

Una vez estando raso 
creyeron que había tormenta, 
y fué la Virgen de Oreto descubierta. 
Era el trombón de Casanoves 
a cuyo error dió materia, 
pues estaba el buen Vicente 
estudiando en la academia. 

18 

Con suave maestría 
Romualdo toca el bajo, 
y los músicos le dicen: 
-Ratlles molt alt, Romualdo. 

- Venga un angel -dira Dios 
en el día del juicw-
con corneta que convoque 
a los vivos y a los muertos. 
¿Habra un angel con "riñones" 
capaz de hacer lo que digo? 
Se oye una voz que dice: 
-Angel Marco, mi marido. 

20 

Cuanto toca Pepe Ortiz 
el cornetí n, su instrumento, 
parece que lea un acta 
en la Casa Ayuntamiento. 
-Xe, tu! Bufa-li amb tot el lleu! 
¡Però no li bufes tan sério! 



ANNEX IV 

ESTROFES ESCRITES PER CALfO ADi CIO EN HOMENA TGE ALS MÚSICS, AMB M01TU DE 

LA CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DE LA BANDA, EN 1944. 

Maestro Carcés 

Rindú.mosle emocionados 
cordial reconocimiento 
por el magno rendimiento 

que a los músicos pasados 
en la Banda congregados 
va nuestro pueblo a prestar. 
Si vivir es recordar 

recordando aquella. gloria 
es que queremos la Historia 
de los triunfos continuar. 

Samuel Porta 

Així com el veus de noble 

es home desgrasiat, 
pués, tenint bon apetit 

allà ahon va sol pasar fam. 
¡En l'aLiment que fa falta 

per a fer parlar aL baix! 

Joaquín Fontana 

¡Tingauü llàstima a Chimo 

perquè no dorm prou eL pobre! 

Y toqueu sempre piano 
cuant el paper diga forte. 
¡És tan dols dormir tranquil 
de la música als acordes! 

José Hervas 

Este clarinet primer 

és músic de gran fervor. 
Però en cuant asoma un núbol 

no hi ha remey; riñ en tots. 

Pareix qu'el roig escarlata 

siga sempre el seu color. 
Joaquín Porta 

En el trombó y bombardino 

chua com si fóra un chic 

y els farà parlar un dia 
si s'empeña, este fadrí. 
En una Banda castrense 
està este mtÍsic servint. 

Y en les festes sentenaries 

no ha volgut faltar así. 

Andrés Carcía 

És deL planter de novatos, 

comensà a estudiar' de ferm. 

Si no es cansa, aplegarà 
a ser un músic complet. 

José María Marco 

EL bombo y eL violí 
son els amors d'este membre. 

La exactitud és sa idea, 
mes... li falla. casi sempre. 
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Rafael Dolores 

Así presente, señores 
al actual President; 
saludant-lo bras en alt 
per sa llnbor y son se/. 
(Sols li falta una miqueta 
de chènit y atreviment) 
idólatra de In música, 
és cosumat timbaler. 

Y ademés toca In caixa 
com els propis anchelets. 

José Espinosa 

En tindrà més de setanta. 

Ni s'apura, ni s'achanta. 
És dels homes campechanos, 
''Del tiempo de los romanos". 
Y ahí el teniu cumplidor 
de In Banda, Avisador. 
No pensem que pert memòria 
pués, ell diu, qu'això és falòria. 

Amalio Boix 

Es guapo, jove, elegant, 
al que miren prou les chiques; 
però ell qu'és un bon músic 
no pert compàs axí el piquen. 

José MartÍn 

Toca el segon saxofon; 
toca també el violí 
encara que'este se queixa 
de In fortea dels dits. 
Apasionat de In música 
és un membre que cumplix. 

Joaquín Abel 

Li agrà tot ben sentidet 
y carregat de vinagre; 
els albercocs l'agraen verts, 
coentes les botifarres ... 

Però com és un bon músic 
se li endolsa el seu caracter. 

Vicente Fuset 

És chistós en lo parlnr, 
de In promosió de ara; 
y si el camp no l'atosiga 
serà músic de batalln. 

José Alapont 

És chistós com una traca 
y al seu costat es disfruta. 
També al plnnter perteneix 
qu 'ha de prestigiar In música. 

Joaquín Viñerta 

Ha ingresat en nostra Banda 
en el alba de sa vida; 
però per el seu caràcter 
sério y trist, ningú ho diria. 
¡Ché, Chimet als dihuis añs 
se té per novia a In risa! 

Antonio Boix 

També del plnnter dels jóvens 
és el òboe primer. 
Encara qu'és fort de gènit 
com a músic u fa bé. 

Enrique ValIés 

Clarinet y violí 
Enrique Vallés domina. 
A tot ha de dir que no 
però diu que sí enseguida. 
Si ell s'empeña toca l'arpa, 
In gaita y In chirimia. 

Julio Cervera 

En In Bandera en la mà 
morenot, alt i fornit, 

105 
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pareix un autèntic moro 
de les mehalles del Rif. 
De temperament moruno, 
les preses el fan patir, 
y en la Bandera en la mà 
no li té envetja, ni al Cid. 

Joaquín Bisbal 

Cada triunfo de la Banda 
li costa una indigestió, 
perquè el content es demostra 
fentli a la condúmia Iwnors. 
Preparantse pa estes festes, 
vàries porgues té en el cos. 

José María Abel 

En la trompetal vaix bras 
pasecha garbo y prestànsia 
però el camí dels ensayos 
algunes voltes no chafa. 
És listo, jove, despert. 
De la promosió de ara. 

Patricio Marqués 

Soci de tracte agradable, 
d'una afoió extraordinària. 
Y no enveja a Rey ni Roc 
cuant toca la seua caixa. 

Salvador Amat 

És un àguila molt jove; 
de volar té moltes ganes, 
y que lograrà, si estudia, 
cumplir eixes nobles ànsies. 
El estudi i la pasiènsia 
són els que donen les ales. 

Senent Boix 

D'aspecte patriarcal 
sempre ha segut molt formal. 
És músic molt cumpüdor 

y molt poquet parlaor, 
però a voltes... solta un bram. 

José Vallés 

Fà poc qu'ingresà en la Banda. 
lo que farà no es pot dir; 
més si en el Art se destaca 
y en los estudis cumplix 
serà músic estimable 
y dels públichs aplaudit. 

Maestro Garcés 

En vos, maestro Garcés 
la Banda alcudiana fia, 
a vuestra ciencia confia 
su prestigio y su interés. 
Ocupad, vos, el bauprés 
y dirigid nuestro anhelo 
que, con la ayuda del Cielo, 
nuestro estudio y nuestro afan 
en la Alcudia seguiran 
los músicos su alto vuelo. 

Andrés López 

És jove però ya sap 
del món la filosofia: 
viure sens pena ni glòria 
y el que vullga que patixca. 

Francisco Millo 

No se cregau qu 'els platillos 
no és instrument esencia~ 
és el que dóna color 
a l'obra qu'estan tocant. 
Y tal pràctica té Millo 
en el manejo dels plats 
qu'encara que és curt de vista 
cumplix a carta cabal. 
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Vicente Giménez 

Ni li falta ni li sobra: 
seguix el camí real. 
Cumplix com ningú son deure 
y és un músic exemplar. 

Rafael Salom 

El jove jlauta segon 
estudia y se va formant; 
si se deixa dirigir 
serà un jlautiste cabal. 

Enrique Chisvert 

El trompó és un Patriarca 

predicador de Bast1ica, 
pués el pulmó de Chisvert 
és fàbrica d'armonia. 

Joaquín Sanchis 

Aunque le tiemblan las piernas 
y le jlaquean los dientes 
se ha propuesto que los músicos 
su centenario celebren. 
Pues si tranquilo reposo 
por su abolengo merece, 
por dar envidia a los Jovenes 
no hay guapo que lo releve. 

Ismael Cervera 

Al pie de la letra cumple 
aquel precepto evangélico 
que asegura que los últimos 
tal vez sean los primeros. 
Por eso no tiene prisa 
y .. . llega tarde por eso. 
No ha mucho que se ha casada. 
¡De pOGO no llega a tiempo! 

Romualdo Peris 

El qu'és jove y animós 
cuant la montaña és més alta 
menos l'arredra el perill. 

Res li pareix la montaña. 
Tu eres jove, brios tens 
¡Romualdet, a pujarla! 

Angel Marco 

És una cosa molt séria 
Angel Marco el gran jlautiste, 
de lo millor que la Banda 
té hui en les seues files. 
De vocació decidida, 
respeta les disciplines 
y té un caràcter simpàtic 
plé d'atractius y armonies. 

Vicente Boix Torró 

Li cuadra molt bé a este músic 

el apellido Torró, 
pués és dur de rosegar 
però té mel a muntó. 
Vol a la Banda a puñaes. 
¡Al cap y al fi és una amor! 

Bartolomé Marqués 

És un músic dels madurs 
dels antichs admiradors 
dels qu'estimen qu'el pasat 
serà sempre lo millor. 
Seguint dels antichs eixemple 
cumplix sempre com a bo. 

Andrés Bauset 

És un trompeta excelent 
que guaña vàries victòries. 
Mig sigle té en esta fecha 
y recorda velles glòries. 
Chiquets y grans en sa casa 
son dels que a la Banda adoren. 

Miguel Boix 

És tanta la devosió 

que Miguel té al clarinet 
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que no se chita una nit 
sense que li done un bes. 
Pués en tot és tan peifecte 
rom tocant el instrument. 

Blas Pla 

Les festes del centenar 
de mala manera el pillen. 
No podrà menchar torrons 
ni mastegar pelailles. 
El clarinet li demana 
qu'es pose unes dents postises. 

José Chisvert 

En inteligènsia y gust 
de trompa segon, actua. 
Y creu de totes les Bandes 
ser la millor la d'Alcúdia. 

Ismael Abel 

Ya no se pot demanar 
una machor rompetènsia 
Té vocasió desmedida 
y és un artiste d 'espenta. 
Apenes pensa una rosa 
al instant ya la té feta. 

Vicente Millo 

Li sembla moLt a Cucó 
nostre músic elegant; 
manaja bé l'instrument 
que si vol, dominarà. 
Va en los actes d'uniforme; 
és home disciplinat. 

Vicente Alegre 

Ensomia que la Banda 
mecànicament moduLe, 
pera evitar el treball 
de qu'els rompañeros bufen. 
Alegre a totes pasaes 
té la gràsia en usufructe. 

José Marqués 

De Bartolomé Marqués 
es un hermano gemelo 
y se parecen en todo 
roma un huevo a otro huevo. 
Música de vocación 
devoto de lo pretérito 
quiere rendirle su cuito 
a lo presente sirviendo. 

José CebriEi 

Este requinto tant jove 
no tindrà de Déu, perdó, 
si tenint ses facultats 
l'importa una seba tot. 
Però això, no serà aixina, 
¿veritat, Pepet, que no? 

José María Abel Añó 

És treballadora abella 
que retornà a lo panal 
home de poques paraules, 
estudia, toca y s'en va; 

Martínez Coné 

Dels Benjamins de la Banda 
Martinetes, eres tu; 
Déu t'ha donat unes prendes 
excelents rom a ningú 
Si a l'estudi les apliques 
¡cualsevol s'iguala en tu! 

Bautista Cucó 

¡Vacha caballers un home 
bren plantada y elegant! 
Una hermosura de traches 
en l'armari déu guardar. 
Però, ¿qu 'ha fet el de músic 
que no mos l'enseña may? 
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PalTÍcio Marqués, Ismael Abel , Enric Vallés, Miquel Boix i Ismael Cervera. 

A més dels venerables músics que apareixen a la fotografia que m 'han obse
quiat amb el millor de la seua ciència i paciència, he d'agrair l'ajuda inestima
ble d'Enric Millo i Màrius Vendrell, ex-presidents; d'A.ngel Asunción Rubio; d'Octavi 
Lloris que m 'ha proporcionat algunes dades de difícil localització; d'Antoni Boix, 
que m'ha parlat del mestre Garcés; de Fina Masià, que m'ha recitat de memòria 
les 20 estrofes dedicades a la Victòria i, finalment, als fotogràfs Ximo Abel i Àlvar 

Ruiz, per posar al meu abast el seu arxiu fotogràfic. 
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AQUEST VOLUM, QUE FA EL 6' DE LA COLLECCIÓ «FULLS D'INVESTIGACIÓ», 
S'ACABÀ D'IMPRIMIR CAP A LA SEGONA QUINZENA D'AGOST DEL 1989, 

DIES D'INQÜESTIONABLE TRADICIÓ MUSICAL 
AL NOSTRE POBLE. 
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