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Salutació del director

Benvolgudes i benvolguts,

Per a què serveix l’art? Què significa una obra? Què és bellesa? Com neix una 
composició? Per què la música té aquest poder inefable? La cultura pot canviar 
el món? 

Els temps que ens ha tocat viure estan capgirant les nostres vides. La situació 
se’ns ha precipitat davant, sobtadament, com un espill que ens ha posat a prova 
i davant del qual hem pres consciència dels nostres defectes i hem posat de 
manifest les nostres virtuts. En un món que s’ha vist replantejat de cap a peus, 
l’art no ha estat una excepció. 

En aquesta temporada 2020-2021, des de la Banda Municipal de Castelló 
recollim el guant de les qüestions que l’actualitat ha posat sobre la música. Us 
proposem acompanyar-nos a les seues entranyes, conèixer-la, fer-li preguntes, 
viure-la i sentir-la des de dins i des de fora i si fa falta tornar a remirar fins a 
l’últim raconet, delits de curiositat i de meravella. I és que aquesta art que 
tan màgica resulta ha captivat des dels inicis creadors, intèrprets, pensadors, 
polítics, sociòlegs, científics, artistes d’altres disciplines… Capbussem-nos en la 
immensitat harmònica i empeltem-nos amb la nostra rica tradició cultural, que 
nodreix les nostres inquietuds i que fa de nosaltres persones .

La temporada serà anunciada per parts, de setembre a desembre i de gener a 
maig, i mantindrà un eix programàtic unitari. Hi trobareu:

Disseny i maquetació: 
Meridiana Estudio

Concerts simfònics: cada programa gira entorn d’un tema cabdal sobre la 
música, amb repertori original de compositors actuals valencians i d’arreu del 
món, de grans clàssics per a banda i de les millors transcripcions del nostre 
arxiu.

Concerts extraordinaris: dedicats a entitats locals amb repertori relacionat 
amb elles.

Concerts a la ciutat: per festes, diades i actes institucionals, inclouen nombroses 
composicions d’autors castellonencs.

Cicle de música de cambra: concerts en format reduït i repertoris populars al 
Parc Ribalta, el Centre Cultural La Marina del Grau i el Teatre del Raval.

Més enllà de les notes



    

CALENDARI DE SETEMBRE A DESEMBRE_20

Els concerts de la Banda Municipal són gratuïts, excepte els benèfics.

12/09/20_ Concert d’homenatge a les víctimes de la Covid-19_ Plaça Hort dels 
Corders_ 20 h. 
18/09/20_ Quintet de fusta _Teatre del Raval _ 20 h. 
20/09/20_ Grup de metall_ Templet del Parc Ribalta_ 20 h. 
25/09/20_ Grup de percussió _Centre Cultural La Marina del Grau_ 20 h. 
27/09/20_ Sextet de metall _Templet del Parc Ribalta_ 12 h. 
02/10/20_ dedicat al Carrer St. Francesc i Sta. Clara d’Assís. Duet piano-flauta i 
grup de clarinets _Teatre del Raval _ 20 h. 
04/10/20_ Quintet de saxos _Templet del Parc Ribalta_ 12 h. 
09/10/20_ Dia de la Comunitat Valenciana_ Plaça Hort dels Corders _ 11 h.
19/10/20_ Concert inaugural de la temporada simfònica: “Una broma molt 
seriosa”_ Auditori_19.30 h.
28/10/20_ dedicat als Cavallers Templers de Castelló_ Auditori_19.30 h.
04/11/20_ dedicat als Moros d’Alqueria_ Auditori_19.30 h.
26/11/20_ “La forma del temps”_ Auditori_19.30 h.
02/12/20_ dedicat a l’Associació Espanyola Contra el Càncer_ Auditori_19.30 h.
06/12/20_ Dia de la Constitució _Plaça Hort dels Corders 12 h.
19/12/20_ Concert de Nadal_ Auditori_19.30 h.

Concerts a la ciutat

Concerts simfònics

Concerts extraordinaris

Cicle de música de cambra

Concerts 
simfònics

temporada 20/21



LA FORMA DEL TEMPS

“Des del punt de vista de la forma, 
el model de totes les arts és el músic.”

Oscar Wilde
Dijous, 26 de novembre
Auditori _ 19.30 h

Marcel Ortega i Martí _director titular

Passacaglia. Johann Sebastian Bach, transc. d’arxiu
Lollapalooza. John Adams, transc. James Spinazzola
Second Symphony. Luis Serrano Alarcón

 
Què va ser abans: la música o el temps? El so, només de néixer, crea el 
seu propi moment i modela un temps nou que se superposa al temps 
cronològic. I el més deliciós de tot plegat és que la nostra percepció 
s’entrega encantada a la sinuosa força de gravetat del temps musical. 
Semblança i diferència, regularitat, repetició, expectativa, sorpresa 
o conflicte dialèctic són només alguns dels dons amb què la música 
esculpeix el seu propi discurs, independent de qualsevol referència 
externa. Al llarg dels segles, els compositors han après a bastir 
veritables catedrals sonores gràcies a aquests recursos i, fins i tot, 
deixant-ho tot en mans de l’atzar.
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UNA BROMA MOLT SERIOSA
Concert inaugural de temporada

“És que la música ha d’elevar invariablement l’oient 
cap allò més sublim? És que sempre ha de ser profundament

seriosa, apassionada o calorosament lírica?”
Alfred Brendel

Dilluns, 19 d’octubre
Auditori _ 19.30 h

Marcel Ortega i Martí _director titular

The Pastdow Lifeboat. Malcom Arnold
El barber de Sevilla, obertura. Giocchino Rossini, transc. d’arxiu
Tres i no res, pasdoble de joguet. Ximo Cano
Divertimento. David Beltrán
L’aprenent de bruixot. Paul Dukas, transc. d’arxiu
 
Ironia, paròdia, exageració, lleugeresa o absurditat són conceptes 
que no ens acostumen a venir al cap quan pensem en un concert de 
música clàssica… i és una veritable llàstima! L’humor musical és un dels 
grans desconeguts del repertori i, en canvi, es troba pertot arreu, des 
de simfonies i obertures fins a marxes i pasdobles, des de la música 
més pura fins, evidentment, a la música escènica. Lluny dels retrats 
feixucs amb roba pomposa i pentinats ornamentats, els compositors 
de tots els temps s’ho han passat d’allò més bé fent riure ...i també 
prenent el pèl! Si la música és un llenguatge universal, la rialla ho és 
també. Esperem que aquesta temporada simfònica comenci amb un 
somriure als llavis - de satisfacció, de picardia, de goig, de complicitat 
secreta, de joia i de frescor, del que més ens plagui!

  Membre de la Banda Municipal de Castelló.



POSTALS HIVERNALS
Concert de Nadal

“La neu del bosc, la toques;
blanqueja el paisatge nu,

i la promesa del teu cor, en una resposta la trobes.”
Marc Freixas

Dissabte, 19 de desembre
Auditori _ 19.30 h

Marcel Ortega i Martí _director titular

Poemes de llum. Manuel Palau i Boix transc. Juan Garcés
La Bohème, fantasia. Giacomo Puccini, arr. Marcel Ortega i d’arxiu
O magnum mysterium. Morten Lauridsen
El Danubi blau. Johann Strauss II, transc. d’arxiu
Vals de les flors, d’El trencanous. Piotr Ílitx Txaikovski, transc. d’arxiu 
 
Com una olor que, sentida al cap de molts anys, ens desperta 
records ben vius, la música té la capacitat de fer-nos connectar amb 
allò essencial, allò que és íntim i que duem al fons del cor. El poder 
evocador d’una obra musical és enorme. Quan arriba el Nadal, la 
força del nostre art va encara més enllà. La tradició occidental ha 
begut de segles i de països per acabar destil·lant una fragància pura 
i inigualable d’allò que significa el Nadal en els cors de milions de 
persones. Un mateix repertori encarna il·lusions, bellesa, caliu, felicitat 
i confiança en la nova llum que, des de la nit més profunda, ens fa 
veure el futur amb una mirada renovada. 
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Auditori i palau de congressos de Castelló



  

Concerts 
EXTRAORDINARIS

temporada 20/21

CONCERT DEDICAT ALS CAVALLERS 
TEMPLERS DE CASTELLÓ

CONCERT DEDICAT A L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CONTRA EL CÀNCER
Concert benèfic

CONCERT DEDICAT ALS MOROS D’ALQUERIA

Dimecres, 28 d’octubre
Auditori _ 19.30 h

Caballeros de Navarra. Ignacio Sánchez Navarro
El geperut de Notre-Dame. Alan Menkel, arr. Hans van der Heide
Ireland, of Legend and Lore. Robert Smith
Parsifal, preludi. Richard Wagner, transc. d’arxiu
La Cruzada. Francisco José García García
Creu daurà. Francisco Valor Llorens
L’ambaixador cristià. Rafael Mullor Grau

Dimecres 2 de desembre
Auditori _ 19.30 h

El gato montés. Manuel Penella
El camino real. Alfred Reed
Els Llépols. José Pla
La Revoltosa, preludi. Ruperto Chapí
Soleriana. Carles Suriñach
Hispania, fantasía española. Óscar Navarro
  Consulteu amb l’AECC per les entrades

Dimecres, 4 de novembre
Auditori _ 19.30 h

Francisco Signes _director convidat
Manuel Costa _solista convidat  

Per sempre Moros. Francisco Signes
Ropería Ximo. Francisco Valor Llorens
El bosque mágico, concert per oboè. Ferrer Ferran
Alygeabà spyros. Vicente Pérez Esteban
Las dos comadres, polka per a dos trompetes i banda. Frédéric Lavitz
Tudmir. José Rafael Pascual Vilaplana
Cielo andaluz. Pascual Marquina
Danzón n. 2. Arturo Márquez, transc. d’arxiu
Moros d’Alqueria. Francisco Signes 
  Guanyador de la Beca Moros d’Alqueria Instruments de Banda 2020
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Concerts 
A LA CIUTAT

temporada 20/21
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CONCERT D’HOMENATGE 
A les víctimes de la Covid-19 i als serveis essencials  

CONCERT DEL DIA DE LA CONSTITUCIÓ

CONCERT DEL 9 D’OCTUBRE
Dedicat a les Tres Cultures

Dissabte, 12 de setembre
Plaça Hort dels Corders_  20 h

Fanfare for the common man. Aaron Copland
Adagio. Samuel Barber, transc. Calvin Custer
Sea of Wisdom. Daisuke Shimizu

Diumenge, 6 de desembre
Plaça Hort dels Corders _ 12 h

Lledó, José Pla
La tempranica, fantasia. Gerónimo Giménez
El caserío, preludi del 2n acte. Jesús Guridi
Scherzo sobre un tema popular català. Joan Lamote de Grignon
Ensueño andaluz. Pascual Asensio
Himne nacional

Divendres, 9 d’octubre
Plaça Hort dels Corders _ 11 h

Festa a l’Aljama. Joan Centelles orq. Juanjo Carratalà
Suite hebraica. Miguel González
Marxa dels Cavallers de la Conquesta. Miguel Mulet
Almogávares. Rafael Beltran Moner
Al-Ándalus. Enrique Martínez
Capitán Vitoria. Francisco Signes
Malaguenya de Barxeta. Popular, arr. Azael Tormo
La Muixeranga. Popular, arr. Juan Carlos Sempere
Himne de la Comunitat Valenciana. Maximilià Thous i José Serrano

11



   

Cicle de música 
de cambra

temporada 20/21

CICLE DE MÚSICA DE CAMBRA

La Banda Municipal de Castelló ha actuat en formacions variables en 
nombroses ocasions i des de la temporada passada ofereix un cicle de 
música de cambra.  Durant aquest cicle, els músics treballen en petites 
formacions, la major part sense director, autònomament, escullen els 
seus propis repertoris i tenen un contacte entre ells i amb el públic 
molt diferent de l’habitual.

Aquest cicle va néixer amb la voluntat de dur la música a espais 
emblemàtics de Castelló que no fossin els marcs de concert habituals. 
Això, lligat al fet que les noves mesures de seguretat i salut derivades 
de la pandèmia han limitat sensiblement l’aforament dels escenaris de 
la ciutat, ha fet que el cicle se centri en tres indrets: el Teatre del Raval, 
el Centre Cultural La Marina del Grau i el Templet del Parc Ribalta.  

18/09/2020_Quintet de fusta_Teatre del Raval_20h.

20/09/2020_Grup de metall_Templet del Parc Ribalta_12h.

25/09/2020_Grup de percussió_Centre Cultural La Marina del Grau_ 20h.

27/09/2020_Sextet de metall_Templet del Parc Ribalta_12h.

02/10/2020_Concert dedicat al Carrer St. Francesc i Sta. Clara d’Assís_
Duet piano_flauta i grup de clarinets_Teatre del Raval_20h.

04/10/2020_Quintet de saxos_Templet del Parc Ribalta_12h.
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Flautes i flautins
Maria Pilar Juanes 
Elisa Ortells 
Jordi Rocher 

Oboés i corn anglés
Mónica Camacho 
Vicent Recatalà 

Fagots
Juan Luis Carratalà 
Vicente Gil 

Clarinets
Juan Andrés Abellán, requint 
Manuel Arnau 
Roberto Castelló 
Sócrates García 
Enrique Llobet 
Raúl Marí 
José Luis Martínez 
Eduardo Martorell 
Antonio Mena 
José Damián Navarro 
José Enrique Navarro 
Vicent Ortiz, clarinet baix 
José Vicente Ramón, sotsdirector 
Enrique Salvador 
Vicent Sanz 

Saxòfons
David Beltrán, alt 
José Ángel González, alt i soprà 
Samuel Santos, alt
Sergio Senés, alt 
Ricardo Bolós, tenor 
Marcos Cano, tenor 
Joaquín Ferrandis, baríton 

Organitza

Col·laboren

Trompes
Rubén Buils 
Manuel Mariano Igualada 
Enrique Llobet 
Vicent Talamantes

Trompetes i fiscorns
Adrián Llopis 
Sebastián Martí 
Juan Salvador Melchor
 Adrià Recatalà 

Trombons
Rigoberto Arnau 
Félix García 
Gabriel Sanchis 

Bombardins
Fran García 
Israel Salvador 

Tubes
José Antonio Pedro 
Sebastián Orenga  

Percussió
David Guillamón 
José Molina 
Eloy Puertas 
Sergio Vinaixa 

Piano
Javier Signes, arxiver 

Administració
Ana Isabel Albert
Ana Belén Temprado
 

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓ

Marcel Ortega i Martí_director titular

AUDITORI I PALAU
DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ

AUDITORI I PALAU
DE CONGRESSOS DE CASTELLÓ

Fes-te Amic de la BMC!

Escriu-nos a bandamunicipal@castello.es per conèixer l’actualitat 
de la banda i estar al dia dels concerts, horaris, novetats...
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