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La col-leccio d'opuscles de difusió cultural que inictà la Diputado i de la qual forma
part aquesta mateixa obra, té com a finalitat posar a l'abast de tothom, d'una
manera clara i precisa, la riquesa cultural dels nostres municipis, evidenciant que
la fradicio cultural dels nostres pobles és arrelada, ancestral, però al mateix temps
és viva i dinàmica.
Aquest segon opuscle que s'edita està dedicai a les bandes de música de la
demarcació de Tarragona. Aqüestes formacions musicals, tenen una llarga tradició
histórica, que tots identifiquem amb festes i celebracions; però la seva contribució
a l'àmbit musical del nostre entorn va més enllà: la seva influència s'ha traduit, per
a molta gent, en una major s e n s i b i l i z a d o musical i artística.
A través de la creado de les seves pròpies escoles de música, han format i
continúen formant musicalment a multitud de gent jove, eduquen un relleu
generacional que garanteix la continuïtat de les pròpies bandes i possibilità
la formació de professionals de prestigi en el món musical. És important el
suport de la Federado Catalana de Societats Musicals que, com a impulsora i
coordinadora de tots aquells aspectes que els són comuns, facilita i garanteix el
desenvolupament d'aquest important fet cultural.
Per tot això, aquesta publicació és una contribució més, a la difusió i projecció del
patrimoni ¡inmaterial nostre, que ha aconseguit per mèrits propis, una important
rellevància i un especial valor social i cultural, mostra de la vitalitat dels pobles
tarragonins.
JOSEP MARINÉ IGRAU ¡ Président de ta Diputado de Tarragona
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INTRODUCCIÓ

Les bandes de música, contràriament al que de vegades es pensa, estan
fortament arrelades a les comarques de Tarragona des del segle xix. Totes
representen un fet cultural molt rellevant, i en conjunt constitueixen un
dels elements de cultura popular amb més valors socials ¡ etnolôgics de
les comarques de Tarragona.
Valors etnolôgics, perqué l'activitat de moites bandes, Hígada a les manifestacions populars més tradicionals, ha conformât — i encara avui
conforma— una part important del seu fonament cultural ¡ musical, fins al
punt que, entre altres aspectes, la música que interpreten, factual i molt
especialment la de tipus tradicional, ha donat personalitat propia a les
festes majors ¡ de carrer, els romiatges i les processons d'un gran nombre
de poblacions. La música de banda és sinônim de festa i de celebrado.
A més a més, les bandes de música custodien un patrimoni popular, material, únic: instruments i uniformes antics; partitures originals; batutes,
faristols i estendards histories; cartes, actes i documents antics, fotografíes historiques, premis i condecoracions, etc.
Si tenim present que la Banda Primitiva de Llíria, considerada la més antiga de l'Estat espanyol, va ser fundada pel pare franciscà Antoni Albarracín
el 1819, ens adonem també de la importància histórica i de l'origen reculât
de moites de les bandes que han existit o encara existeixen a les comarques de Tarragona. El seu nombre total és del tot sorprenent. Algunes
tenen una trajectôria ininterrompuda d'un segle i mig, i fins i tot molts dels
pobles més petits han tingut, o avui tenen, una banda de música.
I és que la música de banda va ser un element de progrés que, al llarg del
segle XIX i bona part del XX, va anar arraconant la dolçaina ¡ el tabal, instruments que fins llavors, i des de molt antic, havien posât el fons musical
a tota mena d'actes ¡ celebracions. Les bandes de música municipals són
7

relativament poques, ¡ les bandes militars van existir només a la plaça de
Tarragona.
En gairebé dos segles, les bandes de música han anat lligades a tota mena
de societats civils: politiques, obreres, recreatives, culturáis o musicals,
segons el moment historie en qué es va fundar cadascuna d'elles. En els
primers temps, l'educaciô musical i la instrucció que impartien les bandes
i les societats que les acollien, van contribuir enormement a la lluita contra
l'analfabetisme, l'alcoholisme i els abusos generalitzats, ajudant a la gent
a superar tôt tipus de necessitats. Aixó els va donar, a les bandes de música i a les seves entitats, una amplíssima base popular, cosa que avui dia
continua sent una de les seves principáis caractéristiques.
Les causes politiques i les modes socials també expliquen, pero, la
desaparició histórica de moites de les nostres bandes de música. Els fets
del 1931 al 1939, per exemple, van canviar el teixit social i cultural, de
manera que arreu van desaparèixer les associacions que incidien en els
aspectes socioculturals i d'ajuda mútua. Especialment durant la Guerra
Civil espanyola, l'activitat de moites bandes es va veure truncada també
per la desaparició física deis seus músics, i sobretot perqué moites
entitats van ser automàticament dissoltes.
En altres moments histories, les raons de la desaparició de moites bandes
de música van ser sobretot musicals. Així, ais anys vint i trenta del segle
XX, moites bandes, grans i petites, es van transformar en orquestres de
bail, seguint les noves idees de modernitat i els corrents musicals de
moda, arribats d'Amèrica i coneguts a través de la ràdio, la premsa i el
cinema. La tradició bandística es va perdre llavors en moites poblacions, i
no es va recuperar fins moites décades després; de vegades es va perdre
persempre.

8

Des del punt de vista estrictament musical, no hi ha dubte que durant tota
la seva historia les nostres bandes de música han despertat el sentiment
musical i artístic de la gent de les comarques de Tarragona, i també han
format centenars de músics aficionats, alguns dels quais han arribat a convertisse en professionals de fama i prestigi arreu d'Europa, en bandes de
música, orquestres simfôniques i formacions musicals de cambra. També
són moites les bandes de música que han aconseguit una gran rellevància
i nivell musical dins i fora de les nostres terres.
Els textos i les fotografíes que teniu a continuado volen reflectir tota
aquesta riquesa. La llarga tradició histórica de les bandes de música a
cada poblado, les nombroses bandes de música que han existit, i els aspectes histories, socials, culturáis i musicals que custodien les trenta-quatre bandes de música avui en actiu a les comarques de Tarragona.
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BANDA DE MÚSICA COL-LEGI PARE MANYANET DE REUS BAIX CAMP •

Banda de Música Col-legi
Pare Manyanet de Reus. Any 2000.
Cedida pel Col-legi Pare Manyanet de Reus

primitiva

per objectiu que la formació integral dels

actuacions a Reus, i per Catalunya i l'Es-

Agrupació Musical, dirigida pel mestre

alumnes sigui tan rica com sigui possible.

tat espanyol, fent concerts i cercaviles;

lacint Vergés. Aquest seria l'antecedent

El 1994 la Banda del Col-legi va ingressar

també ha fet diverses sortides a Europa.

de la Banda de Mùsica Ciutat de Reus,

a la Federació Catalana de

Societats

La congregació Pare Manyanet té també

que va tenir continuì'tat fins a la década

Musicals.

una altra banda de música a Barcelona,

dels anys seixanta. Després d'una etapa

Está formada, des dels seus inicis, per

formada per alumnes del seu col-legi a

d'inactivitat, es va crear de nou la Banda

una setantena d'alumnes, que realitzen

Barcelona.

El

1894

es

va

fundar

la

de Mùsica Ciutat de Reus, que va realitzar
el seu primer concert el 1987, dirigida
per josep Casanoves Marca i integrada
per vint-i-set musics, alguns dels quals
procedien de la formació anterior.
E' 1991, el Col legi Pare Manyanet de
Reus funda la seva pròpia banda de mùsica, coincidint amb la inauguració del
seu nou centre i com un element més
de la seva proposta educativa, la qual té
11

BANDA DE MÚSICA DE LA SELVA DEL CAMP

BAIXCAMP

Banda de Musica de la Selva del Camp.
Any 2000.
Cedida per la Banda de Musica de la Selva del Camp

Les primeres trobades per erigegar la

te el repertori musical propi d'aquestes

Banda de Música de la Selva del Camp

dates; 0 com I'acompanyament musical

van tenir lloc l'hivern del 1988. Els as-

i la gravacio en video de la pe$a teatral

sajos van començar aviat i, l'hivern del

centenaria del Martiri de sant Andreu,

1989, una banda de vint-i-dos mûsics

el 2001.

realitzava la seva primera actuació amb

Amb el treball del director, Felip Brunet

motiu de la Festa Major d'hivern. L'es-

Sabarich, i dels seus tres presidents, la

trena oficial va ser el concert de la Festa

Banda de Musica de la Selva del Camp

Major d'estiu, el 1990.

s'ha anat consolidant com a entitat, amb

Des deis inicis i fins a l'actualitat, la

una important tasca musical i social.

Banda de Musica de la Selva del Camp.

Banda ha realitzat concerts i cercaviles a

Actualment, la formen una cinquantena

Any 1990.

la Selva del Camp, i també a diverses po-

de musics.

Cedida per la Banda de Música de la Selva del Camp

blacions de les comarques de Tarragona.
Ha participai també en diversos projectes, com ara la realització del Pregó de
Setmana Santa del 2000, per al quai va
recopilar i enregistrar en un dise compac12

ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DELS PRATS, DE L'ALDEA

BAIX EBRE •

Associacio Musical Verge dels Prats. Any 2002.

La primera banda de música de l'Aldea es

Cedida per 1'Associacio Musical Verge dels Prats

va fundar el 1936, i la formaven cap a una

la banda de música Associació Musical

desena de músics. Després la tradició es

Verge deis Prats va fer la seva primera ac-

va perdre, fins al 1988, en qué un grup de

tuado. El 1996 va ingressar a la Federació

a l'Escola de Música de l'entitat i, el 1995,

veïns, encapçalats per Dionisio Calvet,

Catalana de Societats Musicals.

va crear l'Associació Musical Verge deis

Actualment, la banda está formada per

Associacio Musical Verge dels Prats. Any 1993.

Prats i poc després ta Banda de Cornetes

quaranta-cinc músics, dirigits per San-

Cedida per Dionisio Calvet. Fons Museu del Montsiè

i Tambors. Van optar per aquest tipus de

tiago Ruiz, germá de l'anterior director.

formació pensant que donaría résultats a

Actúen a l'Aldea, fent concerts i cercavi-

molt curt termini, la qual cosa facilitaría

les, i acompanyant diverses processons.

l'accès deis músics a la formació i els per-

També realitzen concerts i cercaviles per

metria assegurar la seva continuítat.

Catalunya i l'Estat espanyol, i ha actuat

El 1993, vist l'éxit de la Banda de Corne-

a Europa.

tes i Tambors, l'Associació va fer un pas
més i la va transformar en una banda de
música. Dirigits per Agustí Ruiz, els músics es van iniciar en els nous instruments
13

AG RU PACIÓ MUSICAL MESTRAL, DE L'AMETLLA DE MAR

BAIX EBRE

A inicis del segle xx existia una banda

da assoleix prestigi internacional, amb

Agrupació Musical Mestralde l'Atmella de Mar

a l'Ametlla de Mar, potser vinculada a

intercanvis culturáis a Txecoslovàquia,

Cedida per {'Agrupació Musical Mestral.

la Societat Unió Ametllense, que oferia

Txèquia i, dirigida per Pere Bono, Franga i

sessions de ball i de teatre. La tradició,

Andorra. A més a més actua dins l'àmbit, i

però, es va perdre fins al 1979. Llavors

també a Catalunya i a l'Estat espanyol.

l'Ajuntament va crear una banda de musi-

Actualment la formen cinquanta músics,

Agrupació Musical Mestral. Anys vuitanta.

ca, induit pel mestre joaquin Arqués, qui

i realitza tot tipus d'actuacions, concerts,

Cedida per l'Agrupació Musical Mestral.

havia estât també mestre fundador de la

processons, cercaviles, etc. Compta tam-

Fons Museu del Montsià

recuperada Societat Musical L'Artistica

bé amb una Banda juvenil, sorgida de

de Sant laume d'Enveja.

l'Escola de Música de l'entitat, de la qual

A partir del 1983 es va consolidar com a

destaca l'Aula de Música Moderna, dirigi-

Agrupació Musical Mestral, dirigida per

da per Francisco Suárez, creada el 1998.

Adolfo Cloquell, i el 1985 va ingressar a la
Federació Catalana de Societats Musicals.
Des de llavors micia una nova etapa, sota
la direcció del mestre Ramis, i a partir del
1990 dirigida per Alex Castells. La Ban14

AGRUPACIÓ MUSICAL CASAL CAMARLENC, DE CAMARLES

BAIX EBRE

L'any 1931 es va fundar la primera banda
de música a Camarles: La Unió Filharmónica de Camarles, formada per vint-i-quatre músics, dirigits per Chacón, músic de
La Unió Filharmônica d'Amposta. Després
la va dirigir Saval, i actuava a Camarles i
a Sant Jaume d'Enveja, on tocava tots els
diumenges, al bail del Casal República.
Pocs anys després, vint deis vint-i-quatre
músics que la formaven van morir a la
Guerra Civil espanyola, i la banda, evidentment, es va dissoldre.
Va ser un cop molt dur, i fins al 1996 a
Camarles no es va recuperar la tradició.
Aquell any es va fundar l'Agrupació Musical Casal Camarlenc, i va iniciar la seva
activitat Tactual banda de música, que va
actuar en públic per primera vegada el
mes de juny del 1997, en un petit concert
al seu local social. Des de llavors, actúa
fent concerts i cercaviles, i participant

Banda de Música de l'Agrupació Musical Casal

en diverses processons, tant a Camarles

Camarlenc. Anys noranta.

com a altres poblacions del Baix Ebre i

Cedida per l'Agrupació Musical Casal Camarlenc

comarques veines.
Actualment és una de les bandes de música més joves peí que fa ais seus components, perqué Tedat mitjana deis quaranta-vuit músics que la integren és només
de quinze anys; tots ells són alumnes de

La Unió Filharmónica de Camarles. Any 1932.

l'Escola de Música de l'entitat.

Cedida per Armando Curto. Fons Museu del Montsiá

15

SOCI ETAT MUSICAL ESPIGA D'OR, DE DELTEBRE

BAIX EBRE

El 1925 es va fundar a Jesús i María (avuí

Musicals. Des deis seus inicis ha realitzat

Societat Musical Espiga d'Or de Deltebre.

Deltebre) una banda de música, dirigida

nombrases actuacions, a escala local,

Any 2002.

peí mestre Leopoldo Segarra, que va

arreu de Catalunya i el País Valencià.

Cedida per la Societat Musical l'Espiga d'Or

desaparéixer el 1933 en transformar-se

El 1999 va col-laborar en la gravació del

en orquestra. El 1926 se n'havia fundat

dise compacte de la Trabada de Bandes

una altra a la Cava (avui també Deltebre),

de Música Catalanes, organitzada per la

Banda de música de la Cava i Jesús i Maria.

dirigida per Artimaña, i formada per uns

Banda Simfónica Roquetes Nou Barris.

Anys quaranta.

quinze músics, que va actuar fins ais anys

Ha estât la guanyadora del concurs per

Cedida per Verges. Fons Museu del Montsià

quaranta.

a l'elecció de l'himne de la Federació Ca-

El 1978 es crea la Fundació Pere Borés,

talana de Societats Musicals, amb lletra

la

i música del mestre Antoni E. Sebastià i

població; fruit d'aquesta idea va sorgir

el músic Josep Bo. Actualment, la Banda

la Societat Musical Espiga d'Or, que el

está formada per cinquanta-cinc músics.

per

fomentar

activitat

cultural

a

1979 crea l'Escola de Música, i el 1980
la banda de música. El 1981 va ser una
de les bandes que es van reunir per
fundar la Federació Catalana de Societats
16

BANDA DE MÚSICA JOVENTUT PAÜLSENCA, DE PAÜLS

BAIX EBRE •

Banda de Música Joventut Paiilsenca.
Any 2000.
Cedida per la Banda de Música loventut Paiilsenca

La Lira Paulsense. Anys deu.
Cedida per la Banda de Música loventut PaUlsenca.
Fons Museu del Montsià

Cap al 1910, un grup de veins, interessats

)oan Lluís Gabriel. Uns anys després, La

a crear una banda de música, van acordar

Lira Paülsenca es va desfer, a causa de

amb Isidre Alcón, en aquell moment vei

l'edat avançada deis músics.

del Pinell de Brai, muntar un bar per fer-

El 1974, Joan Lluís Gabriel va reprendre la

hi música en viu a Paiils. Allí va nàixer,

tradició, ensenyant música a un grup de

el 1911, La Lira Paulsense, formada per

joves, i el 1981 la Banda de Música Joven-

disset músics, dirigits per Isidre Alcón.

tut Paülsenca va fer ta seva primera actu-

Des de llavors la tradició ha tingut la

ació. Des de llavors, actúa en cercaviles i

seva continuïtat fins als nostres dies. Ais

concerts a les festes i els esdeveniments

anys vint se la coneixia també com La Lira

locáis, i a diversos indrets de Catalunya

Paiilsenca.

i del Baix Aragó. Avui, está formada per

Pere i Domingo Alcón, fills de l'anterior

vint-i-cinc músics.

director, van continuar la seva tasca,
fins al 1954, i fins al 1965 la va prolongar
Alberto Jaques García. El van substituir
entre el 1965 i el 1968 el músic Enrique
Faceries i, poc després, l'actual director.
17

AG RU PACIÓ MUSICAL L'EMBURGADA, DEL PERELLÓ

BAIX EBRE

Cap al 1880, Blanco, capita de l'Exèrcit, va

sorgir un grup de músics, dirigits per Joan

Banda de Música del Perelló. Any 1999.

crear una banda amb uns tretze musics.

Caries Blanch. El 1992, sota la direcció de

Cedida per l'Agrupació Musical L'Emburgada

Solia actuar també fora del Perelló i en

). Lluís Vidal, el grup va passar a ser una

companyia d'altres formacions. Ais anys

banda de música.

vint, amb la creació d'una orquestra, va

El 1993 naix la nova entitat: l'Agrupació

començar a decaure, i es va dissoldre el

Musical L'Emburgada, que acuii i millora

1928. El 1931, l'Ajuntament va crear la

la banda de música, afegint-hi nous mú-

Banda de Música del Perelló, desfeta a

sics. El 1996 ingressa a la Federació Cata-

causa de la Guerra Civil espanyola. A ini-

lana de Societats Musicals. El 2001, amb

cis deis anys cinquanta torna a crear-se

el nou director, Pere Bono, la banda reviu

una banda, dirigida pel mestre Guillermo,

en qualitat musical. Actualment, compta

amb uns quants músics de Tantiga banda

amb quaranta músics, que actúen dins

republicana.

i fora del Perelló, a diversos indrets de

Ais anys vuitanta, una associació de

Catalunya i de l'Estat espanyol. També ha

veins del Perelló va organitzar classes de

actuat a Europa.

música per ais més joves, que després va
passar a ser l'Escola de Música, d'on va
18

Banda de Música del Perelló. Anys deu.
Autor: L. Barceló.
Cedida per l'Agrupació Musical L'Emburgada.
Fons Museu del Montsià

BANDA DE MÚSICA DE LA LIRA ROQUETENSE, DE ROQUETES

BAIX EBRE

La Societat Obrera, Instructiva i de Socors
Mutus La Lira Roquetense es va fundar el
1907, amb nombrases seccions, entre
elles la banda de música. Cap al 1 9 2 1 la
formació ja tenia molt prestigi, i el 1923
va quedar en lloc destacat al Certamen
de Bandes de Música de Tarragona, dirigida peí mestre Josep M. Arasa. El 1937 la
Societat va haver de suspendre les seves
activitats. Després de la Guerra Civil espanyola, l'entitat va estar prohibida fins
al 1964.
Entre el 1955 i el 1962 va existir la Banda
de Música Municipal de Roquetes, que
utilitzava el seu local social. El 1964 va
náixer una nova entitat: la Societat Cultural i Recreativa La Lira Roquetense, que
el 1977 forma una nova banda, amb el suport de diversos músics de l'antiga Banda
Municipal de Roquetes i de la Banda Municipal de Tortosa. L'any 1978 la Banda de
Música de La Lira Roquetense va tornar a

Banda de La Lira Roquetense.
Cedida per la Banda de Música La Lira Roquetense.

actuar, amb gran éxit.
El 1982 va ingressar a la Federació Catalana de Societats Musicals, i va crear l'Escola de Música de l'entitat, amb la qual
va iniciar una nova etapa. Actualment
la formen quaranta-tres músics, dirigits
per Sergi Costes Ferré. Actúa dins l'ámbit
local, i també per Catalunya i l'Estat espanyol. També ha actuat a Europa.

Banda de La Lira Roquetense. Any 1928.
Cedida per la Societat Musical La Lira Roquetense.
Fons Museu del MontsiS
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BANDA MUNICIPAL DE TIVENYS

BAIXEBRE

Cap al 1890 existia a Tivenys una banda
de música; no tenia un nom concret i se
la coneixia com «la Banda de Tivenys». La
Guerra Civil espanyola va trencar, perô, la
tradició, que no es va reprendre fins al
1941, quan el músic ampostí losé Pascual
es va traslladar a Tivenys per ensenyar
música. La nova Banda es va dissoldre el
1952, per diversos motius, entre ells que
un bon nombre de músics van deixar la
formado per fundar TOrquesta Los Azules, el 1953.
Després d'un llarg paréntesi, el 1993
Vicent Prades Porres va recuperar la tradició i va fundar la Banda Municipal de
Tivenys, de la qual encara n'és director.
La formado va heretar també aquella vella tradició per la quai a la poblado se la
coneix com «la Banda» i fora de la poblad o se Tanomena «la Banda de Tivenys».
Compta actualment amb una dotzena de

Banda de Música de Tivenys. Anys noranta.

músics, que actúen només una vegada a

Cedida per Vicent Prades Porres. Fons Museu del Montsià

l'any, amb motiu de les Festes Majors de
Tivenys. Alguns deis seus músics formen
part, al mateix temps, de la Banda Municipal de Música de Tortosa, amb la qual
assagen i actúen durant tôt l'any.

Banda de Música de Tivenys. Anys trenta.
Cedida per Vicent Prades Porres. Fons Museu del Montsià
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TORTOSA

Banda de Música de Tortosa. Anys noranta.
Cedida per la Banda Municipal de Música de Tortosa

BAIX EBRE

El 1894 existien a Tortosa dos bandes

i seixanta, la Banda va viure una etapa

de música, La Lira Dertosense ¡ la Unió

de gran renom i nivell musical. El 1982

Musical Santa Cecilia; el 1908 es van fusi-

va ingressar a la Federació Catalana de

onar, al mateix temps que alguns músics

Societats Musicals.

Banda de Música Municipal de Tortosa.

descontents van crear la Banda de la Creu

Any1923.

El 1995 inicia una etapa de renovació,

Roja, que va durar poc temps. El 1 9 2 1

sota la direcció de Jordi Bonilla Julia.

la banda fusionada passa a ser en part

Actualment, la formen seixanta músics.

Autor Ramón Borrell.
Arxiu Histôric Comarcal de les Terres de l'Ebre

municipal, pero el 1923 es va tornar a di-

Ha enregistrât un dise compacte, i actúa

vidir en les dos primeres bandes. El 1928

en l'àmbit local, i per Catalunya i l'Estat

s'anomenen la Banda de Santa Cecilia i la

espanyol. Destaquen el 2n premi del

Banda de Manolo, nom del seu director,

Certamen Internacional de Bandes célé-

Manuel Daufí.

brât a Büdingen (Alemanya) i la gravado

El 1939 de nou es fusionen en la Banda de

d'un espot publicitari per al diari Marca,

Milícies, que el 1942 passa a ser l'actual

el 1996.

Banda Municipal de Música de Tortosa,
dirigida per josé Iglesies, succe'it el 1943
per loan Monclús. Ais anys cinquanta
21

BANDA DE MÙSICA VERGE DE LA SERRA DE MONTBLANC

CONCA DE BARBERÀ

Un grup de vei'ns de Montblanc va fundar el

Des de la seva fundació, la Banda ha

Banda de Cornetes ¡ Tambors Verge de la Serra

1981 la Banda de Cornetes i Tambors Verge

actuat en festes populars, festes majors,

de Montblanc. Anys vuitanta.

de la Serra de Montblanc, amb motiu de

cercaviles i concerts a Montblanc i a di-

Cedida per la Banda de Música Verge de la Serra

les Festes de la Verge de la Serra, patrona

verses poblacions de Tarragona, i també

de la vila. L'objectiu era recuperar la gran

ha participai en diverses

tradiclö musical de Montblanc. Fins al 1996

Actualment la formen quaranta müsics,

la formacio actuava en festes populars, pro-

dirigits per Victor Lleixà Lleixà. Des del

Autor: Fotografia Pulido.

processons.

cessons, concerts i cercaviles a Montblanc

març del 2002 forma part de la Federació

i a altres poblacions de Tarragona i de

Catalana de Societats Musicals.

Barcelona; i en campionats provincials, on
va aconseguir importants premis.
El 1996, la Banda de Cornetes i Tambors
es va transformar en l'actual Banda de
Müsica Verge de la Serra de Montblanc,
Banda de Mùsica Verge de la Serra de

amb la col-laboraciö desinteressada de

Montblanc. Any 2000.

Josep M. Rosellö Garriga, llavors müsic

Autor: Fotografia F. Ramper.

jubilat.

Cedida per la Banda de Musica Verge de la Serra
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AG RU PACIÓ MUSICAL CANAREVA, D'ALCANAR

MONTSIÀ

La banda de TAgrupació Musical Canare-

Agrupació Musical Canareva. Any 2002.

va es va crear el 1979, per la unió d'una

Cedida per l'Agrupació Musical Canareva

vintena de mûsics que per aquell temps
no pertanyien a cap entitat musical però
que volien cultivar la seva passio per la
musica. També van crear una petita Aca-

Agrupado Musical Canareva. Anys vuitanta.
Cedida per l'Agru pació Musical Canareva.
Fons del Museu del Montsià.

dèmia de Mùsica, que avui és l'Escola de

tradicional Iota velia per Sant Antoni, i

Mùsica de l'entitat. A les Festes de Maig

també realitzant concerts i cercaviles.

del 1980, la Banda va fer la seva primera

Des del 2001 la dirigeix Vicent Zandalinas

actuació; i el 1981 va ser una de les enti-

Fabregat. Actualment està formada per

tats que es van reunir per fundar la Fede-

trenta-tres músics, que actúen a escala

r a c i Catalana de Societats Musicals.

locai, per Catalunya i en diversos indrets

De llavors ençà, la seva trajectòria mu-

de la provincia de Castellò. També desta-

sical s'ha centrât en actuacions lligades

quen l'intercanvi amb Monzuno (Italia) i

als actes i les manifestacions festives

les actuacions a Franga. El 1999 va enre-

d'Alcanar, especialment interprétant la

gistrar un disc compacte.
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BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ALCANAR

MONTSIÀ

La Banda de Música Municipal d'Alcanar.
Any 2002.
Cedida per l'Ajuntament d'Alcanar

El 1834 existia una «música del poblé»,

n i z a r com a Banda Municipal d'Alcanar,

que participava en els actes i testes més

dirigida peí mestre Francisco Frías, que

destacats de la pobtació. La banda es va

anteriorment havia dirigit un temps la

desfer a causa de les guerres carlines,

Banda de Música del Centre Republicà

quan les forces de Cabrera van cremar

d'Alcanar.

l'església parroquial i amb ella els instru-

Del 1969 al 2000 la va dirigir José Quites

ments i les partitures que s'hi desaven;

Simón, en una etapa de recuperado i

per aixô, el 1845 van demanar a Isabel II,

consolidació. El 1982 va ingressar a la

de pas per Alcanar, ajut per recuperar la

Federado Catalana de Societats

banda. Deis instruments que la reina va

sicals. De sempre, ha participât en els

regalar a la població, encara es conserva

esdeveniments oficiáis i les testes po-

Mu-

un clarinet.

pulars d'Alcanar. Actualment, la integren

Ais anys vint i trenta del segle XX exis-

seixanta músics, que actúen localment i

tia la Banda de Santa Cecilia, on hi van

per Catalunya, dirigits provisionalment

destacar diversos directors, entre ells el

per Pascual Arnau Beltran.

mestre Julio Castell. Després de la Guerra
Civil espanyola, la formació es va reorga24

La Banda de Música Municipal d'Alcanar.
Any 1924.
Cedida per ta Banda Municipal de Música d'Alcanar.
Fons Museu del Montsià

SOCIETAT MUSICAL LA LIRA AMPOSTINA, D'AMPOSTA

MONTSIÀ

El 1915 un grup de ¡oves músics aficionats

d'escoles de música, bé són directors

es va unir per actuar a la festa de Sant

de bandes. L'entitat compta també amb

Cristòfol. El 1916 van nàixer corn a banda,

una segona banda: la Banda de l'Escola,

en constituir la Societat Musical La Lira

formada per cinquanta músics.

Ampostina,

D'entre les activitats més recents desta-

La Lira popularment, que

va oferir el seu primer concert el 1917,

quen la participació en un gran nombre

dirigida pel mestre Francese Roig Treig.

de concerts i de concursos, on han ob-

L'han succeit Josep Zaragoza, Santiago

tingut guardons importants, l'edició de

Larios, Josep Homs, Juli Pañella, Francese

tres dises compactes i les actuacions tant

Casanovas, Antoni Edo i, actualment,

nacionals com internacionals (França, Ho-

Octavi Ruiz.

landa, Bélgica, Alemanya, etc.). El 1981 va

La formen noranta-sis músics. El poten-

ser una de les entitats que es van reunir

cial de l'entitat es reflecteix també en la

per fundar la Federació Catalana de Soci-

seva Escola de Música, d'on han sortit

etats Musicals. El 1996 l'entitat va rebre

músics que actualment ocupen

la Creu de Sant Jordi.

llocs

importants en orquestres simfòniques,
bé són professors de conservatoris i
25

Societat Musical La Lira Ampostina.
Anys noranta.
Autor: Lázaro Fotògraf.
Fons del Museu del Montslà

Societat Musical La Lira Ampostina. Anys deu/
Cedida per Societat Musical La Lira Ampostina.
Fons del Museu del Montsià

SOCIETAT MUSICAL LA UNIÓ FILHARMÓNICA D'AMPOSTA

MONTSIÁ

El 1901 existia a Amposta una Unió Filharmónica, dirigida per Colomé, que va
desaparéixer. El 1915 Leopoldo Segarra
Miquel va fundar i dirigir La Música del
Tort, a partir de la qual es va constituir, el
1917, un grup anomenat UF, popularment
dit «Unión de Forasteros», perqué el formaven músics arribats del País Valencia, i
el 1918 la Societat Musical La Unió Filharmónica d'Amposta, La Fila popularment.
El 1923 va guanyar el seu primer guardó
en un certamen musical.
Des de llavors i fins avui, l'activitat musical ha estat continuada tret del període
de la Guerra Civil espanyola. El 1981 va
ser una de les entitats que es van reunir
per fundar la Federació Catalana de Societats Musicals. Des del 1988 la dirigeix
Caries Royo Baiges. Cap al 1985 va crear
una segona formado: la Banda Juvenil,
que té avui continui'tat en la Banda de

Banda de la Societat Musical

l'Escola de Música de l'entitat, creada el

La Unió Filharmónica d'Amposta. Any 2002.

1997. Aquell mateix any l'entitat va rebre

Autor: Horns & Navarro.

la Creu de Sant Jordi.

Cedida per la Societat Musical La Unió Filharmónica
d'Amposta

Actualment, formen la banda vuitanta
músics, que

actúen

localment

i per

Catalunya. Destaquen les seves actuacions, els nombrosos guardons aconseguits dins l'ámbit nacional i internacional
(a Franca i Alemanya) i l'edició de discs

Banda de la Societat Musical

compactes.

La Unió Filharmónica d'Amposta. Any 1918.
Cedida per la Societat Musical La Unió Filharmónica
d'Amposta. Fons del Museu del Montsiá
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BANDA DE MÚSICA SANT LLORENÇ, DE LA GALERA

MONTSIÀ

Banda de Música Sant Llorenç.
Anys noranta.
Cedida per la Banda de Música Sant Llorenç

El 1925 un grup de veíns afícionats a la

i a poblacions veì'nes. Als anys quaranta

música van ensenyar solfeig a diversos

i cinquanta només n'existia una, la Mini

joves de la poblado; aquests van acabar

Banda, que es va desfer dins dels anys

comprant-se

cinquanta.

instruments,

perô

ningú

tenia prou coneixements per ensenyar-

El 1983 es va reprendre la fradicio amb la

los-els a tocar. La casualitat va dur per

creació d'una Escola de Mùsica; i el 1984,

aquell temps a la Galera Manuel Rojas,

amb la creació de la Banda de Mùsica

un rodamón que es guanyava la vida

Sant Llorenc, que el 1987 va ingressar a

tocant el bombardí. El van contractar i va

la Federació Catalana de Societats Mu-

fundar la primera banda de música de la

sicate. Actualment, la formen quaranta

Banda de Música del Centro. Any 1926.

poblado.

mùsics joves, que actuen en proces-

Cedida per Florenci Guimerà. Fons del Museu del Montsià

El 1927 Rojas va marxar del poblé, perô,

sons, cercaviles i concerts locals, i per

en tornar el 1929, va fundar una nova

Catalunya i l'Estat espanyol, dirigits per

banda. Així, a partir del 1929 en van exis-

Diego Gómez. També han actuat a Franca,

tir dos: la Banda de Música del Centro i

Luxemburg i Bèlgica.

la Banda de Música del Sindicat. Les dos
van prendre fama, i actuaven a la Galera
27

AGRUPACIÓ MUSICAL DE GODALL

MONTSIÀ

Banda de l'Agrupaciô Musical de Godall.

Cap al 1900 existia a Godall una banda,

rigida per Ferran Guasch Bordes. El 1987

Any 1990.

dirigida per Josep Albiol, que sembla que

va ingressar a la Federació Catalana de

assajava en un celler. Als anys vint la

Societats Musicals.

dirigia Juan Verge, i la formaven uns vuit

Actualment

musics. Probablement va desaparèixer

músics, i realitza concerts i cercaviles a

quan es va crear, el 1932, l'Orquestra Els

Godall, i per Catalunya i Aragó. Destaca

Cedida per l'Agrupaciô Musical de Godall.

la seva participació a la Festa Europea
de la Joventut, celebrada a Montchanin

Civil espanyola, perô la banda de mûsica

(Franga), en la qual va representar totes

no es va recuperar fins als anys vuitanta.

les bandes de música de Catalunya.

amb l'objectiu d'iniciar els seus fills en
l'activitat musical. Pocs mesos després,
el 1986, la banda de l'Agrupaciô va oferir

Fons del Museu del Montsià

quaranta-cinc

va tenir continuïtat després de la Guerra

Godall, impulsada per un grup de pares

Cedida per l'Agrupaciô Musical de Godall.

formen

Rossinyols. La tradiciô musical de Godall

El 1985 va nàixer l'Agrupaciô Musical de

Agrupado Musical de Godall. Anys vuitanta.

la

el seu primer concert, a les testes majors
de la poblaciô. Des de llavors ha estât di28

LA UNIÓ MUSICAL DE MAS DE BARBERANS

MONTSIÀ

La Unió Musical de Mas de Barberans.
Any 2002.
Cedida per la Unió Musical de Mas de Barberans

Entre el 1 9 3 1 1 el 1936 existien al Mas de

banda de música, llavors dirigida per

Barberans dos bandes de música oposa-

Simó Arasa. Passat un temps s'hi van

des, que degueren crear-se ais anys vint.

anar sumant diversos músics de més

Ais anys cinquanta i seixanta la Banda de

edat, i el 1987 va ingressar a la Federació

Música de Mas de Barberans va ser una

Catalana de Societats Musicals.

formado molt popular, però a finals dels

Actualment,

anys seixanta es va dissoldre, perqué

amb una Escola de Música, i la banda

molts dels seus músics van abandonar la

está formada per trenta-vuit músics, d¡-

formació i van crear successivament dos

rigits per Javier Homedes, que actúen en

orquestres locals: La Montañesa i Los

processons, concerts i cercaviles locáis.

Roselson, que van actuar fins a la década

També fan concerts per Catalunya i l'Estat

deis setanta.

espanyol.

La Unió Musical compta

El 1984, després de molts esforgos, un
grup de joves músics va recuperar la tradició local amb la creació de l'Associació
La Unió Musical de Mas de Barberans,
que va afavorir la formació de l'actual
29

La Banda de Mas de Barberans. Any 1935.
Cedida per la Unió Musical de Mas de Barberans

SOCIETAT MUSICAL LA UNIÓ MUSICAL DE MASDENVERGE

MONTSIÁ

Cap al 1925, a iniciativa de Pepet lo Palomo, es va constituir una Societat Musical
per donar suport ais músics locáis i pagar
un director: el mestre Sabal. Quan aquest
va deixar la poblado el va substituir José
Chacón, músic de La Fila i veí de TAldea,
pero la banda es va dissoldre poc abans
de la Guerra Civil espanyola. Un deis
seus millors músics, Joanet lo Rago, va
intentar recuperar-la, sense éxit, ais anys
quaranta.
El 1987 l'Ajuntament va fundar una Escola
de Música, i poc després la Societat Musical La Unió Musical de Masdenverge, per
tal de crear una banda de música. Es va
fer cárrec de l'Escola Octavi Ruiz, i després Xavier Bertomeu, amb qui, el 1989,
alguns alumnes van comentar a tocar un
instrument. Poc després dirigía la banda
Joaquim Zaera Iríarte. Aquell mateix any,
set alumnes de l'Escola van fer la primera

Societat Musical de la Unió Musical de
Masdenverge. Any 2002.

actuado de la banda, i el 1990, el primer

Cedida per la Societat Musical La Unió Musical de

concert.

Masdenverge.

El 1997 La Unió Musical de Masdenverge
va ingressar a la Federado Catalana de
Societats Musicals. El juliol de 2002 es fa
cárrec de la banda i de l'Escola de Música
el mestre Tomás Simón Plazas. Actualment está formada per quaranta músics,

La Banda de Masdenverge. Any 1928.

que realitzen concerts i cercaviles locáis i

Cedida per la Societat Musical La Unió Musical de

pertot Catalunya.

Masdenverge. Fons del Museu del Montsiá
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AGRUPACIÓ MUSICAL RAPITENCA, DE SANT CARLES DE LA RÁPITA

MONTSIÀ

Ais anys vint del segle XX existien dos

de la població, i també en diversos de

Agrupació Musical Rapitenca. Any 2001.

bandes de música a Sant Caries de la

celebrats en altres indrets de Catalunya,

Cedida per l'Agrupació Musical Rapitenca

Rápita: la Unión Musical San Carlos de

el País Valenciá i Franca.

la Rápita, formada per divuit músics, i la

El 1981 va ser una de les entitats que

Banda de Música del Sindicat, creada el

es van reunir per fundar la Federació

1926 i desapareguda el 1936, dirigida peí

Catalana de Societats Musicals. L'entitat

mestre Monfort. El 1942 es va reprendre

compta també amb una segona formació:

l'activitat musical, i el 1946 es va crear

la Banda Juvenil de l'Agrupació Musical

l'Agrupació Musical Rapitenca, nascuda

Rapitenca, integrada per alumnes de

de l'esforç associatiu de la trentena de

l'Académia de Música de l'Agrupació,

músics que la formaven.

creada el 1995. Actualment, la banda de

Del 1946 ençà, la banda no ha interrom-

música de l'Agrupació Musical Rapitenca

put la seva activitat, sota la direcció deis

está formada per seixanta músics.

mestres Sixto Mir, Joaquim ). Amela, Josep
Fuster, Vicente Jorge i, actualment, Antoni
J. Alburquerque, i ha participai en les festes i els esdeveniments més importants

Agrupado Musical Rapitenca. Any 1946.
Cedida per Juan Prades Cid. Fons del Museu del Montsiá
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SOCIETAT UNIÓ MUSICAL L'ARTÌSTICA, DE SANT JAUME D'ENVEJA

MONTSIÀ

Banda de Mùsica l'Artistica de Sant Jaume
d'Enveja. Any 1980.
Cedida per la Socìetat Unló Musical l'Artistica

La Socìetat Unió Musical L'Artistica es va

Musical L'Artística va comentar una nova

fundar el 1922. El primer director de la

etapa. Pocs mesos després la Banda

banda va ser José Chacón Aviñón, llavors

actuava de nou, dirigida peí mateix Ar-

music de La Fila; després el van seguir

ques, fent una cercavila. El 1981 va ser

Leopoldo i Arturo Sánchez Ramon. La

una de les bandes que es van reunir per

banda va assolir grans èxits dins l'àmbit

fundar la Federació Catalana de Societats

local, però amb l'arribada de la Guerra

Musicals.

Civil espanyola es va desfer l'entitat.

Des de llavors la van dirigir els mestres

Societat Musical L'Artistica. Any 1931.

Passada la Guerra va haver-hi diversos

Isabel Costes Rodríguez i Rafel Margalef

intents de refundar-la, però no en va

Serra.

prosperar cap.

quaranta-set músics, dirigits per Roge-

Actualment,

formen

L'Artística

El 1977 Joaquín Arques Rullo, antic mem-

lio Rodríguez Múria, i actúa localment

bre de L'Artistica, va instar la joventut

i en moltes festes majors del Montsiá

local a crear una escola de música, per

i del Baix Ebre; també fa concerts per

després formar una banda. El 1978, poc

Catalunya i el País Valenciá, i ha actuat

després que Sant Jaume aconseguis la

a Europa.

segregació municipal, la Societat Unió
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Autor: Joan Albacar. Fons del Museu del Montsià

UNIÓ MUSICAL JAUME BALMES, DE SANTA BÀRBARA

MONTSIÀ

Banda de l'Unió Musical Jaune Balmes de Santa Bárbara. Anys noranta.
Cedida per l'Unió Musical Jaume Balmes

El 1899 existia una banda a Santa Bárba-

tes i Tabals de la població, de la qual van

ra, dirigida per Vicent Esbrí. Després, ais

sortir eis seus primers músics.

anys vint, antics i nous músics, dirigits

Com a banda de música, prompte va par-

pel conegut dolgainer local Daniel Arasa,

ticipar a les processons i eis actes festius

van tornar a posar en marxa la banda. El

de la població, i va realitzar el seu primer

1927 es va dividir: una banda va actuar

concert el 1990. El 1994 va ingrossar a la

només uns mesos, mentre que l'altra es

Federado Catalana de Societats Musi-

va dissoldre el 1932. El 1947 l'Ajuntament

cals. Actualment, compta amb quaranta

la va recuperar com a Unió Musical Santa

músics. Actúa a escala local i a diversos

Bàrbara, dirigida per Francese Sales, però

indrets de Catalunya i l'Estat espanyol,

va desaparèixer poc després de la mort

realitzant cercaviles i concerts.

del director, el 1954.
L'actual Unió Musical Jaume Balmes es
va fundar el 1989, amb una trentena de
músics joves, dirigits per Antoni Arnau; el
2000 el va substituir Marc Subirats. El seu
origen es trobava en la Banda de Come-

Banda de Mùsica de Santa Bàrbara. Any 1928.
Cedida per Francese Arasa Balagué.
Fons del Museu del Montsià
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AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA, DE LA SÉNIA

MONTSIÁ

El 1904 un grup de músics de ta Sénia
van fundar la Banda Armónica Ceniense.
Des de llavors ha mantingut l'activitat. En
l'etapa del 1952 al 1955 va passar a ser
municipal, i entre el 1967 i el 1987 es va
integrar a la Agrupación Cultural y Deportiva. El 1981 va ser una de les entitats
que es van reunir per fundar la Federació
Catalana de Societats Musicals. El 1987
va modificar els seus Estatuts, i es va
constituir

l'actual entitat:

l'Agrupació

Musical Senienca.
La banda realitza un gran nombre d'actuacions i activitats locáis, per Catalunya,
el País Valencia i Europa. Destaquen els
premis aconseguits ais certámens internacionals de Valencia (1998) i Kerkrade
(Holanda) (2001). Ha col-laborat amb
artistes com Caries Santos i Els Comediants, i el 1998 va publicar El món de la
Banda de Música, per difondre al món

Agrupació Musical Senienca. Any 2002.

escolar el coneixement de les bandes de

Autor: Fotografía Calafat.

música.

Cedida per l'Agrupació Musical Senienca

Actualment, la banda está formada per
setanta-cinc músics, dirigits per José Calatayud Castillo. Des del 1999 l'Agrupació
compta amb una segona formado: la
Banda de l'Escola de Música de l'entitat.
Té enregistrats dos discs compactes. El
2002 l'entitat va rebre la Creu de Sant

Banda Armónica Ceniense. Any 1905.

Jordi.

Cedida per l'Agrupació Musical Senienca.
Fons del Museu del Montsiá
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BANDA DE MÚSICA D'ULLDECONA

MONTSIÀ

El 1870 existia una banda de música a
Ulldecona. El 1881 es va dividir en la Banda de l'Hereu, malnom del director, vinculada a l'Ajuntament i que participava en
tots els actes festius de la poblado; i la
Banda de Torres, dirigida per Josep Torres
Vizcarro, coneguda com La Banda de Dins
del Trull, perqué tenia prohibit tocar pel
carrer. El 1922 es van fusionar i va nàixer
Tactual Banda de Música d'Ulldecona,
una de les bandes fundadores de la Federado Catalana de Societats Musicals,
el 1981.
El 1989, coincidint amb les Festes Quinquennals, va enregistrar un casset amb
melodies populars pròpies d'Ulldecona,
entre elles la Jota olé i la Jota velia. A
més a més, des del 1988 edita una revista
anual, Recull, que conté un resum de les
activitats de la Banda i un recull d'articles
relacionats amb la seva historia.
Actualment, compta amb seixanta-cinc
músics, la majoria molt joves, sortits de

Banda de Música d'Ulldecona. Any 2002.
(Cedida per la Banda de Música d'Ulldecona. Fons
del Museu del Montsià)

TEscola de Música d'Ulldecona. Alguns
deis seus alumnes han arribat a continuar
els estudis ais conservatoris de Tarragona
i Barcelona, i a TEscola Superior de Música de Catalunya. Actúa a Ulldecona,
a Catalunya i a TEstat espanyol, amb
un ampli repertori de música clàssica i
contemporània. També ha actuat a Itàlia,
Franga i Andorra.

Banda de Música d'Ulldecona. Any 1915.
Cedida per la Banda de Música d'Ulldecona. Fons
del Museu del Montsià
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ASSOCIACIÓ MUSICAL VILA DE FALSET

PRIORAT

A principis del s. xix existía a Falset una

Priorat, sortits de l'Escola de música

banda de música, que acompanyava la

de l'entitat, d'ámbit comarcal, dirigits

Jota de Falset i el ball de plaga a les testes

per Rafel Margalef Serra. Participa a les

majors. Acabada la Guerra Civil espanyo-

festes populars de Falset, i realitza cerca-

la, la banda de música es va recuperar, i

viles i concerts locáis i a diversos indrets

Banda de Música de Falset.
Cedida per l'Associació Musical Vila de Falset

va actuar fins ais anys seixanta.

de Catalunya i l'Estat espanyol. Ha actuat

L'actual Banda de Música Vila de Falset

també a la República Txeca, Italia i Ale-

Banda de Música de Falset. Anys deu.

es va crear el 1974, i el 1984 l'Associació

manya. Com a peces própies destaquen

Cedida per l'Associació Musical Vila de Falset

Musical Vila de Falset i l'Escola de Músi-

la Jota de Falset i les jotes de diverses

ca, per tal de garantir la seva continui'tat,

poblacions del Priorat, com ara Cap^anes

i oferir també formació a altres grups

i el Masroig.

musicals de Falset. El 1985 va ingressar
a la Federació Catalana de Societats
Musicals, i el 1998 va enregistrar un disc
compacte.
Actualment, la formen seixanta músics
de Falset i de diferents poblacions del
36

AG RU PACIÓ MUSICAL D'ASCÓ

RIBERA D'EBRE

Agrupado Musical d'Ascó. Any 2002.
Cedida per Biel Pubill Soler

Als anys vint del segle XX es va fundar

jors d'estiu, Sant Antoni 0 Sant Miquel,

la primera banda de musica locai: la

realitzant cercaviles, i participant en les

Banda de Joaquim Borràs, que va pren-

processons i el romiatge a l'ermita de

dre el nom del seu director i que es va

Sant Miquel de Vinebre. La seva principal

dissoldre aquella mateixa década. Un cop

actuació és per Sant Antoni, quan durant

desapareguda, bona part dels mûsics en

très dies la banda toca quasi ininterrom-

van fundar una altra: La Lira Asconenca,

pudament la Jota d'Ascó.

dirigida primer per Ramon Fiorenza i

Actualment, formen la banda de l'Agrupa-

després per Aleix Batiste Sans. Als anys

ció dotze mûsics, tots ells veins d'Ascó, i

trenta va passar a anomenar-se Banda de

els més joves formats a I'Escola Municipal

La Lira Asconenca. Any 1923.

Mùsica La Fior, 0 de la Font, segons altres

de Mùsica de la població. A més a més,

Cedida per Amalia Biarnés Biarnés

versions, però el 1936 es va transformar

actuen a les festes d'altres poblacions de

en orquestra.

la Ribera d'Ebre.

El 1986 es va crear l'actual Agrupació Musical d'Ascó, que és l'encarregada d'omplir de mùsica els carrers d'Ascó durant
les festes més assenyalades: festes ma37

BANDA I ESCOLA DE MÚSICA DE BENISSANET

RIBERA D'EBRE

Banda de Música de Benissanet. Any 2001.
Cedida per Teresa Falcó Montagut

Cap al 1830 es va fundar la Banda del

Unió Artística, a la qual es van unir mú-

Café de Dalt, coneguda com la Banda

sics de les desaparegudes Banda Serra i

de Josepet, nom del seu director, Josep

Banda Infantil. El 1989, un grup de músics

Ripoll. A inicls del segle xx va conviure

van crear la Banda de Música Municipal

amb la Banda d'Espadilla, malnom del

de Benissanet, i l'Escola de Música per

seu director, Baptista Ripoll. Abans del

garantir la seva continuïtat.

1919, alguns músics en van formar una

Davant l'èxit assolit, el 1991 es va crear

altra: la Banda Filharmònica dels Tóma-

factual Escola i Banda de Música de

teos, malnom familiar que compartien

Benissanet, que el 1993 va ingressar a

el director, Josep M. Font Margalef, i la

la Federació Catalana de Societats Mu-

majoria deis músics. Totes tres bandes es

sicals. Actualment la formen quaranta

van dissoldre ais anys trenta, a causa de

músics, dirigits per Leonila Ribes; i actúa

la Guerra Civil espanyola.

en l'àmbit local, per Catalunya, l'Estat

En acabar la Guerra es va reorganitzar

espanyol i Europa.

una banda, i el 1948 Josep Serra Castellví
va fundar i dirigir la Banda Serra. Més
tard, ais anys seixanta va sorgir la Banda
38

Banda de Música de Benissanet. Any 1901.
Cedida per Josep Serra Castellví. Fons Museu del Montsiá

ESCOLA I BANDA DE MÚSICA LA GINESTA, DE GIN ESTAR

RIBERA D'EBRE

A finals del segle xix existia a Ginestar
una formació musical, formada per dotze
músics, perô no és fins al 1910 quan es
crea una banda de música prôpiament
dita, constituida a partir de la unió de dos
agrupacions musicals. La formaven vinti-un músics, i es va dissoldre el 1936, a
causa de la Guerra Civil espanyola.
La tradició no es reprèn fins a

finals

deis anys setanta, en què es forma
l'Escola i Banda de Música La Ginesta.
La constitueixen una quinzena de joves
de la poblado, amb el suport de diversos
membres

de

l'antiga

banda

i

veïns

aficionats a la música. El seu primer
director i mestre és Antonio Vives, i actúa
al poblé i a la comarca. El 1986, amb
nous Estatuts, va ingressar a la Federació
Catalana de Societats Musicals.
Des del 1991 la dirigeix Jordi Martí Valmaña, i actualment compta amb quaranta-dos músics. L'Escola de Música, de
sempre vinculada a la Banda, és oberta
a alumnes d'altres poblacions. El 1997
La Ginesta va organitzar la XVI Trabada
de Bandes de Catalunya, i el 1999 va
participar en el V Festival de la Confederación Española de Bandas de Música,
célébrât a Santiago de Compostel-la, en
representació de les bandes catalanes, i
va enregistrar la seva actuació en un dise
compacte.

Banda de Música de Ginestar. Any 1930.
Cedida per Josep Bargalló Badia.

BANDAI ESCOLA DE MÚSICA DE MIRAVET

RIBERA D'EBRE

Banda de Música de Miravet. Any 2002.
Cedida per la Banda de Música de Miravet

El 1894 ja existia a Miravet una banda

Catalana de Societats Musicals.

de música. El 1904, a més a més, se'n

Actualment está formada per quaranta

va fundar una altra: la Banda Nova, 0

músics, i el seu repertori indou també

de l'Ateneu, com també se la coneixia,

peces de música tradicional, especial-

perqué l'alxoplugava l'Ateneu Miravetenc

ment jotes. Actúa a escala local, i en

de la Classe Obrera. La Banda Nova la

nombrases festes majors, romeries i

dirigía un militar, i actuava bàsicament a

balls de plaça de la Ribera d'Ebre i de les

Miravet. Després de la Guerra Civil espa-

comarques veines. També realitza con-

nyola, a les dècades dels anys quaranta i

certs i cercaviles per Catalunya i l'Estat

cinquanta, existia la Banda de Música de

espanyol, i ha actuat a Europa.

Miravet, que acompanyava els principáis
actes de les festes majors de la població.
L'actual Banda de Música de Miravet es
va fundar el 1981, paral-lelament a la
creado de l'Escola de Música de Miravet,
i des de llavors la dirigeix Antoni Vives
Pujol. El 1986 va ingressar a la Federació

Banda de Música de l'Ateneu de Miravet.
Anys deu.
Cedida per Josep Serra Castellvi. Fons Museu del Montsià
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BANDA UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA

TARRAGONÈS

Banda Unió Musical de Tarragona. Any 2002.
Cedida per la Banda Unió Musical de Tarragona

A Tarragona les dos bandes de música

va ingrossar a la Federació Catalana de

militars dels regiments de guarnició, la

Societats Musicals. Actualment la dirigeix

de Luchana i la d'Almansa, van coexistir

Joan B. Meseguer Llopis i la formen se-

amb la primera Banda de Música Mu-

tanta musics. Realitza diversos concerts

nicipal, creada el 1857, amb una altra

a escala locai, per Catalunya i TEstat es-

creada el 1863, i amb La Invencible i La

panyol. Ha actuat també a Italia i Franga.

Lira Tarraconense, aparegudes el 1873.

Des dels seus inicis ha estat present en

El 1939 es recupera la Banda de Música

les festes més importants de Tarragona.

Municipal de Tarragona, que subsisteix

Té enregistrats dos discs compactes.

fins al 1957. El 1964 es crea la Banda de

També compta amb una segona banda,

Música del Montepío, que després passa

que li fa de planter: la Banda de Musica

a ser la Banda de Música de la Creu Roja.

Juvenil, integrada per quaranta musics,

El 1982 es crea la Banda de Música Ciutat

tots ells menors de setze anys i alumnes

de Tarragona, que desapareix el 1996.

de TEscola de Mùsica de l'entitat, el Con-

La Banda Unió Musical de Tarragona es

servatori de Mùsica i l'Escola Municipal

crea el 1993, formada per seixanta mú-

de Mùsica.

sics, dirigits per Joan C. Chordá. El 1994
Al

BANDA MUNICIPAL DE LA POBLA DE MASSALUCA

TERRA ALTA

La Banda de la Pobla de Massaluca es

d'aquesta mateixa familia directament

Banda Municipal de la Pobla de Massaluca.

va fundar el 1913. La formaven quinze

relacionats amb la banda de música.

Any 2002.

músics, al capdavant deis quals hi havia

Actualment la Banda la formen dotze

Josep Barrubés Llop, besavi de Tactual di-

músics.

rector de la Banda Municipal de la Pobla

locáis, tocant a les festes de la població,

Principalment

fan

actuacions

de Massaluca. El 1933 es va fer càrrec de

realitzant cercaviles i participant en els

la Banda, transformada en Orquestra Do-

actes religiosos; paral-lelament, també

ménech, )osep Doménech, fins al 1963.

treballen en peces de concert.

El 1986 es va reprendre la tradició, amb
Tactivitat d'una banda de música, per tal
de fomentar Tactivitat musical i artística
a la població, i es crear la Banda de Música Municipal de la Pobla de Massaluca.
Entre el 1986 i el 2001 la va dirigir Antoni
Sunyé i Barrubés; a partir del 2002 la
dirigeix Carlos Barrubés Doménech, que
representa la tercera generació de músics

Banda de la Pobla de Massaluca. Any 1913.
Cedida per la Banda Municipal de la Pobla de Massaluca
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Cedida per la Banda Municipal de la Pobla de Massaluca

BANDA LA LIRA, DE LA FATARELLA

TERRAALTA

d'estiu, la romería de Sant Francesc, etc.

Banda La Lira. Any 2002.

Les primeres formacions musicals de la

Cedida per la Banda La Lira

Fatarella daten del 1863 i del 1880, tot i

De l'Associació Cultural Musical de la

que no és fins unes decades després, cap

Fatarella va sorgir el 2000 Tactual ban-

al 1919, que troben una banda de música

da de música de la població: la Banda

ben estructurada, dirigida per Vicent

La Lira; és, per tant, la formació musical

Pascual Cantavella. Segurament, pero, va

de banda més jove de les comarques de

desaparéixer abans d'iniciar-se la Guerra

Tarragona. La formen actualment trenta-

Civil espanyola.

cinc músics, de totes les edats, que ac-

El 1994 es va recuperar la tradició amb la

túen en concerts, cercaviles i processons

creació de l'Escola de Música i, sobretot,

sobretot a la Fatarella, pero també per

amb la coexisténcia a la Fatarella de dos

Catalunya i per l'Estat espanyol.

cobles: La Principal de la Terra Alta, de
l'Associació Cultural Cobla del mateix
nom, i la Cobla de l'Associació Cultural
Musical de la Fatarella. Localment, les
dos actuaven també com a bandes de música, a les processons, les testes majors
A3

AGRUPACIÓ MUSICAL DE VILALBA DELS ARCS

TERRA ALTA

Agrupado Musical de Vitalba dels Arcs.
Any 1998.
Cedida per l'Agrupació Musical de Vilalba dels Arcs

La banda de música de TAgrupació Mu-

El seu director, Floréal Tallada Marti, és

sical de Vilalba deis Ares és la segona

també professor de TEscola de Musica

formació musical de banda més jove de

de Tentitat, en la quai s'han format i es

les comarques de Tarragona. L'entitat i

formen els mûsics de la banda.

la banda s'han fundat molt recentment,
el 1998. El mateix any, la banda ingressava a la Federació Catalana de Societats
Musicals.
La banda está formada per trenta-cinc
músics, de totes les edats. Actúa, principalment, a Vilalba deis Ares, pero també
realitza concerts i cercaviles a la resta de
poblacions de la Terra Alta.
Com a característica propia de TAgrupació Musical de Vilalba deis Ares podem
esmentar el seu repertori, format sobretot per peces de música contemporánia.
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BANDES DE MÚSICA I POBLACIONS ON LATRADICIÓ BANDÍSTICA NO HA TING UT CONTI NUÏTAT

BAIX CAMP
Colldejou i Mont-roig del Camp
A inicis del segle XX, van existir bandes
de mûsica als anys vint, perô van desaparèixer als anys trenta a causa de la Guerra
Civil espanyola.
Vandellôs
Va existir una banda de mûsica, al segle
XX, que potser va desaparèixer als anys
vuitanta.

BAIX EBRE
Aid over
Banda del Centro de Cultura d'Alfara de

Segurament va existir una banda de mù-

Carles. Anys vint.

sica a inicis del segle XX, aixoplugada per

Cedida per Artur Marti. Fons Museu del Montsià

una de les dos societats que existien a la
població: la societat anomenada La Lira,

tornar, el 1920, va recuperar la direcció

que tenia caràcter obrer i recreatiu.

de la Banda, que va recuperar la seva activitat, amb un major nombre de mùsics,

Alfara de Carles

fins que va desaparèixer definitivament el

Poe després del 1922 es va fundar la

1933, a causa deis sostracs politics de la

Banda del Centro de Cultura d'Alfara de

Il República.

Xerta
Als anys deu del segle XX es va fundar

Carles, que va desaparèixer als anys trenta a causa de la Guerra Civil espanyola.

Benifallet

una banda de música, que va desaparéi-

El 1940 es va fundar la Banda de Mùsica

A principis del segle xx es van fundar dos

xer a causa de la Guerra Civil espanyola.

Bianco y Negro, que va actuar fìns als

bandes, que duien el nom dels seus res-

Se la coneixia pel nom dels seus direc-

anys cinquanta.

pectius directors: la Banda de Trinitario

tors: fins al 1920 era la Banda de Redó;

Múrria, el tomaca, que era la més antiga,

als anys trenta, la Banda del Fideuer o del

L'Ampolla

i la Banda de Miquelet de Valeri. El 1948

Café del Jardí, i cap al 1937, la Banda del
Xero o del Ceguet. El 1948 es va fundar la

La primera banda de mùsica es va crear

va debutar la Banda de Beni, dirigida per

el 1907. Va actuar fins que el seu direc-

Trinitario Mùrria, fili de l'anterior, que va

Banda de Música de Xerta, que després

tor i fundador, Marcel Miralles Pallarés,

actuar fins als anys cinquanta, moment

va passar a ser la Banda Municipal de

va marxar al Paraguai, el 1913. Quan va

en el que es va transformar en orquestra.

Xerta, desapareguda el 1976.
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BANDES DE MÚSICA I POBLACIONS ON LATRADICIÓ BANDÍSTICA NO HA TING UT CONTI NUÏTAT

Mora la Nova
A principis del segle xx, van coexistir la
Banda de l'Ateneu, coneguda com La Lira
Mora-Novense, i la Banda de Bombilla,
de la Sociedad Porvenir Obrero, que es va
crear després de l'anterior.
Rasquera
Va

existir

una

Banda

Municipal

de

Rasquera, que es va fundar el 1919.
Riba-roja d'Ebre
Cap al 1900 existia una banda de música,
que va arribar fins ais anys trenta.

Banda de Música Beni, de Benifallet.

nicipal de Flix, que, amb intermiténcies,

Any 1949.

va actuar fins ais anys seixanta; el 1963 la

Cedida per Antonio Espinós. Fons Museu del Montsià

va dirigir )oan Batiste Sabaté Sánchez.

Ais anys deu del segle XX existia la Banda
del Centre; anys després va coexistir amb
la Banda de la Societat, creada per una
part dels músics que anteriorment forma-

La Palma d'Ebre

RIBERA D'EBRE

La Serra d'Almos

Al segle xix existien dos bandes de música.

ven la Banda del Centre.
Tivissa

Flix

El 1850 Pere Ribera va fundar una banda

Van existir diverses bandes de música,

Mora d'Ebre

fins ais anys trenta del segle XX: La

A inicis del segle xx van conviure la Ban-

Lira, dirigida per Ramon Alabart Sabaté,

da del Carrer de la Palla, fundada cap

coneguda com la Banda del Cartero, que

al 1890 i desapareguda cap al 1910, i la

era l'ofici del seu director, i dos bandes

Banda de Casa Pitxirri, que va sobreviure

més, de les quals no es recorda el nom.

a la Guerra Civil espanyola. El 1951 es va

Una la dirigía Santiago González Silvestre

crear la Banda Municipal de Mora d'Ebre,

i l'altra Antonio mosseguí. El 1940 )osep

coneguda com La Leona, que va desapa-

Alabart Fontanet va fundar la Banda Mu-

réixer el 1958.
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de música, que va durar poc temps. El
1877 se'n va crear una altra, que no tenia
nom propi, i anava prenent el nom deis
seus directors. El 1914 l'Ajuntament li
va retirar la subvenció, i la banda es va
dividir en dos: la Música Vella i la Música
Nova, fins al 1927. Després de la Guerra
Civil espanyola se'n va fundar una altra.

BANDES DE MÚSICA I POBLACIONS ON LATRADICIÓ BANDÍSTICA NO HA TING UT CONTI NUÏTAT

PRIORAT

desaparegut el 1914, quan se'n va fundar

Banda de Música de l'Ampolla. Anys trenta.

una altra, que va desaparéixer el 1951.

Cedida per Ramon E. Andreu. Fons Museu del Montsiâ

Cabacés
La Banda de Música de Cabacés es va

Margalef

crear a finals del segle xix, i va tenir conti-

Ais anys vint del segle XX hi havia una

nuïtat fins als anys trenta del segle XX.

banda de música a la poblado, formada
per nou músics.

Capçanes
El 1913 es va fundar una banda de música,

La Vilella Alta

lligada al Casino, i el 1915 una altra, Híga-

Existia una banda de música, fundada

da al Centre; aquesta darrera va desapa-

cap al 1917.

réixer el 1953.
El Molar, Poboleda, Porrera, Pradell de
Eis Guiamets

la Teixeta, Torroja del Priorat, la Vilella

El 1864 el mestre Vitas va crear la primera

Baixa

banda de música. Més tard se'n va crear

Existien bandes de música abans de la

una altra, cap al 1880. Les dos havien

Guerra Civil espanyola.
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BANDES DE MÚSICA I POBLACIONSON LATRADICIÓ BANDÍSTICA NO HA TINGUT CONTINUITÀ!

Banda de Pepito Burata, de Tivissa.

TERRA ALTA

Any 1912-1913.
Cedida per Josep Caballé Domènech.

Caseres

Fons Museu del Montsià

A ¡nicis del segle XX, va existir una banda
de música, dirigida per Josep Pallares,
natural de Batea, que a la zona era un
músic reconegut.
Horta de Sant)oan
Ais anys deu del segle XX existia una banda de música, que gairebé es va desfer
amb la proclamado de la II República, i
que als anys quaranta va passar a ser la
Banda Municipal d'Horta de Sant Joan.

¿,8

LA FEDERACIÓ CATALANA DE SOCI ETATS MUSICALS

La Federado es va fundar el 1982, a iniciativa deis responsables de les
vuit bandes de música existents llavors al Baix Ebre i el Montsià, que
veien com la llarga tradició bandistica del territori corria perill de perdre's a causa del necessari relleu generacional que calia fer en moites
entitats, després del llarg parèntesi que havia obert la Guerra Civil
espanyola.
Per aquest motiu, el principal objectiu de la Federado ha estât, des
del seu inici, la formado musical de la gent jove, que s'ha traduit en la
creado d'escoles de música (apleguen avui 3.000 deixebles) que garanteixen la continuïtat de les bandes. Moites bandes estan formades
per músics de diverses generacions, amb la gran riquesa social, cultural i musical que aquesta convivència intergeneracional representa. La
riquesa associativa és també molt important, perqué poquíssimes són
municipals, i en total tenen el suport d'uns 7.000 socis.
Des del 1 9 8 2 la Federado té la seu a Sant ]aume d'Enveja, i la presideix
Joaquim Urquizú, músic durant molts anys de La Unió F i l a r m ò n i c a
d'Amposta i de la Unió Musical L'Artistica de Sant Jaume d'Enveja.
Actualment la integren trenta-sis bandes de música: vint-i-quatre de
les Terres de l'Ebre, quatre de la resta de les comarques tarragonines i
vuit de les comarques barcelonines.
Una de les principáis activitats de la Federado, adreçades al public en
general, és la Trobada de Bandes de Música de Catalunya que anualment organitza una de les entitats federades. Se n'han realitzat vinti - u n a edicions, i ha assolit arreu un gran prestigi. Cada Trobada uneix
música i festa, i reuneix el mateix dia, en la mateixa població, més de
trenta bandes de música catalanes: entre mil i dos mil músics aficionats. En diverses ocasions el nombre de músics ha sobrepassat el deis
habitants de la població que els acollia.
Actualment, la Federació forma part de la Confederació Espanyola de
Societats Musicals, que aglutina dotze federacions de diferents comunitats autonomes, i a través de la quai es projecta a escala europea.
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BANDES DE MÚSICA ACTUALMENT FEDERADES

BANDES FUNDADORES:

RESTA DE BANDES ACTUALMENT FEDERADES:

Agrupado Musical Canareva, Alcanar

Banda Municipal d'Alcanar

Societat Musical La Lira Ampostina, Amposta

Banda de Música Sant Llorenç, la Galera

Societat Musical La Unió Filharmónica, Amposta

Agrupació Musical de Godali

Societat Musical Espiga d'Or, Deltebre

Societat Musical Unió, Mas de Barberans

Agrupació Musical Rapitenca de Sant Caries de la Rápita

Banda de Música Unió de Masdenverge

Unió Musical L'Artística, Sant Jaume d'Enveja

Agrupació Musical L'Artística, Sant laume d'Enveja

Agrupació Musical Senienca, la Sénia

Unió Musical Jaume Balmes, Santa Bàrbara

Banda de Música d'Ulldecona

Associació Musical Verge deis Prats, l'Aldea
Agrupació Musical Mestral, l'Ametlla de Mar
Agrupació Musical Casal Camarlenc, Camarles
Agrupació Musical L'Emburgada, el Perelló
Banda de Música de La Lira Roquetense, Roquetes
Banda Municipal de Tortosa
Agrupació Musical Vilalba deis Ares
Escola i Banda de Música de Benissanet
Banda de Música La Ginesta, Ginestar
Escola i Banda de Música de Miravet
Agrupació Musical Vila de Falset
Banda de Música Verge de la Serra de Montblanc
Banda del Col-legi Pare Manyanet de Reus
Unió Musical de Tarragona
Banda del Col-legi Pare Manyanet de Barcelona
Banda Simfónica Roquetes Nou Barris, Barcelona
Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès
Banda Amics de la Música de Bellvitge, l'Hospitalet de Llobregat
Unió Musical del Bages, Manresa
Banda de Música Joves Músics, Mollet del Vallès
Associació Musical del Prat, el Prat de Llobregat
Associació Musical Unió Filharmónica, el Prat de Llobregat
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AGRAÍMENTS

Joan Albacar. St. Jaume d'Enveja

Rafel Margalef Serra. Falset

Ramon E. Andreu Miralles. L'Ampolla

Jordi Masip Masip. Tarragona

Francese Arasa Balagué. Sta. Bàrbara

Santiago Mayor. Xerta

Caries Barrubés Domènec. La Pobla de Massaluca

Lluís Miró Vives. La Sénia

Amalia Biarnés. Aseó

Alberto Nàjeros. Benifallet

Jordi Bonilla Julià. Tortosa

Ramon Noche Arnau. Deltebre

Josep Cavallé Domènech. Tivissa

Juan Caries Obiol. Alcanar

Dionisio Calvet. L'Aldea

Salvador Palomar. Reus

Isidre Cases Giménez. Xerta

Fani Pia Sancho. Alcanar

Francese Collado Gutiérrez. Montblanc

Màrius Pont Fandos. Santa Bàrbara

Jep Colomé. Tortosa

Joan Prades Cid. St. Caries de la Rápita

Xavier Cortiella Tomàs. La Galera

Vicent Prades Porres. Tivenys

Armando Curto. L'Ampolla

Biel Pubill Soler. Aseó

Pere Curto. L'Ampolla

Joaquim Rochet. Sant Caries de la Rápita

Jordi Daroca Botanch. La Selva del camp

Caries Royo Baiges. Amposta

Antonio Espinos. Benifallet

Octavi Ruiz Gisbert. Amposta

Teresa Falcó Montagut. Benissanet

Conxita Sanz Cid. Mas de Barberans

Florenei Guimerà. La Galera

Francisco Salvado Jornet. Aseó

Àngel Guimerà Subirats. Mas de Barberans

Joan J. Subirats Llaó. El Perelló

Joan Lluís Gabriel Bru. Paiils

Miquel Tiñena. Ginestar

Pare Joaquim. Reus

Daniel Tomàs Valldepérez. Masdenverge

Teresa Lange. Alcanar

Francese Trullén Feliu. Roquetes

Jordi Lazaro. Amposta

Joaquim Urquizú Castella. Federació Catalana de Societats

Francese Llagostera Fibla. Alcanar

Musicals

Salvador Llambrich Sanz. Sant Jaume d'Enveja

F. Ramon Visa Ribera. Flix

Miquel López Najar. L'Aldea

Miquel Ventura González. Miravet

Artur Martí. Alfara de Caries

I a totes les entitats musicals.
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PER SABER MÉS
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ALTRES
Federado Catalana de Societats Musicals. Apartat de
correus 23. 43870 Amposta. Telèfon: 977 70 07 98 (fax
977 70 07 98). A/e: confecat@arrak¡s.es.
Museu d'Instruments Musicals Josep Serra.
Ajuntament de Benissanet, telèfon: 977 40 70 05.
Museu, telèfon: 977 40 70 71.
El món de la Banda de Música. Unitat didáctica (inclou
un conte, dos quadems de treball i un dise compacte).
Agrupació Musical Senienca, la Sénia, 1999. Telèfon:
977 57 0 7 1 6 .
Exposició itinérant «Música de Banda. Bandes i
societats musicals de l'Ebre». Museu del Montsià.
Telèfon: 977 70 29 54.
Diputado de Tarragona. Servei de Cultura. Telèfons:
977 29 66 34 i 977 29 66 00.
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LES B A N D E S DE M Ú S I C A A LES C O M A R Q U E S DE T A R R A G O N A

