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La Unió Musical de Muro vam encetar 2014 amb la gran responsabilitat de retre-li un 
merescut i just homenatge a la il·lustre figura del mestre i compositor murer Francisco 
Esteve Pastor. Amb il·lusió i compromesos s’han preparat diferents activitats per al 
2014 per la celebració del 25 anys de la seua desaparició que ens ha permés apropar-se 
a la figura de l’insigne compositor murer i endinsar-se en la seua vida i obra que tan 
bona música ha donat al panorama musical nacional i més concretament al gènere 
dels moros i cristians. Conèixer-lo més enllà dels títols de les peces que este artiste 
ens ha regalat, com “La Penya el Frare”, “A mi Muro”, “Brisas de Mariola”, “Juanjo”, 
“Homenaje”, “Entre moros va la cosa”, “Ben-Amen” i un llarg etcètera. Un compositor 
que ha marcat la història de la nostra banda, és part d’ella i la influència del qual
perdurarà per sempre.

Però com que mai tenim prou i sembla que mai és suficient, a més a més, hem fet un 
intercanvi de bandes per primera vegada en la història de la nostra societat. Vivència 
que ens ha enriquit personal, musical i socialment. Conviure amb els companys de 
Silleda primer allà a Galícia i després ací a Muro, ha estat, sens dubte, una experiència 
increïble i extraordinària farcida d’emocions que difícilment borrarem de les nostres 
memòries.

Per suposat que no han estat les úniques activitats ni col·laboracions de l’any, però sí 
són les més destacades, junt amb la participació a la Sarsuela. Reptes importants que 
hem abordat este 2014 i que per a poder-los portar endavant i fer-los realitat la banda, 
des de l’inici es va organitzar en comissions i va començar a treballar. Quan l’activitat 
bull, ja no sols des dels faristols, sinó amb aportació extra de dedicació e implicació, 
és encara més satisfactori ser part de la Banda de Muro. I este any, ha estat un d’eixos 
anys.

Però si el 2014 ha resultat reptador, el 2015 comença, o continua, millor expressat, amb 
més activitats carregades d’il·lusió i sentiment, perquè celebrarem els 100 anys del 
naixement de Paco i també de Pepe Esteve, ja que eren quintos.

Poder contar que estem enfarinats en projectes com aquestos ens fa sentir orgullosos 
perquè sentim que forma part de la nostra tasca i responsabilitat com a entitat cultural 
que som. Tasca que no seria possible sense el treball i la dedicació del nostre mestre 
Rafa García Vidal, que s’enfarina el primer i més que cap de nosaltres i no perd mai 
la il·lusió ni el somriure. Ni tampoc sense el recolzament de l’Ajuntament. Així com la 
participació de la família Esteve i l’assessorament i participació de José Rafael Pascual 
Vilaplana, company de la banda amb el que sempre podem contar. I com no a tots els 
socis i amics que ens acompanyeu i ens doneu caliu acte rere acte.

Als músics, als companys, GRÀCIES per la confiança, dedicació i la il·lusió, que fa goig 
veure que no perdem any rere any. Feliç Santa Cecília a totes i a tots.

Muro, novembre 2014
Junta Banda Unió Musical Muro

DIUMENGE 23 NOVEMBRE
12:00    Missa de Santa Cecilia en honor als músics i difunts.

DIUMENGE 30 NOVEMBRE
11:30    Cercavila Banda Jove.

12:00    Concert Banda Jove  (Centre Cultural).

DIUMENGE 7 DESEMBRE
8:00   Despertada.

11:30   Cercavila Banda Unió Musical de Muro 
12:00   Concert Banda Unió Musical de Muro en honor a Santa Cecilia. (Centre Cultural).

CONCERT BANDA JOVE

PRIMERA PART

Terra nostra (m. c.)
Enrique Alborch Tarrasó

Atlanta 96
Wim Laseroms

Variazioni in blue
Jacob de Hann

La máscara del zorro 
United Winds 

PROGRAMA D’ACTES

SEGONA PART

José Gras (pd)
Francisco Esteve Pastor

Aria per a saxo alt  
 Lorenzo Pusceddu

Contrasto grosso
Jacob de Haan

Abba gold 
arr: Ron Sebregts
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DIRECTOR

JUAN 
GADEA 
FULLANA

Naix a la localitat de Muro, on comença els seus 
estudis de Llenguatge musical i Piano amb Mº 
Angeles Palacios. Més avant es trasllada a Alacant 
on al Conservatori Superior  “Oscar Esplá”, estudia 
amb les professores Ana Mª Flori i Marisa Blanes. 

Ha realitzat estudis de perfeccionamient pianístic, 
i música de cambra a Madrid amb el pianista 
Agustín Serrano, i a Praga amb professors de 
reconegut prestigi com Frantisek Malý, Karel 
Spelina,  o Robert Ward, al mateix temps que 
obté la Diplomatura en la especialitat d’ Intèrpret 
de Piano en The Associated Board of the Royal 
Schools of music. 

Les seues actuacions abarquen tant el repertori 
solista com el de música de cambra, compartint 
escenari amb diversos instrumentistes i cantants 
com la pianista Marisa Blanes, els tenors Guillermo 
Orozco i Carlos Moreno, el baríton Ismael Pons, els 
directors José Rafael Pascual, Isidro Coll, etc.

Recentment ha participat l’ homentaje que la 
Societat Ateneu Musical del Port de València ha 
dedicat al compositor belga André Waignein, 
interpretant baix la direcció d’ Isidro Coll el concert 
per a piano i banda simfònica Three Movements en 
la Sala Iturbi del Palau de la Música de València, 
amb la presència del propi compositor, en un 
concert televisat per a la Comunitat Valenciana. 
Des de 1993 a 1997 va ser director del grup de 
dolçainers i tabaleters “El Marell” de l’Alqueria, i de 
1998 a 2000 fou director de la Banda Jove de Muro.

Actualment també seguix amb l’activitat 
docent que des de l’any 1998 desenvolupa en la 
“Escola Comarcal de Música del Comtat”. A més 
és professor de piano i llenguatge musical al 
conservatori professional de música Juan Cantó 
d’Alcoi.

PRIMERA PART

Terra nostra (m. c.)   -  Enrique Alborch Tarrasó

Marxa cristiana de Enrique Alborch guanyadora del primer premi en el 
primer concurs de composició de música festera” Ciutat de Sant Vicent 
del Raspeig” l’any 1999. 
Cal destacar en esta obra tant la seua força des de l’inici com la bellesa 
de les seues melodies.

Atlanta 96  -  Wim Laseroms  

Marxa de concert escrita al més pur estil americà, recordant les 
conegudíssimes marxes de John Philip Sousa.

Variazioni in blue  -  Jacob de Hann

Una vegada més , la banda jove ens oferirà una obra del compositor 
neerlandés Jacob de Haan. En esta ocasió, sobre l’estructura clàssica de 
la variació, l’autor recrea un ambient modern amb una escritura modal i 
plena de frescor, amb el característic Blues en una de les parts  de l’obra.

United Winds  -   Rolf Wilhelm

Obertura de concert d’escriptura complexa de clar estil imitatiu 
caracteritzada especialmente per la rica instrumentació i caràcter 
enèrgic. En esta obra el compositor aprofita al màxim les qualitats 
tímbriques de cadascuna de les seccions de la banda.

SEGONA PART

José Gras (pd)  -  Francisco Esteve Pastor

Pasdoble compost per Paco Esteve i dedicat la capità cristià José Gras 
l’any 1988.
Destaca el seu carácter desenfadat al llarg de tota l’obra. Al contari que 
en altres pasdobles del compositor murer, ara no hi ha cap passatge 
nostàlgic o de tristor, tot és alegría i festa.

NOTES AL PROGRAMA
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Aria per a saxo alt  -   Lorenzo Pusceddu
Solista: Paula Romà Jordà

Obra per a saxo alt solista que no preten el lluïment virtuosístic del 
solista, ben al contrari, es tracta d’una obra plena de serenitat i pau, on 
el saxo expresa sentiments mitjançant una melodía de gran bellesa.

Contrasto grosso   -  Jacob de Haan

Una vegada més Jacob de Haan deixa constància de la seua capacitat 
per a comunicar-se amb el públic amb una música composta sobre 
un esquema clàssic. En esta ocasió el compositor recurreix a l música 
popular com és el vals i la polca per a crear una autèntica obra mestra 
en tres moviments.

Abba gold  -  arr: Ron Sebregts

Arranjament realitzat a partir dels temes més coneguts del grup suec 
ABBA. Ron Sebregts no deixa de costat ni les boniques melodies ni els 
enganxosos ritmes que van caracteritzar les creacions d’este conegut 
grup musical.

PRIMERA PART

ANTONIO MOMPEAN

(Pasdoble, 1973)

Francisco Esteve Pastor (Muro, 1915 - 1989)

VARIONES AGUR JAUNAK 
(Tema i variacions, 2007) 

Josep Vicent Egea (Cocentaina 1961) 

OVERTURE TO A NEW AGE 
(Obertura, 1995)  

Jan de Haan (Holanda, 1951)

SEGONA PART

DOWNEY OVERTURE 
(Obertura, 2010) 

Oscar Navarro González (Novelda, 1981)

EL CAMINO REAL
(A Latin Fantasy, 1985) 

Alfred Reed (EEUU, 1921 - 2005)

OVERTURA CUBANA 
(Obertura, 1932)

George Gershwin (EEUU, 1898 - 1937)

CONCERT BANDA UNIÓ 
MUSICAL MURO

DIRECTOR

RAFAEL 
GARCIA

VIDAL

Naix a Alfarrasí (València) i inicia els seus estudis 
musicals en aquest poble passant posteriorment a 
formar part de la Banda Instructiva Musical.

Realitza estudis de Grau Superior de clarinet al 
Conservatori Superior de Música “Oscar Esplà” 
d’Alacant amb el professor Jesús Mula on en el 
curs 2001-02 obté el títol de Professor Superior 
de Clarinet i “menció d’honor” en el Premi 
Extraordinari de Música de Cambra. En Juny de 
2003 finalitza els estudis de Direcció de Banda 
amb José R. Pascual-Vilaplana, traslladant-se  
posteriorment al “Instituto Superiore Europeo 
Bandistico” a Trento (Itàlia) on el curs 2006/07 
obté el títol Superior de direcció de Banda amb 
els professors Carlo Pirola, Felix Hauswrith i Jan 
Cober.

A l’àmbit laboral ha treballat amb el “Cor de la 
Generalitat Valenciana” i ha estat professor de 
clarinet a l’escola de música de “l’Agrupació La 
Nova” de Quatretonda, professor de clarinet, 
Llenguatge Musical, Cor i Conjunt Instrumental a 
l’escola de “La Tropical” de Benigànim i l’Escola 
Comarcal de Música de La Vall d’Abaida.  Ha actuat 
com a director invitat amb diferents formacions 
tant nacionals com estrangeres com el cor de 
cambra “Ephonia”, “Unió Musical” d’Atzeneta 
d’Albaida, “Unió Musical de Fontanars dels 
Alforins”, “Unió Musical” de la Pobla del Duc, AMCE 
Santa Cecilia de Elda, Lira Carcaixentina, Banda 
Sociale di Aldeno (Itàlia), i Rundfunk-Blasorchester 
de Leipzig (Alemanya). I com a director titular ha 
dirigit el cor “Veus d’Alfarrasí”, “Unió Musical” de 
Montitxelvo i “Unió Musical” d’Aldaia i la Societat 
Musical de Banyeres de Mariola.
Ha assistit a diversos cursos de direcció amb els 
professors: Miguel Rodrigo, Jan Van der Roost , 
José Rafael Pascual, Jan Cober, Jesús Lopez Cobos, 
Josep Ramón Gil-Tàrrega, Eugene Corporon y Alex 
Schillings.

En l’actualitat finalitza els estudis de Direcció 
d’Orquestra i Cor al Conservatori Superior de 
Música Joaquín Rodrigo de València, és membre 
de l’orquestra de vents “Filharmonia”, i membre de 
la “Asociación Nacional de Directores de Banda”. 
Director del grup instrumental SIMFONIES amb 
el que està realitzant una gira amb l’espectacle 
“Opera Collage; La història de Max” i director des 
del 2011 de la Unió Musical de Muro. 
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VARIONES AGUR JAUNAK  -  Josep Vicent Egea 

Aquesta obra del contestà Josep Vicent Egea Insa, naix per encàrrec de 
la Banda Haize Berriak Sakanako Musika Elkartea per a retre homenatge 
a Esther Irisarri, membre desapareguda de la banda i  molt compromesa 
amb la cultura de la seua terra en tots els seus aspectes. Agur Jaunak 
(“Salutacions, senyors!”), és una cançó basca que s’utilitza per donar la 
benvinguda a algú o per dir adéu a un amic. Consisteix en una forma 
de mostrar honor i donar la benvinguda als presents i els convidats. 
Normalment es canta a capella a una o diverses veus, i és costum que 
l’audiència es plante per escoltar aquesta melodiosa cançó.

OVERTURE TO A NEW AGE  -  Jan de Hann 

Jan de Hann, (Frisian – Holanda 1951) composa aquesta obertura l’any 
1995 per al  100 aniversari de la Federació Cristiana de Societats Musicals 
de la província holandesa de Friesland. L’obra s’obri amb una introducció 
festiva seguida per una secció ràpida i rítmica. Una cadència de clarinet 
marca l’inici d’un moviment lent que contrasta amb la primera part, 
donant pas a la reexposició de la part rítmica inicial. La “Processó per 
a una Nova Era” és la part final de l’obra on utilitza un nou material 
temàtic barrejat amb motius del material utilitzat a la primera part de 
l’obra, tot desembocant amb una brillant coda final. 

NOTES AL PROGRAMA

PRIMERA PART

ANTONIO MOMPEAN   -  Francisco Esteve Pastor

La producció musical de Paco Esteve va inspirar i estimular a una gran 
quantitat de músics i festers. Prova d’açò la trobem en la considerable 
quantitat d’encàrrecs que Paco va escriure per a persones vinculades a la 
festa i sobretot a les bandes d’altres poblacions veïnes i no tant veïnes. En 
aquesta ocasió el que escoltarem serà el pasdoble que el mestre Esteve 
va dedicar a Antonio Mompeán, director de la “Unió Musical d’Alcoi”.  

SEGONA PART

DOWNEY OVERTURE   -  Oscar Navarro González

Una amalgama de ritme i color musical embolicat en una atmosfera de 
ball donen essència a aquesta peça del jove compositor veí de Novelda 
Oscar Navarro, que dedicà a l’Orquestra Simfònica de Downey, pel seu 
ardu treball i dedicació, i també a la seua directora musical Sharon 
Lavery, per la seva professionalitat i gran passió per aquest art. Downey 
Overture és una fusió llatinoamericana amb la qual el compositor 
ha volgut vincular Espanya, el seu país de naixement, i Califòrnia, la 
terra que l’ha marcat personalment i musicalment, ja que Navarro va 
estudiant dos anys a la “Universitat del Sur de California”, (U.S.C., Los 
Ángeles) per a realitzar l’especialització en Composició per al Cinema i 
Televisió.

EL CAMINO REAL   -  Alfred Reed

Obra del compositor Alfred Reed (EEUU, 1921 -2005) va ser composada a 
finals de l’any 1985 per encàrrec de la “Air Force Band” dels Estats Units. 
L’obra s’inspira en la música folklòrica espanyola i està construïda en 
tres parts, la primera i la tercera són una Jota, i la segona un Fandango. 
Pel que fa a l’harmonia Reed escriu  una progressió d’acords comuns a 
innumerables generacions de guitarristes flamencs espanyols que han 
captivat a milions d’aficionats, i que es anomenada tècnicament com 
“Cadència Andalusa”. 
El títol d’aquesta fantasia fa referència a un antic camí que encara 
existeix en l’actualitat i que uneix Califòrnia amb Mèxic, sent estrenada 
el 15 d’abril de 1985 a Sarasota, Florida, interpretada per la banda a la 
que està dedicada, sota la direcció del tinent coronel Ray E. Toler.

OVERTURA CUBANA   -  Gerorge Gershwin

Obertura per a orquestra del compositor nord-americà George Gershwin 
(1898-1937). Originalment titulada Rumba, va ser el resultat d’unes 
vacances de dues setmanes que Gershwin va tenir a l’Havana, Cuba, al 
febrer de 1932. Gershwin va compondre la peça al juliol i agost d’aquest 
mateix any, i on predominen els ritmes caribenys i la percussió folklòrica 
cubana, amb un ampli espectre de color instrumental i tècnic. És una 
obra rica i emocionant amb un cert nivell de complexitat i sofisticació 
que il·lustra la influència de la música i de la dansa cubana. El que 
escoltarem serà un arranjament per a banda de Martin Koekelkoren.
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NOUS MUSICS

ABRIL PRATS 
MASEGOSA

SAÜL OLTRA 
CASTELLÓ

SERGI PELIGERO 
CERDÁ

ESPERANÇA 
PASTOR PEIRÓ

Clarinet

Clarinet Trompa

Clarinet

ABRIL DE 2014

BANDA UNIIÓ MUSICAL DE MURO 
DE VIATGE  A SILLEDA (GALÍCIA)

“ Sempre pense amb música i ella plena
els meus somnis de dia.

Puc veure la meua vida en termes de música i d’ells trec 
gran part de la meua alegria.”

Albert Einstein.
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