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Estimada família unionera:

En primer lloc, incidir en les dificultats que aquesta
situació de pandèmia ha provocat en el dia a dia de la
nostra Societat, ja que la nostra activitat és
fonamentalment social, i en aquest aspecte és on més
colpeja, aprofite per a tindre un afectuós record per a
aquells que s'han vist directament afectats. La pandèmia
ha incidit en els assajos de les nostres agrupacions
artístiques, en les seues actuacions, amb les limitacions
hagudes en les projeccions de cinema, en les reunions
socials…, però malgrat tot, hem anat superant les
dificultats i hem continuat amb les nostres activitats
artístiques i socials, complint sempre les normes
establides.
En l'aspecte social, durant aquest any transcorregut,
cal destacar la inauguració del Centre d'Innovació
Musical, amb l'assistència a l'acte del President de la
Generalitat Valenciana Ximo Puig. La inauguració de
la Sala Villarejo, dedicada al mestre que tants èxits va
aconseguir amb la nostra Banda Simfònica. La
celebració del 40 aniversari de l'Orquestra Simfònica,
amb lliurament de diplomes a músiques i músics
fundadors. També el merescut homenatge al nostre
flautista José Adriá, amb la participació del grup de
flautes de la nostra Banda Simfònica. El lliurament de
la banderola del Cor Social i apadrinament per part de
la nostra vicepresidenta Fina Pérez Lapiedra i
l'expresident i component del cor Enrique Aliaga Torres,
així com la seua posterior benedicció a l'Església del
Remei. L'exposició de “Les Nostres Compositores”,
donant visibilitat a la participació de la dona en la
música. L'entrada de nous components de la Banda
Juvenil i de l'Orquestra Jove; la celebració de la
desena edició de la “Quinzena Musical Manuel
Enguidanos”, així com la celebració de Santa Cecilia.
També el passat octubre vam nomenar nou Director
del Cor Social a José Miguel Maqueda.
En l'aspecte artístic, hem pogut gaudir de les
actuacions de totes les nostres agrupacions musicals, la
Banda Simfònica, durant el mes de setembre va
celebrar tres concerts en la Plaça Major, un
commemoratiu del 9 d'Octubre, el corresponent al
Festival de Bandes i un altre amb Abraham Cupeiro;
també va participar en la “Festa de la Música”, en el
Palau de les Arts, organitzada per la Diputació
Provincial; en tots ells, la nostra Banda Simfònica, amb
el mestre Pablo Marqués, va deixar constància del seu
alt nivell artístic.

L'Orquestra Simfònica, va participar amb gran èxit en
el Festival d'Orquestres de Bankia celebrat a Alcoi i en el
concert de celebració del 40 aniversari. En tots dos
concerts, dirigits per Pascual Cabanes, l'Orquestra ens
va fer vibrar als amants de la bona música.
Igualment, tant la Banda Juvenil com l'Orquestra Jove,
ens van oferir diversos concerts, destacant el dirigit per
Enrique Pérez Mesa, director de l'Orquestra Nacional de
Cuba. Van demostrar així, els nostres joves músics i
músiques, que amb ells tenim un gran futur.
El Cor Social, va tindre diverses actuacions al llarg de
l'any, participant també en el Festival de Música Clàssica
de Cabra de Mora (Terol), deixant al públic encantat
amb la seua actuació.
També la Colla Pastrana ha desenvolupat la seua
activitat amb nombroses intervencions, destacant els
concerts oferits en les Termes de Mura.
Per part del Centre Integrat i de l'Escola d'Educands,
seguim amb la tasca de formació dels nostres joves,
tenint depositada la nostra confiança en els equips
directius i en el professorat pel treball que estan
desenvolupant.
Com veureu, malgrat la pandèmia, l'activitat de la nostra
Societat és frenètica, i continuem treballant amb molta
il·lusió pensant en el present i futur de la Unió
Musical.
Moltes gràcies per la vostra atenció.
Amparo Esquerdo Aragó
Presidenta Unió Musical.

Amparo Esquerdo Aragó, presidenta

Quan la nova Junta Directiva compleix un any des de
que s'ha fet càrrec de la direcció de la nostra Societat
Unió Musical, em dirigisc a tots vosaltres amb la intenció
de fer un resumit balanç de l'any transcorregut.

Banda Simfònica

BANDA SIMFÒNICA

Començarem este article recordant que fa, just un any,
al març de 2021 la Banda Simfònica s’acomiadava d’un
dels seus músics més estimats, el benvolgut Paco
Navarro Gil, clarinetista que fou de la Unió durant 58
anys i que estigué en actiu fins els últims moments.
Malgrat que el 2021 ha continuat sent un any complicat,
per a la Banda Simfònica ha sigut un any de molta
activitat. El 20 de març, després de més d’un any, la
banda tornava a ocupar l’escenari del nostre teatre
en el concert Més que esperança, un concertespectacle en el qual comptàrem amb la col·laboració
de l’actor Jordi Aparici. En este concert es presentaren
els nous membres de la Banda Simfònica, Alejandro
Palmer Llavata (flauta), Miquel Llisó Martínez
(saxòfon), Marcos Castellano Lorente (clarinet),
Francesc Ruiz Alamá (trompeta) i Gonzalo Alonso
Bou (clarinet), i amb la seua música, la banda, formada
per un nombre de músics reduït per poder respectar el
protocol sanitari, ens brindava un raig d’esperança per
afrontar l’esdevindre. Els pasdobles Amparito Roca i
El Fallero, així com la Marxa fúnebre N.º 2 de Miguel
Asensi, entre altres peces, serviren per recordar-nos
la música que havíem deixat d’escoltar durant tot
l’any.
A l’abril, el dia 10 celebràrem un concert titulat De la
military band a la symphonyc band, la banda
simfònica, amb plantilla reduïda per garantir les mesures
de seguretat, feia un repàs de la història de la formació
bandística i el seu repertori en un concert molt
interessant.

El dia 22, la Banda Simfònica gravava en el teatre la
seua col·laboració amb el lliurament dels premis
"Temps de les Arts", un programa televisiu que s’emeté
simultàniament per À punt TV, Tv3, IB3, Televisió
Andorrana, Televisió Vià Occitanie i Televisió de l’Alguer
el dia 20 de juny, en què la Unió Musical actuava en
representació de les bandes valencianes.
I el dia 24, el Grup de Harmoniemusik de la banda
realitzava una gravació als Banys Àrabs per donar
suport a la candidatura de la ciutat turca de Sanliurfa
per ser declarada «Ciutat Creativa» per la UNESCO que
s’emeté el dia 16 de juny en l’International Music
Festival, l’innovador festival en línia organitzat des de
Sanliurfa (Turquia).
El 22 de maig tingué lloc La humanitat, l’amor i la
música, un concert conduït per la catedràtica de
musicologia del Conservatori Superior de Música
«Joaquín Rodrigo» de València Nieves Pascual. En
este concert, a més, participaren distints grups de
cambra de la Banda Simfònica.
El 17 juliol fou una de les fites més destacades del
2021, la Banda Simfònica participava en el concert de
lliurament de premis del I Concurs Internacional de
Direcció Orquestral «Llíria City of Music» amb un
programa molt atractiu del que gaudí tot el públic
assistent: les Danses Simfòniques de West Side Story
de Leonard Bernstein i Malambo, la dansa final de la
Suite Estancia d’Alberto Ginastera.

Tan sols uns dies després, en concret el dia 25 de
setembre, tenia lloc el Concert de les Bandes de la
Fira i Festes de Sant Miquel, la cita més esperada de
l’any. En la primera part del Festival tingué lloc l'actuació
de la nostra Banda Simfònica, que interpretà Leonardo
Dreams del compositor homenatjat Saül Gómez Soler i
la Simfonia N.º 3 d'Alfred Reed, en commemoració el
centenari del naixement del compositor. La Unió
demostrà una gran musicalitat durant la seua actuació.
La màgia i l'encís de la música de Saül Gómez, omplí la
plaça des del primer moment i, seguidament, l'energia i
el dramatisme de la simfonia d’Alfred Reed feu vibrar
d’emoció a tot el públic.
Tres dies després, el dia 28 la Banda actuà, novament, a
la Plaça Major en un concert molt especial atés que
comptàrem amb el multiinstrumentista Abraham
Cupeiro i el seu espectacle Pangea, en el qual per mitjà
de la música de la nostra Banda i els instruments
construïts i recuperats de la foscor del temps per
Abraham Cuperio, el públic, encantat per la seua
música, pogué fer un volta al món en tan sols l’estona
que durà el concert i sense necessitat d’alçar-se de la
cadira.
Al novembre celebràrem la festivitat de Santa Cecília i
enguany tinguérem la visita del director titular de
l’Orquestra Nacional de Cuba, Enrique Pérez Mesa
que durant uns dies pogué treballar amb algunes
agrupacions de la societat i, en concret, amb els músics
de la Banda Simfònica treballà amb el Grup de
Harmoniemusik que interpretà la Serenata Op. 7 de
Richard Strauss i la Petit symphonie de Charles Gounod.
Cal destacar l'homenatge que el día 27 de novembre
la Banda Simfònica, a través de la corda de flautes,
va retre a un dels seus músics més volguts, José
Adrià Aparici.
I ja, el dia 4 de desembre, sense saber-ho, la Banda
finalitzava la seua activitat de l’any amb el concert Festa
de la música valenciana, dins dels actes d’inauguració
de la 44ª edició del Certamen de Bandes de la Diputació
de València. Una espectacular actuació al Palau de les
Arts Reina Sofia de València compartint escenari amb
l’Ateneu Musical de Cullera i la Sociedad Musical «La
Artística» de Buñol.
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Banda Simfònica

Sumant-se al suport de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana per a la declaració
de les nostres Bandes com Patrimoni Immaterial de la
UNESCO, la Banda Simfònica celebrava, el dia 19 de
setembre, un concert emmarcat dins del cicle de
concerts amb motiu del 9 d’octubre que tingué lloc a
la Plaça Major de Llíria.

Banda Simfònica

Aquella vesprada els músics de la Unió, brillantment capitanejats pel mestre Pablo Marqués interpretaren el
pasdoble Algo muy diferente de Manuel Carrascosa, La viuda valenciana d’Aram Khachaturian i l’últim moviment de la
Simfonia N.º 5 de Dmitri Shostakóvich.
Malauradament, a causa de l’agreujament de la situació sanitària, al desembre, en contra dels nostres desitjos
haguérem de suspendre el tradicional i esperat Concert de Nadal, un concert molt emotiu que ja porta sense celebrarse dos anys. Esperem que enguany puguem portar endavant tota l’activitat i els projectes programats i que tots
els socis i amics de la Unió, puguen omplir el teatre acompanyant i recolzant la seua banda com sempre han
fet.
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El 8 d'octubre de 1903, amb la fundació de la Banda
Unió Musical de Llíria, naixia la nostra Societat. Però
des d’aleshores la societat tenia una gran activitat
cultural que anava més enllà de la música de banda.
Cal destacar el quadro artístic, element que
combinava la interpretació teatral, la dansa, i la
música amb cantants, cors i l’orquestra. Aquella
orquestra estava formada per instrumentistes de vent
de la banda i per instrumentistes de corda, alguns del
quals procedien de fora de la societat per poder
completar la plantilla de l’orquestra. De tots els músics
que formaven aquella orquestra cal destacar la figura
el violinista llirià Benjamín Lapiedra Cherp, el
primer professor de violí del Conservatori de València.
Aquella primera orquestra no només actuava en les
funcions del quadro artístic, sinó que realitzava altre
tipus d’actes com les misses en de honor de la Mare
de Déu del Remei, patrona de la Unió Musical. Tal fou
l’impuls que tingué l’activitat orquestral de la Unió, que
fins i tot es reconeix l’orquestra com una agrupació de
la societat, en companyia de la banda, en el reglament
de 1915.
“Art. 6º. Socios artistas, todos los que pertenezcan a
la Banda u Orquesta, y los que por causa física u otra
cualquiera que, a juicio de la Directiva estime
conveniente, dejaren de pertenecer.”
L’activitat del quadro artístic, amb la seua orquestra
estigué en funcionament molts anys, fins 1913 en el
Teatre del Poll, i des de 1914 en el teatre de la
societat al carrer de Sant Miquel. Des de 1943,
aquella orquestra que actuava en les funcions del
quadro artístic era completada amb instrumentistes de
corda procedents de l’Orquestra Municipal de
València.

El reconeixement que anava obtenint la societat feu
que diverses agrupacions professionals actuaren al
nostre teatre, entre elles cal destacar l’Orquestra de
Valènica que ha actuat en sis ocasions (1953, 1966,
1969, 1973, 1982, 2003) o l’Orquestra Simfònica de
RTVE (1969). A més, entre els anys 1976 i 1982, com
que València estava manca d’un auditori o sala de
concerts, la Unió Musical de Llíria rebia al seu algunes
de les més grans orquestres simfòniques del món els
concerts de les quals s'organitzaven a través de la
Sociedad de Amigos de las Grandes Orquestas
Sinfónicas (SAGOS), una societat fundada i
gestionada des de la mateixa Unió Musical. En aquest
programa de concerts actuaren orquestres com
l’Orquestra Simfònica de Viena, l’Orquestra Nacional
d’Espanya, l’Orquestra Simfònica d’Utah, l’Orquestra
Simfònica de Londres, l’Orquestra Filharmònica de
Moscou o l’Orquestra Simfònica de Berlín entre altres i
durant aquell període, la Unió Musical estigué
fortament relacionada amb el Teatro Real de Madrid i
el Palau de la Música Catalana de Barcelona, on
també actuaven les grans orquestres que ens
visitaven.
Amb tots estos antecedents, tot l’impuls cultural que
tenia la societat durant els anys 70 i 80, i el caràcter
pioner de la Unió, l’any 1981 es formava l’Orquestra
Simfònica Unió Musical de Llíria, completant d’esta
manera l’activitat musical de la Unió.
L’Orquestra Simfònica es va composar per músics de
corda i vent que, de la mateixa manera que la Banda
Simfònica, s’havien format en l’escola d’educands de
la societat, així, la Unió Musical es convertia en una de
les tres primeres societats musicals valencianes que
fundava una orquestra simfònica i la primera a Llíria.

Orquestra Simfònica

LA UNIÓ CELEBRA EL QUARANTA ANIVERSARI
DE LA SEUA ORQUESTRA SIMFÒNICA

Orquestra Simfònica

El
primer
concert
de
l’Orquestra se celebrà el 26
de juny de 1982 baix la
direcció
del
mestre
Bernardo Adam Ferero, i al
cap d’un any l’Orquestra
Simfònica Unió Musical, per
celebrar
el
seu
primer
aniversari, dedicà un concert
privat a la Reina Sofia en el
Palau de la Sarsuela, i a l’any
següent actuà als jardins del
Palau de la Moncloa davant el
president del Govern, Felipe
González, i la seua familia.
Després de 40 anys d’història, l’Orquestra Simfònica, ha realitzat un intensa i exitosa activitat musical
que està avalada per tots els reconeixements aconseguits, destacant el primer premi aconseguit al IV
Concurs d’orquestra Bankia de la Comunitat Valenciana, en la categoria "Martín i Soler".
Els actes de commemoració d'aquests 40 anys s'han vist marcats per la situació sanitària de la Covid-19, per la
qual cosa tant els músics i les músiques, el director i la Unió, ens hem vist obligats a respectar totes les mesures
sanitàries i protocols de seguretat en assajos i concerts, tot i això, el passat dia 27 de desembre vam poder
organitzar un senzill acte de reconeixement als integrants d'aquella primera orquestra, en què es va lliurar
un diploma a cadascun i elles.
Amb totes les circumstàncies, l'Orquestra ha realitzat aquest any quatre concerts. El primer dirigit pel músic i
director unioner Jose Miguel Rodilla Tortajada, celebrat el 28 de març, amb la participació de la cantaora
solista Lidia Plaza i el guitarra solista Rafael Serrallet. Els tres concerts restants van ser dirigits pel nostre
director titular Pascual Cabanes i es van fer el 24 de juliol, concert d'obertura dels actes commemoratius de
celebració del 40è aniversari; el 10 d'octubre, participació al IV Festival CaixaBank d'Orquestres de la Comunitat
Valenciana, i el 29 de desembre, concert gala commemorativa del 40è aniversari dins el IV Cicle CaixaBank
d'Orquestres.

Concert 28-03-2021. Director José Miguel Rodilla
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2021
SATISFACCIÓ I MOLTA ACTIVITAT

Banda Juvenil

Tornem a començar
La Unió se sent molt satisfeta del treball que ha realitzat
la Banda Juvenil durant aquest temps perquè, tenint en
compte les mesures necessàries per garantir el benestar
dels nostres músics i les seues famílies, l'activitat no ha
cessat i hem pogut gaudir de molt bona música a
cadascun dels concerts que ens han ofert.
Els mesos de gener i febrer estigueren replets d’assajos
en línia, a causa de les restriccions vigents en aquell
moment, i a partir del 19 de febrer anaren prenent la
forma tradicional d’assaig presencial, primer per grups
reduïts i a poc a poc, en la totalitat de la Banda.
El dia 11 d’abril, tingué lloc l’entrada dels membres que
hi haurien d’haver entrat en novembre del 2020, i que
per les circumstàncies de pandèmia no pogueren fer-ho.
El concert de benvinguda es desenvolupà dividint
l’agrupació en dues plantilles, per a cada una de les
dues parts de què constava.
Durant els següents mesos de maig, juny i juliol,
continuàrem amb els assajos per preparar el concert de
la Quinzena Musical "Manuel Enguídanos Cotanda"
que tingué lloc al nostre Teatre- Sala de concerts el dia
10 de juliol, a les 19:00 h.
Dies després, el dia 15 de juliol a la plaça Major de Llíria,
tinguérem una actuació espectacular i memorable, on la
Banda Jvenil ens va delectar amb un repertori molt
animat i del que cal ressaltar la peça The Ghost Ship,
amb efectes de so.

En agost, i a causa de les més que merescudes vacances
dels xiquets i del mestre, paràrem l’activitat fins a l’última
setmana d’aquest calorós mes, en la que començarem a
preparar el concert en honor a la Mare de Déu del
Remei, i que tingué lloc la vesprada del dissabte 11 de
setembre, després de l’ofrena floral en la qual la societat li
oferí una preciosa cistella de flors a la nostra Patrona i
Unionera perpetua. Aquest concert, que entrava dins del
Cicle d’intercanvis musicals de Bandes Juvenils, es
convertí per als Unioners i Remedians en una Ronda a la
Mare de Déu del Remei inoblidable.
Al mateix concert, la Banda Juvenil estrenà el pasdoble
Comparsa El Remei, peça composada pel nostre flautista
de la Banda Simfònica Carles Miquel Pascual Górriz.
L'ovació del públic, que omplí el teatre en la seua totalitat,
fou destacada.
Hem de ressaltar i aplaudir a la Clavaria-Majoralia de les
festes de la Mare de Déu del Remei, per l’esmorzar que
oferiren als nostres xiquets i director en agraïment pel
concert celebrat dins de les festes remedianes.
El següent dissabte, el 18 de setembre a les 22:00 h
tingué lloc a la Plaça Major de Llíria el Festival de
Bandes Juvenils que anualment organitza l'Ajuntament
de Llíria. El concert fou tot un èxit, els aplaudiments foren
més que prolongats; fins i tot el compositor de l’obra The
Ghost Ship, José Alberto Pina, felicità al mestre i a tota
l'agrupació per l’excel.lent interpretació d'eixa peça
musical, arribant a compartir un fragment de la
interpretació a les seues xarxes socials.
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El concert tingué lloc al nostre teatre el dissabte 20 de
novembre i fou dirigit pel director de l’Orquestra Nacional
de Cuba, Enrique Pérez Mesa, i la Banda Juvenil
compartí escenari amb l’Orquestra Jove de la nostra
societat, desenvolupant cada agrupació mitja part del
concert.
La setmana següent, el diumenge dia 28, tingué lloc la
cercavila i ofrena a la Música a la Plaça Major i on la
Banda Juvenil fou la protagonista. Prèviament, als locals
de la Unió, els nostre músics tocaren València de Padilla
en l’ofrena de llorer que férem als Fundadors de la Unió.
En acabar el passacarrer oferirem una solemne Eucaristia
a l’Església del Remei en honor a Sta Cecília.
Posteriorment la societat convidà als xiquets a un suculent
dinar en el bar de la Unió.
En desembre assajarem per participar en el concert de
Nadal, que tingué lloc el dia 23 al nostre Teatre-Sala de
Concerts, dins del programa d’inauguració dels nous locals
de la societat.
No volem acomiadar-nos de vostes, sense donar l’ enhorabona a tots el músics de la Banda Juvenil que enguany
han passat a la Banda Simfònica; vaja per a ells un aplaudiment i el millors desitjos en aquesta nova etapa.
I agraïm, naturalment, al nostre Mestre Esteban Espinosa García la seua dedicació i tenacitat, en aquesta bonica
llavor de formar als més menuts.
I a vostés, socis/es gràcies per la seua constància i per estar sempre recolzant la Societat.

Banda Juvenil

Durant els mesos d’octubre i novembre ens dedicàrem a
preparar el concert de Sta Cecília, en el que feren la seua
entrada els nous membres de la Banda Juvenil.

Orquestra Jove

Talent, energia i creativitat
Un any més l'Orquestra Jove Unió Musical de Llíria, dirigida per Pascual Cabanes, continua amb la tasca formativa
i educativa. Una tasca de la qual ens sentim orgullosos ja que durant aquest difícil any 2021 no ha decaigut la seua
activitat, havent ofert set concerts i continuat assajant amb gran responsabilitat.
Des del concert de música del classicisme, ofert el 14 de març fins als dos concerts celebrats al desembre, el 18
juntament amb el Cor Social i el Cor de Veus Blanques i el 21 el concert d'inauguració del Centre d'Innovació
Musical, també s'ha celebrat el 250+1 aniversari de Beethoven el 3 de juliol i participat al concert, organitzat per
l'Ajuntament de Llíria per commemorar el dia mundial de la creativitat i la innovació, un complex concert a causa
dels diversos estils que van haver d'acompanyar, ja que a més van participar artistes locals com la cantauttora i
música de la Unió, Maria Faubel, el cap de la Colla Pastrana, Ernest Chisvert, Grup de Danses i Rondalla Tossal,
Últims romantics, Manuel Torres Blat, Empar Llàcer, Marcel·lí Garcia , Lluís Pérez, Miranda Bou i Mª Àngels Almela.
Així com la cantant cubana Virginia Guantanamera i Albert Palau & Lucho Aguilar.
Cita anual obligada és el Festival d'Orquestres "Ciutat de Llíria" celebrat aquest any el 23 d'octubre al nostre
Teatre i on els nostres joves intèrprets van demostrar gran talent i energia.
Tampoc no podia faltar el concert de benvinguda als nous components de la nostra orquestra, que aquest any
es va celebrar el 22 de novembre, compartint escenari i director amb la Banda Juvenil, ja que les dues agrupacions
joves van estar dirigides pel director cubà Enrique Pérez Mesa.
Una experiència més en la formació dels nostres músics i músiques tots estudiants de grau professional i superior
amb una edat aproximada entre 12 i 21 anys que dia a dia demostren que són el futur de la Unió.
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COR SOCIAL

Comencem l'any assatjant "on line", a iniciativa de la nostra
directora Vivian Gutiérrez Abreu, fins que se'ns permití l'assaig
presencial, i fer el primer concert des que es va declarar la
pandèmia, al Teatre de la Unió el 13 de juny dins del Cicle de
Música Coral patrocinat per l'Institut Valencià de Cultura i
FECOCOVA (Federació de Cors de la Comunitat Valenciana).
Tancarem el mes juny amb un concert en col·laboració amb la
Banda UDP Llíria-Camp de Túria Serrans, celebrat a la Unió el
dia 27, en què es va homenatjar el estimat músic de la Banda
Simfònica, i també de la UDP, Francisco Navarro, així com
Salvador Marco, soci i exdirectiu de la Unió i anterior president de
la Banda UDP, tots dos morts a principis de 2021.
El día 7 d'agost i després de l'espera obligada per la situació
sanitària, es celebrà l'acte d'entrega a la Societat representada per
la Sra. Presidenta, del banderí confeccionat per a ser l'emblema
del Cor Social, per part del seus padrins Fina Pérez Lapiedra i
Enrique Aliaga Torres, a presencia del Cor que dedicà un cant al
nou estandart, dirigit per Miguel Maqueda, per enfermetat de la
directora titular.
El 13 d'agost ens dirigirem a Cabra de Mora on vam participar al
Festival de Música Clàssica celebrat a la seua magnífica església
de Sant Miquel. Amb l’aforament complet, entre els assistents es
trobaven els alcaldes de Cabra de Mora i de Rubielos de Mora,
així com el Delegado Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel,
també ens acompanyava la nostra presidenta Amparo Esquerdo
Aragó i altres membres de la Junta Directiva. El programa
interpretat pel Cor, va estar dirigit per la directora titular Vivian
Gutiérrez Abreu i acompanyat al piano pel jove Álvaro Gorrea.
Un concert amb el qual vam tenir l’oportunitat d’oferir la nostra
música per contribuir a la promoció i posada en valor del ric
patrimoni artístic de la localitat i donar suport al projecte de
restauració de l’orgue, situat a l’església, que data de 1788.
No ho sabíem en aquell moment, però aquest va ser el darrer
concert de la nostra directora Vivian Gutierrez Abreu que, a
mitjans de setembre presentava la seva renúncia per motius
personals després de set anys dirigint el nostre Cor i a la qual
agraïm no només el treball musical realitzat sinó també tots
els bons moments compartits fora de les tasques musicals.
Al mes d'octubre, i al límit del termini, varem celebrar el concert de
la campanya d'intercanvis 2021 tenint com a director invitat a José
Miguel Maqueda Aliaga que el 14 de novembre, al concert
programat per celebrar Santa Cecília, va ser nomenat director
titular del nostre Cor i aprofitant la celebració de Santa Cecília, a
l'església del Remei, un cop acabada la missa, es va procedir a la
benedicció del banderí oferint una xicoteta actuació.
El mes de desembre esdevingué un mes amb molta activitat: el 17
vam oferir un innovador concert junt la Colla Pastrana, el 18 amb
l'Orquestra Jove i el cor de Veus Blanques i el 23 a la inauguració
de la Sala Villarejo.
Cal destacar, com valor essecial de l'agrupació, l'humanitat i
companyerisme dels componentes i directors i l'afan de superació,
no regatejant esforços en els assajos i en la preparació de nou
repertori.

Cor Social

El Cor Social de la Unió Musical de Llíria, malgrat els temps que
ens toca viure, durant l'any 2021 ha continuat la seua activitat amb
renovada il.lusió i complint els compromissos seguint les mesures
de seguretat adoptades per les autoritats.

Colla Pastrana

MÚSICA D'AHIR I DE HUI AMB
LA COLLA PASTRANA
Com ja sabem, la Colla Pastrana. encapçalada amb molt
de sentit comú per el nostre benvolgut músic Ernest
Chisvert i amb el suport del tabaler Joan Mora con a
segon instrumentista de la Colla, van començar els curs
d’activitats per a la societat fa uns anys, a més a més
aquest any com a conseqüència de l'estat pandèmic al
parell que l’any d’abans no s’ha pogut realitzar cap
cercavila, front a aquesta adversitat els espais on han
pogut actuar han sigut espais oberts i amb l’aforament
limitat.
Durant la setmana del 5 al 9 de juliol van participar a les
classes de la Quinzena Musical "Manuel Enguídanos,
sent el mestre del curs Antoni de la Asunción, llicenciat
en Història de la música, director i compositor, tancant el
curs el dia 9 amb un concert a l’església del Remei amb
l’aforament limitat.
Posteriorment el 30 de juliol realitzaren un concert
d’estiu a les Termes Romanes de Mura, també amb el
suport del mestre Antoni de la Asunción, va ser un
concert molt emotiu on es va presentar el president de la
federació valencià de xirimiters, que va ser rebut per la
nostra presidenta Amparo Esquerdo.
El 21 agost, la Colla fou contractada a Alcubles, per a
suport del grup de dansa “Al Hilal Llíria” on van
interpretar varies peçes, d’entre elles una composició per
a dolçaina i tabal d`Antoni de la Asunción “Aquelarre”,
que va tenir una gran acceptació per part tots els
presents, aconseguint que la combinació de tabal,
dolçaina i dansa es convertirà en una nit màgica.

El 8 d’octubre, varen realitzar el concert d’intercanvi,
amb tan sols una sola agrupació, ja que la federació de
xirimiters va considerar que l’intercanvi el fera cadascú al
seu espai sense cap altra agrupació, sent de nou el
concert a les Termes Romanes de Mura, el qual va ser
també molt emotiu i celebrat pel públic assistent.
El 17 de desembre i amb companyia del Cor Social de la
Unió va tindre efecte el concert de nadal de les dos
agrupacions, aquest el realitzaren al teatre de la
societat, amb una perfecta simbiosi entre la colla i el cor,
on els mestres Ernest Chisvert i Miguel Maqueda van
demostrar el que es pot treballar amb unes agrupacions
menudes, però amb moltíssim entusiasme.
Per tancar l’any 2021 i sense una gran espectacularitat
la Colla va obrir la recepció d’autoritats a la inauguració
oficial del Centre d’Innovació Musical i millora del teatreauditori de la societat, sent també una actuació ben
rebuda, per el president de la generalitat Valenciana
Ximo Puig.
Un any més, i sense voler ser repetitius, la Colla vol
donar valor a aquesta música tan tradicional de la nostra
terra, i quasi a la resta del Mediterrani, així que la
societat convida a músics i no músics a participar i
provar aquests instruments de tabal o dolçaina, ja bé per
mitjà de l’Escola d’Educands o directament a través de la
Colla Pastrana.
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2020-2021
UN CURS MARCAT PER LA PANDÈMIA

Després de finalitzar un curs marcat per l'aparició de la
pandèmia, comencem el curs 2020-21 intentant
buscar una normalitat que no acaba d'arribar. Així i tot,
amb el bon fer del professorat i mantenint en tot
moment les pautes sanitàries marcades per les
autoritats, l'ESCOLA D'EDUCANDS va impartir les
classes de manera majoritàriament presencial i en
format en línia quan la situació ho requeria. D'aquesta
manera s'han complit els objectius marcats, realitzant
les corresponents audicions i activitats previstes,
posposant, això sí, les que tocava realitzar en
períodes d'alta incidència de contagis.
Al maig celebràrem, amb gran acolliment, la IX edició
del nostre CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS que,
com en totes les seues edicions, està dirigit als
alumnes de l'escola d'educands i del centre integrat de
la Unió.
Arribat l'estiu, al mes de juliol, vam tindre l'esperada X
edició de la QUINZENA MUSICAL "MANUEL
ENGUÍDANOS COTANDA”. Per a la presentació
vàrem comptar amb la presència del Director
Territorial de Presidència, Fracinsco Molina i a
l’alcade de Llíria, Manuel Civera, que acompanyaren
en la taula a la presidenta i vicepresident de la Unió.
Durant aquests deu anys l'alumnat que hi ha participat
i ha superat, en molt, el miler.

I és que la Unió està fent gran esforç i inversió a
consolidar una robusta estructura pedagògica que la
situa com a referent educatiu entre les societats
musicals. Compta amb un sòlid projecte educatiu en el
qual es potencia la pràctica musical en grup, formant al
i la jove educant com a músic dels diferents conjunts
instrumentals de vent, orquestra infantil, cor, per a
posteriorment continuar la seua projecció en la nostra
banda juvenil i orquestra jove que els portarà a ser
integrants de les nostres agrupacions simfòniques.
Paral·lelament a la nostra Escola d'Educands, l'octubre
de 2020 vam començar la IX edició de l' ESCOLA DE
PERFECCIONAMENT que s'ha prolongat, amb les
seues trobades mensuals, fins a juny de 2021.
Actualment estem immersos en la dècima edició,
consolidant cada vegada més, si cap, un claustre de
professorat d'alt nivell, format íntegrament per solistes
d'orquestra, catedràtics i concertistes de reconeguda
trajectòria professional i musical.
En aquests moments, primer trimestre de 2022, ja
estem treballant per a realitzar el X Concurs de Joves
Intèrprets el 14 de maig i la XI Quinzena Musical
“Manuel Enguídanos Cotanda” que celebrarem
entre el 4 i el 16 de juliol.

Escola d'Educands

UN ANY MÉS HEM PREPARAT AL NOSTRE
ALUMNAT PER A ACCEDIR ALS ESTUDIS
PROFESSIONALS I HEM ACONSEGUIT
L'OBJECTIU AL 100%

CINE

Després de que durant molts anys el cine fóra una activitat essencial i una important font d'ingressos en
algunes societats musicals, l'any 2001, l'última sala que quedava oberta a Llíria, la de la Unió Musical, tancà
les seues portes per no poder competir amb les multisales que s'obrien pertot arreu.
Lány 2011, després de 10 anys tancada, per iniciativa de la Junta Directiva i l'entusiasme d'un grup de jòvens,
es recuperà l'activitat cinematogràfica. Fou tot una aventura. Ningú dels joves era professional del sector.
Hagueren d'aprendre a manejar les màquines de 35 mm, col·locar i canviar els grans rotllos en els quals
arribaven les pel·lícules, contactar i negociar amb les distribuïdores la contractació dels millors títols d'estrena,
posar-se a fer palometes etc. etc. I en poc de temps el format de 35 mm començava a desaparèixer. En un
principi pareixia que este canvi seria a poc a poc, però fou molt ràpid, així que ens haguérem d'adaptar i
compràrem el projector digital.
Però valgué la pena. El públic respongué acudint amb alegria els caps de setmana, inclòs en ocasions
s'omplia la sala.
En estes últimes festes nadalenques, el dia de la nit de Nadal, s'han complit 10 anys que la Unió Musical de
Llíria reobrí el seu teatre per a fer cine. Deu anys que no els hem pogut celebrar de manera esplèndida com
haguérem desitjat, degut a les circumstàncies que imposa la pandèmia, però seguim en actiu malgrat les
dificultats d'esta època tan difícil. Hem tornat a col·laborar amb la comunitat educativa oferint, a petició,
sessions matinals per a escolars, i amb l'Ajuntament, por segon any consecutiu, en la Mostra Infantil de
Cinema Educatiu de Llíria que va organitzar. A més d'oferir la programació ordinària els caps de setmana.
Entenem el cine com una activitat cultural i social a disposició dels nostres veïns de Llíria i de tota la comarca,
i esperem que perdent-se la por que encara queda, tornem a contar amb l'assistència important que ja
teníem.
Deixem una mostra de les pròximes pel·lícules i podeu consultar la programació en la web
www.cinelaunió.com, en Facebook i Instagram.

A causa de la pandèmia, aquests anys estan resultant difícils per a tothom però si cal, encara més difícil resulta
lluitar contra la COVID en les aules. No obstant això, des que començà aquesta lluita, l’equip docent i directiu del
nostre col·legi ha mantingut a ratlla la marabunta mitjançant una gran responsabilitat personal i un seguiment
rigorós dels protocols: presa de temperatura, ventilació d’aules, manteniment de la distància, ús de mascareta...
Ha estat un any de canvis, sempre amb un objectiu final: millorar la marxa diària del col·legi en benefici del
nostre alumnat. Un exemple és el canvi en l’horari d’entrada i eixida del col·legi, que facilita la conciliació familiar i
permet que l’alumnat que ho desitja puga realitzar, més folgadament les activitats extraescolars.

I també hem millorat totes les nostres instal·lacions.
Hui sabem que el menjador escolar és un espai
imprescindible dins del centre educatiu. Quin millor espai
per a deixar als teus fills i filles adequadament atesos i
protegits en el millor entorn, l'escolar. El menjador és
una eina educativa potent ja que no sols educa en hàbits
alimentaris saludables i normes d'higiene, sinó que a
més promou la convivència i activitats d'oci que
contribueixen al desenvolupament relacional o social de
xiquets i xiquetes. Estes afirmacions han impulsat a la
nostra Societat a invertir en l’adequació dels espais
destinats a aquest servei: hem desvinculat el
menjador del bar i l’hem instal·lat al tercer pis de
l’obra nova, un espai ampli, ple de llum i ventilat on
l’alumnat gaudirà dels beneficis d’aquest servei.
En quant fa a les activitats han sigut moltes, variades i
de qualitat com ara les realitzades el 25N, per
conscienciar a la comunitat educativa del fet que la
violència de gènere encara al segle XXI segueix sent
una plaga per a la nostra societat, cobrant-se víctimes
cada any. Així doncs, celebrant i ficant en valor dies
assenyalats com ara Dia de la dona, dia contra
l'escalfament global..., els nostres docents realitzen
una funció social inigualable i poc reconeguda, en la
lluita per aconseguir que l’alumnat assolisca
coneixements
curriculars
i
valors
socials
imprescindibles per arribar a ser ciutadans i
ciutadanes responsables, conscients i capaços de
liderar en el futur una societat més justa i inclusiva.

Col·legi Centre Integrat d'Ensenyaments Musicals

Som educació, som tradició, som CIEM
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Col·legi Centre Integrat d'Ensenyaments Musicals

Durant aquest any ens han reconegut com a
centre preparador dels exàmens de Cambridge
Assessment English, organitzats pel British
Council.
Durant el passat any, ens visità À punt, la televisió
valenciana, fent-se eco de la gran aposta que
suposa tindre un centre integrat formant part d’una
societat musical com és la Unió, i donant a
conèixer la importància que l’ensenyament musical
té en el nostre col·legi.
El que és cert, és que tenim un gran equip
docent, amb molt de potencial i ganes de treballar
bé, és per això que des de la nostra Societat,
forjant vincles entre les distintes associacions,
s’organitzà el passat 21 de novembre un concert
homenatge al docent. La batuta encarregada fou
el director cubà convidat a la nostra Societat
Enrique Pérez Mesa i el fil conductor el nostre
mestre titular Pablo Marqués Mestre.
També des de l’Ajuntament de Llíria en
reconeixement a la tasca del nostre Centre Integrat
d’Ensenyaments Musicals, es feu entrega a la
directora, Consuelo Faubel Marín de la Medalla de
la Ciutat concedida al nostre col·legi “en virtut de
tota l’extensa tasca que desenvolupa en l’educació
de les persones joves de la nostra població".
I el passat 21 de desembre, el president de la
Generalitat, Ximo Puig, valorà l’aposta de la
Unió Musical de Llíria per "la igualtat, l’educació
i la innovació", durant la inauguració del Centre
d’Innovació Musical de la Unió, ficant una vegada
més en valor la funció social i educativa del nostre
Centre Integrat.
No podem ni volem oblidar-nos del fet que
l’educació és tot un repte, sobre tot en temps de
pandèmia. Tenim una llarga història d’arrels i
música, quasi 40 anys treballant per a assegurar
una educació de qualitat que sense cap dubte
deixarà petjada en la vida de moltes persones.

https://ciemuniomusical.com/

Centre Intgegrat Unió Musical

ciemuniomusical
https://www.instagram.com/ciemuniomusical

19

MARÍA FAUBEL PORTOLÉS, música percussionista de la Unió.
compositora i cantautora, que al mes d'abril de 2021 va veure
publicada la seua obra 'Kahlo', una peça per a marimba sol.

RAQUEL SÁNCHEZ, músicat violoncel de la Unió que, amb el seu
grup Névoa Quartet, tancaren el 2/05/2021 al Teatre de la Unió
Musical de Llíria la sisena edició del DesenJazz que organitza
l'Ajuntament de Llíria.

ELOY PÉREZ LLAVATA, músic clarinet la Unió, seleccionat per
participar en el Verbier Festival Júnior Orchestra (VFJO) celebrat a
Suïssa l'estiu de 2021 i que ha aconseguit plaça d'academista a
l'Orquestra Simfònica d'Hamburg.

VÍCTOR TALAYERO MOCHOLÍ, músic de la Unió que ha participarà
a la trobada de la Neue Philharmonie München, a Alemanya.

VICENT LÓPEZ TORNER, músic tuba de la Unió que ha guanyat en
juliol de 2021 el concurs online de l’ Associació espanyola de Tubes i
Bombardins.

ANDREU MOROS ESCRIG, músic trompeta de la Unió, que ahir va
fer el primer des seus concerts amb la l Carpe Diem Chamber
Orchestra St. Petersburg, ditridiga per Pablo Marqués Mestre.
(07/08/2021).

GONZALO PASTOR GÓMEZ, músic clarinet de la Unió que, des del
passat 16 d'agost, es troba a Lleida a l'Acadèmia General Bàsica de
Suboficials, on ha iniciat la seua formació una vegada superada
l'oposició per al seu ingrés en el Cos de Músiques Militars.

GUILLEM FERNÁNDEZ TOMÁS, músic violí de la Unió per formar
part de la Concertgebouworkest Young, un projecte que té per objectiu
descobrir nous talents al temps que fomenta els valors i la
sostenibilitat de la música.

Unioners i unioneres són notícia

INMA VESES GIL, música oboè de la Unió que el 19/04/2021 va
actuar a l'Auditori Nacional (Sala de Cambra) junt a les demés
components del seu grup Globo Ensemble i que el 8/08/2021 va
protagonirzar un esplèndid concert amb la Carpe Diem Chamber
Orchestra St. Petersburg dirigida per Pablo Marqués Mestre.

Unioners i unioneres són notícia

PROFESSORAT, ALUMNAT, PARES I MARES DEL CIEM, per haver
estat distingits amb la Medalla de la Ciutat de Llíria que atorga
anualmente l'ajuntament de Llíria.

CARLES SUBIELA CASTILLO, empresari i amic de la Unió, que el 9
d'octubre va rebre la Distinció al Mèrit Empresarial i Social que atorga
la Generalitat Valenciana.

RUBÉN SIMEÓ GIJÓN, músic trompeta de la Unió que ha rebut el
premi Jaume I de la Vila de Llíria que atorga l'ajuntament de Llíria.

AMPARO ESQUERDO ARAGÓ, presidenta de la Unió que ha rebut el
premi Jaume I de la Vila de Llíria que atorga l'Ajuntament de Llíria.

BERNARDO ADAM FERRERO, coronel músic i director fundador de
l'Orquestra Simfònica Unió Musical de Llíria, que el passat 14
d'octubre fou homenatjat per Capitania General de València.

JOSÉ MIGUEL MAQUEDA ALIAGA, músic de la Unió que des del 14
d'octubre ostenta la titularitat del Cor Social Unió Musical de Llíria.

ÁLVARO ALBIACH FERNÁNDEZ, músic de la Unió, pel seu concert
al front de l' Orquestra de València el passat 21/10/2021

PEDRO SAPENA, músic de la Unió que ha superat les proves
d'accés, com a trompa titular, de l'Orquestra Filharmònica de la
Universitat de València. (27/10/2021)

MAR BONET SILVESTRE, música de la Unió, per haver passat a les
semifinals del 1r. Concurs Internacional WorldVision Music Contest.
(desembre 2021).

BERNARD ROS TORRENT, músic de la Unió, que ha aconseguit el
primer premi de trombó tenor modalitat B "Gaspar Sanchís" del IV
Concurs Nacional de Trombó que organitza l'Associació de
Trombonistes Espanyols. (16/12/2021)

L'any 1914 la Unió construí el primer teatre de la seua
propietat en el qual es feia els concerts de la banda, cine i
les representacions del quadro artístic. Si la societat ja
tenia un teatre amb 675 localitats, per quin motiu l'any
1949 decidiren construir l'actual teatre? No tenia massa
sentit embarcar-se en un projecte tan costós com era alçar
un nou teatre si el que hi havia feia tan sols 35 anys que
s'havia construït. Alguna cosa estava passant a la Unió i a
Llíria perquè els seus directius s'arriscaren amb molt
d'entusiasme per a portar endavant esta iniciativa. El que
estava ocorrent és que l'explotació del teatre com a sala de
cine estava oferint grans beneficis durant la dècada dels
anys quaranta. Però per quin motiu el cine era ara tan
rentable? L'explicació la podem trobar en la situació
política, econòmica i social d'Espanya durant els anys
quaranta. Així, el cine de la Unió començà a viure una
època d'esplendor durant els anys de la llarga postguerra,
en un temps on hi havia una gran necessitat de refer els
espais de sociabilitat. Era l'època de la fam i de
l'estraparlo, però també del nacionalcatolicisme, de la
censura, de la repressió i de la manca de llibertats. Davant
este panorama tan desolador, la gent necessitava evadirse d'unes condicions de vida tan pèssimes i amb tanta por
i repressió. I per eixe motiu els dos cines de les societats
musicals de Llíria es convertiren en els centres principals
per a l'oci i l'evasió de la dura vida quotidiana.
L'any 1944 els ingressos procedents del cine ja eren molt
importants i començà a aparèixer en alguns directius de la
Unió l'opinió que caldria construir un nou teatre amb més
capacitat per a albergar a més espectadors i així
augmentar els beneficis de l'explotació del cine. Este
assumpte es continuà debatent en els anys posteriors i hi
hagué directius que estaven a favor de fer un teatre més
gran, altres opinaven que era millor reformar el que tenien i
un altre sector estava en contra perquè pensaven que la
societat podria posar-se en un deute inassumible. Però els
ingressos del cine continuaren progressant i a més la Unió
posà en marxa el 1946 el cine d'estiu que també donava
molts beneficis. De fet, per a la inauguració d'este cine
compraren 600 cadires i abans d'un any hagueren de
comprar-ne 300 més. Finalment, davant l'evolució
econòmica dels dos cines de la Unió, en 1949 ja no hi
havia cap veu discrepant en la societat que vera inviable la
construcció del nou teatre.

Prospecte de l'última pel·lícula projectada
el 28 i 29 de maig de 1949 al teatre vell
abans d'enderrocar-lo.
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L'explotació del cine
impulsà la
construcció del
teatre de la Unió

Francesc Rozalén Igual

Amb una gran unanimitat s'aprovà la construcció d'un nou
teatre sobre una parcel·la de 900 m2 que es pretenia que
tinguera capacitat per a 1.500 espectadors, més del doble
del que es volia enderrocar. Les obres s'iniciaren en juny
de 1949 i volgueren que es feren amb molta rapidesa per
no paralitzar massa l'activitat del cine, per això a principis
de novembre ja havien finalitzat. Res més que 5 mesos
duraren les obres, un temps rècord per a les
característiques tècniques de l'època. En la construcció de
l'edifici participaren els socis aportant mitjans de transport
propis com carros i vehicles motoritzats per a transportar
materials, així com la Societat contractà un préstec bancari
per a finançar les obres el qual es pagaria dels beneficis
que es tragueren del teatre. El cost total fou de 1.557.887
pessetes.
El projecte s'encarregà a un dels millors arquitectes del
moment, Juan Guardiola, que es mogué entre l'art déco i
l'expressionisme racionalista, el qual féu importants edificis
a la ciutat de València i també construí altres teatres.
És clar que la Unió disposava d'altres ingressos, com les
contractes de la banda o les quotes dels socis, així com
també els ingressos que aportava el quadro artístic que
representava moltes sarsueles i obres de teatre, però la
font de finançament més important que la societat tenia en
aquells anys procedia sobretot de l'explotació del cine, tant
en el teatre com en el cine d'estiu.
El cine també serví per a estimular l'assistència dels músics
als assajos. Així ja l'any 1947 en lloc d'endurir les normes
disciplinàries per als músics que no acudien als assajos de
la banda, s'optà per regalar-los entrades per assistir a les
sessions de cine a tots els músics que complien amb els
assajos. Més endavant esta mesura també s'implantà en
l'Escola d'Educands. Els xiquets eren premiats
setmanalment amb el regal d'una entrada per al cine si
prèviament havien cantat bé la lliçó del mètode de solfeig o
tocat la de l'instrument. Molts d'aquells xiquets i joves volien
arribar a ser músics de la Banda perquè a partir d'aquell
moment tindrien gratis l'entrada al cine per a tota la vida, ja
que este privilegi el gaudiren tant els músics en actiu com
els ja jubilats.
El Cine La Unió està considerat actualment la sala en actiu
més antiga al País Valencià. Està documentat que l'any
1926 ja oferia cine al seu primer teatre pojectant pel·licules

Prospecte de la primera pel·lícula projectada
els dies 15 i 16 de juny de 1946 en la
inauguració del nou cine d'estiu de la Unió.
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Però el Cine La Uníó, acostumat a lluitar contra totes les adversitats, ha superat tots els entrebancs gràcies al
treball de moltsunioners que des fa més de 100 anys es comprometeren per a que esta iniciativa fóra un èxit i una
gran font d'ingressos per a finançar l'activitat musical i educativa de la societat.Alhora, la Unió ha aportat al poble
de Llíria una activitat que no sols ha servit per a oferir oci sinó també per a difondre cultura, perquè el cine és
màgia però també és art i bellesa.
Per tot açò, tots els unioners ens hem de sentir molt orgullosos del nostre cine i per això hem de continuar
recolzant-lo amb la nostra assistència.

Prospecte de 1949 on podem
apreciar el preu de l'entrada:
2 pesetes

En aquest prospecte del 1950
veiem com s'aprofita per
anunciar la representació
d'una sarsuela

Francesc Rozalén Igual

mudes, encara que esta activitat probablement començaria l'any 1914 amb la construcció del primer teatre de la
Unió. L'any 1930 fou pionera en ser una de les primeres sales valencianes en oferir cine sonor. L'any 2001 fou
l'últim cine de Llíria en tancar com a conseqüència de la competència de les multisales dels centres comercials. I
l'any 2011 es convertí en l'únic cine de Llíria que reobria la seua històrica sala després de 10 anys d'inactivitat
oferint pel·lícules d'estrena tots els caps de setmana, fins i tot durant estos últims anys de pandèmia.
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Recuperem el Quadro Artístic
El 1903, concretament el 8 d’octubre, per tothom és
sabut que a Llíria es fundava una nova banda de
música que, amb el nom integrador d’«Unió Musical»,
naixia com a resultat de la fusió de les dos bandes
anteriors, Música Vella i Música Nova, que
desenvoluparen una trajectòria musical molt
interessant des de mitjans del segle XIX. Però, amb
eixa banda sorgia tota una societat musical que des
dels seus inicis comptava, a més, amb una escola
d’educands i un quadro artístic que posava en escena
algunes de les obres més destacades del teatre líric
espanyol. Tanmateix, este quefer teatral que la Unió
Musical potencià des dels primers moments no sorgí
del no-res, sinó que fou la continuació d’una tradició
molt arrelada en la nostra ciutat com es pot
comprovar en el retrat que feu de Llíria, el 1879, Juan
B. Perales en què la descriu com una vila huitcentista
que, malgrat ser encara un municipi agrícola, bressol
de llauradors i jornalers, amb la incorporació de
diverses fàbriques i un adequat sistema de servicis,
anava endinsant-se en el progrés.
"Como cabeza de partido y una de las villas más ricas y
principales del reino [Llíria], cuenta muchos de sus hijos
licenciados en jurisprudencia y otras carreras científicas y
literarias, […] Tiene tres paseos públicos, dos casinos de
recreo, dos cafés y dos teatros donde funcionan en invierno
los aficionados de la villa. […] Su población es de 9201
habitantes. […] Hay algunos talleres de lienzo, diez
fabricantes de esteras, doce fábricas de aguardiente, tres
alfarerías, seis molinos harineros, y algunos de aceite,
cuatro confiterías, y tiendas de ropa y de todos los artículos
necesarios al consumo de la población."[1]

En efecte, que en la descripció de Llíria se citara que
la ciutat comptava amb dos teatres "en los que
funcionan en invierno los aficionados de la villa"[2] no
és més que una corroboració al fet que les
representacions teatrals en la nostra ciutat constituïen
una tradició artística tan rellevant com la música de
banda, de la que no hi ha cap referència en esta
descripció. Cal pensar que un dels dos teatres que
apareixen citats és el teatre instal·lat al claustre de
l’antic convent trinitari del Remei, que ocupà la
Música Nova des de 1869 i que tenia en lloguer
Gregorio Faubel.[3]

Vist, doncs, el panorama artístic de Llíria en les
darreries del segle xix, cal contemplar, a més, el pes
que tingueren unes serie persones, ja en la fundació
de la Unió Musical, per a reorganitzar, potenciar i
enfortir l’activitat teatral dins de la societat, la qual fou
un dels elements més singulars de la Unió durant
molts anys. Estes persones, evidentment, són Juan
Collado Calvo, fundador i primer president de la Unió
Musical; Francesc Porcar López, fundador,
vicepresident en la primera Juta Directiva i president
de Unió Musical de 1905 a 1908; Antonio Borrell
Tormo, fundador i president de la Unió Musical de
1910 a 1912, així com el destacat director i
compositor llirià Miguel Asensi Martín, qui havent
sigut membre de la Música Vella en la seua joventut
fou un dels impulsors de la creació de la nostra
societat, a més de director musical del Quadro Artísitc
de 1905 a 1913 i de la Banda Simfònica de 1910 a
1912, any en què fou nomenat director d’honor.
Juan Collado havia actuat, en la seua joventut, com a
cantant, baríton, en una companyia de sarsuela a
Madrid durant la seua època d’estudiant en la dita
ciutat. L’èxit d’aquella companyia feu que
s’organitzara una gira per Amèrica en la que Juan
Collado estigué a punt d’endinsar-se. Però, per
interessos familiars, hagué de tornar a Llíria després
de la seua formació i el seu interés per la música i la
cultura el feu partícip de la vida artística de la localitat,
com a músic i director de la Música Nova primer, i
posteriorment com a president i director d’honor de la
Unió Musical. [4] Per altra part, Francesc Porcar era
una persona d’una més que basta cultura, poliglot i
amant de l’art i el patrimoni històric. La seua gran
afició al teatre feu que se sumara al projecte artístic
del president Collado.[5] Antonio Borrell, per la seua
banda, era un propietari industrial, i un home amb una
gran sensibilitat artística i literària. Com a fort
admirador del teatre, destacà en la seua faceta de
poeta i dramaturg aficionat. I per últim, Miguel Asensi
fou un dels músics més destacats de la València de la
primera mitat del segle xx. Arribà a ser director
fundador del Teatre Regional Valencià el 1926 i
compongué tot tipus de gèneres: música simfònica
per a orquestra i banda, cançons i música de cambra,
però cal destacar la seua contribució el teatre líric en
totes les seues varietats: sarsuela en castellà,
revistes i esquets costumistes en valencià, i el teatre
líric de temàtica religiosa, els betlems i les
representacions de la Passió de Jesucrist tant
populars en Llíria en aquella època.
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Per tant, la coneixença que tenien estes persones sobre el
funcionament del teatre, feu que en la fundació de la
societat, el Quadro Artístic prenguera una rellevància molt
gran que estigué en auge fins a moltes dècades després.
És per això que, tot i haver heretat de l’antiga Música Nova
el teatre del convent del Remei, la Unió necessitava un
espai millor condicionat per a dur a terme este tipus
d’activitats i els concerts de la banda. El 1905, doncs, la
Unió Musical ocupava, en lloguer, l’antiga Casa del Pòsit,
un almodí situat a l’actual carrer de la Puríssima, on en
l’actualitat es troba la Biblioteca Municipal. Este depòsit fou
adequat com a teatre, motiu pel qual se’l conegué
popularment com a Teatre del Depòsit o Teatre del Poll, i
estigué en funcionament fins el 1914, quan la societat
construí el primer teatre que tingué en propietat al carrer de
Sant Miquel, enderrocat i reconstruït el 1949 per aconseguir
un espai de major capacitat, que és el que tenim
actualment.
Des del 1914, el director musical del Quadro Artístic era el
director titular de la Banda Simfònica, el qual, entre les
seues responsabilitats, tenia al seu càrrec dirigir les
funcions del teatre líric i encarregar-se de l’escola
d’educands. Però la situació canvià, cap al 1950, ja en el
teatre actual, quan s’encarregà de la direcció del Quadro
Artístic Miguel Gorrea Garrigues, en una època en què
l’agrupació gojà d’una gran popularitat en la representació
de revistes. El Quadro Artístic estigué en funcionament fins
les darreries de la dècada de 1970, però a l’any 1991 n’hi
hagué un grup de persones, dirigides per Salvador Vicent
que el reformaren, com a grup de teatre, el qual es
caracteritzà per posar en escena comèdies modernes i
estigué funcionant fins l’any 1999.
Cal assenyalar que el Quadro Artístic fou la principal
font d’ingressos en els inicis de la societat, com així es
demostra en el llibre de comptes del Teatro del Poll escrit
per Antonio Borrell, que es conserva a l’arxiu de la societat.
Com a exemple citarem una nota escrita al citat llibre
corresponent a la funció del 25 de desembre de 1910, en
que s’exposa: «Función á beneficio de la Banda: siendo los
productos destinados ála compra de instrumentos para la
misma».[6]
Un aspecte per analitzar és el musical, perquè l’orquestra
que interpretava la part musical de cadascuna de les obres
representades estava formada per un grup de músics de la
Banda Simfònica i es completava per instrumentistes de
corda, entre els qui cal destacar a Benjamín Lapiedra
Cherp, prestigiós violinista llirià que fou professor del
Conservatori de Música de València. La resta
d’instrumentistes de corda, eren músics externs a la
societat a la qual aportaven la seua col·laboració en estes
activitats. Des de 1943, a l’orquestra del Quadro Artístic se
sumaven músics procedents de l’Orquestra Municipal de
València.[7]

De dalt a baix
Quadro Artístic al Teatre del Poll, 1912-1913.
Quadro Artístic al Teatre de la Unió de 1914, abans de 1936.
Quadro Artístic al Teatre actual. 1952

Ja cap al final de la seua trajectòria, el Quadro Artístic era
acompanyat per un grup de músics de la Banda Simfònica.
Menció a part mereixen els cantants que protagonitzaven
les funcions, perquè en la primera etapa, la participació
dels unioners era, fonamentalment, com a membres de
l’orquestra, o com a actors i cantants dels cors, mentre que
per als papers principals es comptava amb la col·laboració
de cantants professionals. A partir de la segona etapa
pràcticament la totalitat del repartiment de les obres estava
formada per unioners.

Carlos Miguel Pascual Górriz

25
La història del Quadro Artístic de la Unió Musical ha sigut
conseqüent a la història de la Societat i ha sofert tots els
canvis que esta ha desenvolupat, com els canvis de
directors titulars de la Banda Simfònica o els trasllats de
seus socials o teatres. D’esta manera, atenent a tres
aspectes essencials: el lloc on actuava el Quadro Artístic,
el director musical i/o d’escena de l’agrupació i el repertori
escenificat, podem fer un divisió en quatre etapes de
l’activitat del Quadro Artístic de la Unió Musical.
La primera correspondria als anys 1903-1913, en un
primer moment al teatre del convent del Remei i després,
fonamentalment, al Teatre del Poll amb la direcció del
mestre Asensi i un repertori format per nombrosos títols de
sarsuela. La segona, desenvolupada als anys 19141949, en l’antic teatre del carrer de Sant Miquel estigué
dirigida per diversos directors de la banda simfònica. La
tercera, desenvolupada ja en el teatre actual des de la
dècada de 1950, sota la direcció musical de Miguel
Gorrea, amb un repertori de populars revistes, cap als anys
70 suprimí la música dels seus espectacles i se
n’encarregà de la direcció dramàtica Vicente Montesinos. I
la quarta, entre 1991 i 1999, ressorgí després d’un breu
període d’inactivitat com a grup de teatre sense música [8] i
un repertori format per obres de la literatura moderna,
estigué encapçalada pel director d’escena Salvador Vicent.

Però, sens dubte, l’aspecte més important a comentar
del Quadro Artístic fou la funció social que realitzà, la
qual serví d’estímul per a molts unioners aficionats al
teatre, i apropà la cultura teatral a la societat lliriana
posant en escena els títols més rellevants que es
representaven, alhora, en les grans capitals com ara
València o Madrid. A més, esta funció social, serví per
enfortir la cohesió de la societat, ja que era molta la gent
que participava en un mateix projecte: des dels músics
de l’orquestra, fins els cantants, passant pels actors, els
qui havien dissenyat els decorats... i, evidentment, el
públic.
Des que deixà de funcionar el Quadro Artístic, l’activitat
del teatre líric en la Unió ha quedat relegada només al
record d’aquelles antigues funcions en què els unioners
d’aleshores pogueren gaudir de l’art dels músics i actors
de la societat. En la memòria col·lectiva dels unioners
que visqueren aquella bonica història, romanen molts
noms que ja formen part de la Història de la Unió
Musical: les germanes Amparo i Teresa «les Pajaritos»,
Maria Domingo, Carmen Llatas, Carmen Artés, Miguel
Gorrea, Vicente Montesinos, Vicente «el Grande» o
l’enginyós Enrique Calvet «el Florero», actor i
dissenyador de l’escenografia; entre un quasi infinit
etcètera, en són un bon exemple. És per això que
considere que la recuperació del Quadro Artístic és un
acte de justícia amb la Història de la Unió que
completaria el projecte musical de la societat i
contribuiria al creixement artístic de la Unió Musical.

[1] Escolano, Gaspar y Perales, Juan B. Décadas de la historia de la
insigne y coronada Ciudad y Reino de Valencia. Tomo II. Valencia:
Terraza, Aliena y Compañía editores, 1879, pp. 367-368.
[2] Ídem.
[3] Alonso, Miguel. Historia de la música en Llíria. Valencia: M. I.
Ajuntament de Llíria, 1991, p. 174.
[4] Dades orals transmeses per M.ª Luisa Collado Cano.
[5] Rozalén, Francesc. Un centenar de persones assisteixen a la
xarrada dels treballs d’Hèrcules. 2016. www.laveudelliria.com/xarradatreballs-dhercules/.
[6] Llibre de comptes del Teatre de la Unió Musical de Llíria 19051913, Teatre del Poll, conservat a l’arxiu de la Unió Musical.
[7] Arrando, Sergi. Joan Garcés Queralt: Una vida dedicada a la
música. València: Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana (FSMCV), 2013, p. 20.
[8] Durant esta etapa, el Grup de Teatre de la Unió Musical,
escenificà, excepcionalment, la Historia de un soldado, que fou
musicat per un grup de músics de la Banda Simfònica i l'Orquestra, la
qual cosa significa que tot i que esta etapa no realitzava espectacles
musicals, no deixà d’excloure’s la música per complet.

Fotos de dalt a baix
Quadro Artístic, 1978
Grup de Teatre i grup de Músics de la Unió després de la
representació de "historia de un soldado" l'any 1994
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ACTIVITATS

27/03/2021

JUNTA GENERAL I NOVA
JUNTA DIRECTIVA
Amparo Esquerdo és la dona que,
per primera vegada a la història de

15/04/2021

DIA MUNDIAL DE L'ART
La presidenta de la Unió a la cloenda de l’exposició «17 ODS, 17 Mirades»
acte amb què Llíria City of Music ha celebrat el Dia Mundial de l’Art. A la
foto amb Stella Manaut, filla del pintor edetà José Manaut,

Llíria, ocuparà el màxim càrrec en
una societat musical.

30/04/2021

LA MÚSICA DE LLÍRIA AL SENAT
01/04/2021

VISITA INSTITUCIONAL A
L'ALCALDE DE LLÍRIA.

La Camerata Llíria City of Music, formada per músics de les societats
musicals de Llíria, ofereixen un concert presidit per la presidenta del Senat,
Pilar Llop, celebrat a l'Antic Saló de Sessions com a homenatge a les
societats musicals de la Comunitat Valenciana que representen una part
del patrimoni cultural immaterial d'Espanya.
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01/05/2021

LA SAMARRETA DE LA SELECCIÓ ESPANYOLA
D'HANDBOL.

ACTIVITATS

La Unió ja té la seua samarreta de
la selecció espanyola d'Handbol,
lliurada pel president de la Reial
Federació Espanyola, Francisco V.
Blázquez, en el partit disputat a
Llíria per "los Hispanos" enfront de
la

selecció

Federació

d'Eslovàquia.
agraeix

La

d'aquesta

manera el pasdoble dedicat a les
Guerreres del músic i compositor
unioner Víctor Enguídanos Royo
que

va

estrenar

la

Banda

Simfònica el 6 de març de 2020.

29/05/2021

04/05/2021

EL PRESIDENT DE LA
DIPUACIÓ PROVINCIAL DE
VALÈNCIA
REP
LA
PRESIDENTA DE LA UNIÓ.

LA UNIÓ REP UNA REPRESENTACIÓ DE TURISME
DE BOLONIA (ITALIA)

14/06/2021

LA UNIÓ REP A LA
DIRECTORA GENERAL DE
CULTURA I PATRIMONI
La directora general de Cultura i
Patrimoni Carmen Amoraga Toledo
visita

02/06/2021

UN GRUP DE MÚSICS DE LA UNIÓ PARTICIPEN EN
UN PROGRAMA DE TV7

les

restes

arqueològiques

trobades durant les obres del nou
edifici de la Unió Musical de Llíria.
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ACTIVITATS

18/06/2021

LA UNIÓ A LA TV ÀRAB

La Unió participa a un programa sobre Llíria per a

21/06/2021

la TV àrab Al Jazeera

22/06/2021

11/09/2021

A LA RÀDIO

AUDICIONS FI DE CURS AL
TEATRE DE LA UNIÓ
LA UNIÓ PARTICIPA A LA
OFRENA DEL REMEI

La vicepresidenta
de

la

Unió

participa en un
programa

de

ràdio dedicat a
Llíria per parlar
de

les

societas

musicals.

09/07/2021

Alumnes de clarinet d’ESMAR visiten
les nostres instal·lacions, amb els
professors Pablo Fernández i Justo
Sanz.

Cistella de flors i música interpretada per un
grup de músics de les agrupacions de la Unió

03/10/2021

ACTIVITATS

VISITA DE LA ASOCIACIÓN DE TELEGRAFISTAS DE ESPAÑA

CELEBRACIONS SANTA CECILIA

17/12/2021

LA UNIÓ ACULL L'EXPOSICIÓ
"LES NOSTRES
COMPOSITORES"
23/12/2021

LA SALA
VILLAREJO
La

nova

sala

d'assajos del Centre
d'Innovació Musical
pren

el

nom

mestre Villarejo

del

31

EL PRESIDENT DE
LA GENERALITAT
INAUGURA EL
CENTRE
D'INNOVACIÓ
MUSICAL

INAUGURACIÓ DEL CENTRE D'INNOVACIÓ MUSICAL

21/12/2021

AVANÇ DE
PROGRAMACIÓ
Col·laboren

MARÇ
27 de març.- Cor, concert cel·lebració 25é aniversari.
ABRIL
2 d’abril.- Cor, concert amb l’Agrupació Musical Edetana “Vicente Giménez”.
Director Miquel Maqueda Aliaga
3 d’abril.- Banda Juvenil, concert de primavera. Director Esteban Espinosa García.
10 d’abril.- Orquestra Simfònica, música barròca i clàssica. Director-concertí
Miguel A. Gorrea Barea.
10 d’abril.- Cor, festival de cors de música sacra. Director Miguel Maqueda Aliaga.
15 d’abril.- Banda Simfònica, processons de Setmana Santa. Director Pablo
Marqués Mestre
23 d’abril.- Orquestra Juvenil, concert de primavera (data per confirmar). Director
Esteban Espinosa García.
25 d’abril.- Banda Juvenil, rogativa de Sant Vicent. Director Esteban Espìnosa
García
30 d'abril.- Escola de Perfeccionament.
30 d’abril.- Banda Simfònica, concert de Sant Vicent. Director Pablo Marqués
Mestre.
MAIG
1 de maig.- Banda Juvenil, processó de Sant Vicent. Director Esteban Espinosa
García.
14 de maig.- X concurs de joves intèrprets Unió Musical de Llíria.
21 d'abril.- Escola de Perfeccionament.
21-22 de maig.- Cel·lebració al Teatre del XLV Certamen Provincial de Bandes
organitzat per la Diputació Provincial de València.

