
 any 1998 serà recordat a la his-
tòria de la Unió Musical de
Vilafranca. 70 anys després de

que fóra fundada pel doctor Manuel
Palomo la banda que dirigeix Pau
Monfort ha aconseguit guanyar els cer-
tàmens de Castelló i del País Valencià,
tots dos en la tercera secció. Aquestes
dues victories estan fonamentades en un
entramat que va més enllà de les vega-
des que la gent del poble veu als músics
vestits de blau desfilant pels carrers o
oferint concerts. 300 socis donen suport
a una banda que compta en l’actualitat
amb 54 músics, una escola de música
amb 45 alumnes i 6 professors. Aquest
és un recorregut pels diferents estaments
que formen aquesta societat musical que
va nàixer al 1928.

Des de 1928
El 7 de setembre de 1928 la banda de

música de Vilafranca veia la llum per
primera volta. Va ser fundada per l’es-
forç del doctor Manuel Palomo, tot un
personatge a Vilafranca, que va ser pro-
motor de la construcció de la plaça de
bous i de l’edifici del Moderno. La il-
lusió de Palomo la secundaren 32 ho-
mes. La nova agrupació actuava per pri-
mera vegada a les festes patronals de la
vila, un 7 de setembre de 1928. Manuel
Palomo va contractar com a primer di-
rector al mestre Royo, procedent de la
Iglesuela del Cid. Quan el mestre Royo
va deixar el seu càrrec va arribar a
Vilafranca Juan Eiroa, un suboficial re-
tirat de l’exèrcit. Eiroa va compondre
un pasdoble dedicat a Manuel Palomo.
Royo no deixava entrar a la banda a
aquell que no estigués preparat. Amb ell
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a la batuta es va elaborar un reglament i
al 1933 la banda participava en la inau-
guració de la Plaça de Bous.

Passats els anys arribà la guerra civil.
Tot i això, a Vilafranca no va succeir com
a molts altres pobles i la banda es va
mantenir en peu. Es més, el 4 d’octubre
de 1936 va participar a un concert, que
es va fer a la Plaça de Bous de Castelló,
en benefici dels hospitals de sang. Al
1939 es contractà un director de Vilafa-
més, Agustín Pastor. Aquest director va
formar una banda de xiquets, i com a
represàlia els músics més veterans en
van formar una altra. Aquest director,
vist el caire que havia pres la situació,
va preferir anar-se’n del poble.

Llavors la banda va tenir com a di-
rector interí a Ernesto Tena, fins que
Manuel Palomo va gestionar la contrac-
tació del mestre Eugenio Macián. Tot
seguit, al 1941 arribà Román Alia, que

Manuel PaloimoL'

Anys 1930



Dir ectors de la UMV

1928.....................................Royo
1931.............................Juan Eiroa
1938......................Emilio Vicente
1939......................Agustín Pastor
.................................Ernesto Tena
...........................Eugenio Macián
1941..........................Roman Alia
1943..................Agustín Espinosa
1948........................Eduardo Vila
1951..................Agustín Espinosa
1963..................Edmundo Mundo
.................................José Castelló
1978......................José Mª Ferrer
1988.........................Pau Monfort

va ser contractat pels músics, que ho
proposaren a l’Ajuntament. Roman Alia
era perfeccionista i exacte. A més tenia
una gran passió per la música clàssica,
fet que va deixar patent en les obres que
interpretava la banda. Roman Alia va
deixar la banda al 1943 i en eixe mo-
ment torna a la direcció provisional de
la banda Ernesto Tena.

Tot seguit, l’alcalde de Vilafranca,
Juan Antonio Aznar va gestionar la con-
tractació del mestre Espinosa, que va
haver de marxar per problemes amb les
autoritats locals. Al 1948 arribava, de la
mà de l’alcalde Eladio Monfort, el mes-
tre Vila, que va composar per la banda
la Marxa de la Mare de Deu del Llosar.

El mestre Vila va manar fer un uni-
forme, que després va ser retirat perquè
era molt cridaner. A més va compondre
els pasdobles La Vanguardia i La Pu-
blicata, relacionats amb la festa de Sant
Antoni.

Després del mestre Vila va tornar el
Mestre Espinosa. A partir d’eixe mo-
ment la banda va entrar en decadència,
coincidint amb la mort del seu funda-
dor, Manuel Palomo, l'any 1953.

Al 1958 per tal de replegar diners per
a la restauració dels arcs del Llosar
Fernando Fabregat i Emilio Tena van
proposar la representació de la funció
lírica Los Claveles al teatre Victoria.

Al 1963, l’actuació de la banda La
Revoltosa truncà la monotonia de la po-
blació i dels seus músics. Es va contrac-
tar el seu director, José Castelló, i molt
prompte va fer que la banda vilafran-
quina tinguera per uns anys una prolon-
gació còmico-taurina amb Los Bohe-
mios, que van actuar amb èxit per dife-
rents places del territori de l’estat.

Al 1978 el va succeir José Maria Fer-
rer Serra, fet que va coincidir amb la
celebració del 50 aniversari de la fun-
dació de la UMV i amb la renovació de
tot l’instrumental. Això va contribuir a
donar-li una nova projecció a la banda
de música i al 1981 es presenta al Certà-
men Provincial celebrat al Forcall, i
aconsegueix el segon Premi de la Ter-
cera Secció.

Al 1988, en uns moments d’incerte-
sa, prengué el relleu l’actual director Pau
Monfort Pitarch, músic vilafranquí que
va insistir en els nous sistemes d’ense-
nyament de la música i que va contribuir
de forma definitiva a l’extraordinària
evolució de la banda des que prengué la
direcciò ara fa una dècada.

Al 1992 la UMV es converteix en
Societat Musical i en l’actualitat està
recolzada per 285 socis. La seua banda
de música està formada per 50 músics i
compta amb una Escola de Música amb
6 professors i 45 alumnes. Actualment,
i dins de la seua localitat, ofereix un am-
ple programa de concerts així com in-
terpretacions amb solistes i música de
cambra. També participa en nombrosos
intercanvis i realitza diferents actuaci-
ons en diverses poblacions.

Des de 1996 Raül Colom Monfort
presideix la societat. Aquest any 1998
la Unió Musical de Viafranca ha parti-
cipat al Certàmen Provincial de Castelló
celebrat a Benicàssim i obté el Primer
Premi de la Tercera Secció. També va
concursar al Certàmen Internacional de
València, celebrat al Palau de la Músi-
ca, on va aconseguir el segon premi.
Com va guanyar el provincial de
Castelló va representar la província en
el Certàmen del País Valencià, celebrat
a Xest, on també va guanyar.

Pau Monfort, música mestre

Pau Monfort es va fer càrrec de la
banda al 1988. En aquell moment la for-
mació no passava precisament, per un
dels seus millors moments. La primera
tasca de Monfort va ser apuntalar l’es-
tructura formada i tirar-la cap avant. Un
dels reptes que primer es va planejar va
ser la formació, base sobre la qual s’han
fonamentat bona part dels èxits de la
banda.

Pau Monfort Pitarch va nàixer a
Vilafranca al 1967. A l’edat dels 7 anys
va ingressar a la Unió Musical. Amb 14
anys començà els seus estudis al Con-
servatori de Castelló. Al 1987 ingressà
al Conservatori Superior de Música de
València i va obtenir el Títol Superior
de Professor de Clarinet, amb estudis
d’Harmonia, Contrapunt i Fuga, així
com el Grau Elemental de Piano.

Actuació de Los Bohemios

La Banda als anys 80



Ha realitzat cursos de direcció i anà-
lisi musical amb directors com Bernardo
Adam Ferrero i Manel Valdivieso. Ha
estat professor de clarinet al Conserva-
tori de Benicarló i professor de música
als Instituts Públics Pompeu Fabra de
Martorell, Sant Fost/Martorelles i
Benicàssim. Realitza treballs d’investi-
gació de la música tradicional de Vila-
franca i la Comarca dels Ports. També
ha compost diverses peces com la Mar-
xa San Roquet, dedicada al patró de la
vila i a la UMV, i 5 Skets, obra per a
trombó i tuba. És membre fundador del
Quartet de Clarinets de Vilafranca. Des
de fa 10 anys és director de la Unió i, al
mateix temps, professor de clarinet, sol-
feig, harmonia i formes de la seua Es-
cola de Música.

A Monfort no li agrada atribuir-se tots
els mèrits de l’evolució de la banda, tot
i que reconeix que la progressió des que
ell arribà a la batuta ha estat prou positi-
va, fent que la banda arribe a tenir un
prestigi. A més enfatitza que tots han
contribuït d’una manera o altra als èxits
aconseguits

Raül Colom entre la trompa,
el telèfon i l’ordinador

Raül Colom Monfort és el nom de
l'actual president de la Unió Musical de
Vilafranca. Colom, a més de ser un dels
trompes de la banda s’ha passat tot l’any
treballant perquè a l'hora d’acudir als
certàmens no hi hagués cap detall pen-
dent, és l’artífex de que funcione tota la
paperassa burocràtica.

Els membres de la banda expliquen
que Colom ha estat, des de la seva en-
trada a la presidència, un dels principals
artífex de l’organització actual de totes
les estructures de la banda, complemen-

tant perfectament la tasca duta a terme
per Pau Monfort. Colom s’encarrega de
remoure tot tipus de subvencions per tro-
bar diners per a la banda. També són
importants les gestions que cal fer da-
vant de l’Ajuntament, la Diputació i la
Conselleria de Cultura així com la Fe-
deració de Bandes.

En els certàmens s’havia de contrac-
tar un autobús, tenir cura que tots els
instruments arribaren al lloc on se cele-
braven els concerts i al darrere de tots
eixos detalls estava el president. Per a
que una banda funcione la figura del
director és molt important, però cada
vegada més ho és una figura com la del
president, que en aquest cas és plena-
ment executiu, com se sol dir en els àm-
bits econòmics.

 Futur : Raül Colom defineix la ban-
da com un grup amb bones espectatives
perquè cada any s’incorporen nous mú-
sics i en els darrers anys cap ha abando-
nat la disciplina musical. Per al presi-
dent es tracta d’un grup heterogeni, però
molt unit i amb ganes de fer arribar la
banda a un bon nivell.

Els certamens: Per al president, el fet
que la banda s’haja presentat a certamens
li fa pujar el nivell, perquè s’aconseguei-
xen millors interpretacions i la millora
artística es fa evident. Un fet que ve re-
forçat si s’obtenen dos primers premis,
com ha succeït al 1998. Això ajuda a
compensar les hores de treball i a que el
treball de la bada sigue reconegut fora i
dins del poble. D’altra banda,però, Co-
lom creu que als certàmens no sel’s dona
la suficient publicitat i prestigi.

La banda d’un poble
La gent del poble ja té assumit el fet

que la banda sigue present als principals
actes de festa del poble. En la majoria
dels casos pocs veuen, quan sona un
pasdoble, l’esforç que hi ha al darrere.
Tot i això cada vegada hi ha més gent
que aprecia el nivell a què ha arribat la
banda. Això s’ha demostrat als tres cer-
tàmens en què ha participat la Unió Mu-
sical al llarg de 1998. A tots tres molta
gent de Vilafranca s’ha desplaçat fins les
localitats on es realitzaven per donar su-
port als músics. En molts casos eren fa-
miliars, però també hi havia molta gent
que acudia per la seva estima a la banda
i per l’aficció a la música.

Pau Monfort opina que el nivell de la
banda és apreciat per la gent. Segons ell
“la gent que ve a escoltar els concerts
cada vegada té més cultura musical i sap
apreciar el que és i no és correcte”. D’al-
tra banda agraeix el respecte de la gent
del poble que acudeix als concerts. El
director és de l’opinió que els que assis-
teixen a les actuacions tenen una cultu-
ra musical cada vegada més formada.

Molta gent del poble se sent orgullo-
sa de la seva banda i identificada amb la
formació musical. A més que un dels
aspectes que han determinat la vida de
la banda ha estat la seva participació en
tots els actes festius que es fan al poble.

Pau Monfort Raül Colom

Classe de conjunt instrumental



A banda d’això sempre hi ha la motiva-
ció de cadascun dels músics. Uns van a
la banda senzillament per aficció, altres
busquen noves perspectives i aprofun-
deixen en la seua formació en els estu-
dis al conservatori.

La presència de la banda és inexcu-
sable a les festes de Sant Roc i la Mare
de Déu del Llosar. Així participa a les
processons, a les corregudes de bous, el
dia dels Quintos i el dia dels xiquets. A
més, en les festes, dos dies fa una diana
i despertada pels carrers de la vila. Tam-
bé ofereix concerts el diumenge de
Pàsqua, amb motiu de la festa de la
Marededéu del Llosar i amb motiu de la
festivitat de Santa Cecília. A més, la so-
cietat també organitza el Concert
d’Estiu i en els darrers dos anys ha estat
un dels protagonistes de la Fira de la
Magdalena, també amb dos concerts.

Per altre cantó la banda participa en
intercanvis amb altres poblacions. En els
darreres temps cal destacar els intercan-
vis entre les viles-franques. Al setem-
bre del 98 Vilafranca va rebre una re-
presentació musical de les bandes de
Vilafranca de Navarra i Vilafranca del
Penedès. Després els músics de la Vila-
franca dels Ports van participar en una
trobada que es va desenvolupar a
Vilafranca del Penedès.

Música de Cambra: Des del 1995
l’escola de música de la banda prepara

el Concert de Reis, que es divideix en
les participacions de l’Aula de Metalls i
el Quartet de Clarinets. En aquests con-
certs, amb grups més reduïts de músics
s’interpreten obres adaptades i populars.
Aquesta iniciativa compta amb la parti-
cipació de molts dels alumnes que assis-
teixen a les classes de l’Escola de Músi-
ca i, amb els anys, ha arrelat molt en el
públic, que ho agraeix tenint en compte
l’escassa oferta cultural que a l’hivern
hi ha a Vilafranca.

Necessitat d’un nou local
La participació en els certàmens de

bandes ha deixat patent que la Unió
Musical de Vilafranca no disposa d’uns
locals adequats. La banda va pasar dels
baixos de l’ajuntament a l’edifici que en
l’actualitat ocupen les vivendes tutela-
des per a la tercera edat. Al cap d’un
temps la Unió va tornar als baixos de
l’ajuntament. A més, ocupa un despatx
que hi ha a la part superior i una de les
estànces és una improvisada aula per a
l’escola de música. Aquesta provisiona-
litat ve sent permanent des de fa molts
anys. La sala d’assatjos és petita. A més,
té unes condicions acústiques molt roï-
nes. En els assatjos que s’han fet per als
certàmens els músics han hagut de tras-
lladar-se al parador de festes, un lloc
gelat i provisional, no massa acollidor

ni adequat tampoc per a les activitats
musicals de la banda.

Tot això posa de manifest que la ban-
da necessita un nou local, una necessi-
tat que els músics i la junta directiva
demanen des de fa molt de temps. En
un principi es va parlar que el nou local
es podria construir a l’antic escorxador
municipal. Tot i això, després d’haver-
se estudiat aquesta nova ubicació també
es va veure que seria petita per a les ne-
cessitats de la banda i no valia la pena
realitzar reformes en aquest edifici. D’al-
tra banda, tot i que no es vol dir públi-
cament, molts van pensar que la nova
Casa de la Cultura havia de ser el lloc
adequat. Però el nefast disseny arquitec-
tònic va fer desistir els músics de que
aquell fóra un emplaçament adient per
a les seues necessitats.

Desestimades les altres possibilitats
tot apunta que caldrà fer un edifici nou.
Es parla que el nou emplaçament podria
ser un solar que hi ha davant de la plaça
de bous, tot i que, de moment, no hi ha
res clar perquè aquest solar l’Ajunta-
ment el té cedit des de fa 30 anys per a
que alli es construira un quarter de la
Guàrdia Civil. De moment el consistori
ha demanat a Patrimoni de l’Estat que li
torne aquest solar per a destinar-lo a la
banda de música.

Però a part de la disponibilitat del so-
lar fan falta diners per fer el nou edifici.
De moment els músics no n'han vist cap.
Des de l’Ajuntament s’anuncia que es
disposa de 17 milions per a la primera
fase. D’aquests diners, una part, proce-
diria dels fons que rebrà el municipi de
la Diputació en compensació per alber-
gar l’abocador mancomunat de residus
sòlids. L’altra part sembla que està con-
signada en el programa Leader II. De
moment estò tot a l'aire i tot són prome-
ses i, mentrestant, els assatjos i les clases
de l’escola de música es continuen rea-
litzant als baixos de l’edifici de l’ajun-
tament. Al poble hi ha molta gent que
pensa que la progressió de la banda de
música bé mereix que es faça un esforç
per dotar la banda d’un local digne i que
s’ajuste a les seues necessitats.

El director de la banda, Pau Monfort
explicava el que per a ell haurien de ser
les característiques del nou local de la
banda. Al seu parer hauria de comptar
amb una sala d’assatjos amb capacitat
per a uns 70 músics, amb una superfície
de al voltant de 150 metres quadrats.
Aquesta sala hauria d’estar adequada
acústicament a les necessitats dels mú-
sics. A més, caldria que disposes d’una
aula més gran per a les classes de sol-
feig -que són les més nombroses. Tam-

Concert de Sta. Cecília 1997
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bé caldrien més aules per a les diferents
classes d’instruments i dependències per
a poder guardar i manipular les partitu-
res i tota la documentació de la banda
de música. Per a Monfort el local s’ha
de dissenyar amb una certa visió de fu-
tur, perquè si bé ara la banda està for-
mada per 55 músics, es té l’esperança
que aquest nombre puga anar augmen-
tant amb tots els alumnes que en el mo-
ment present van fent l'aprenentatge a
l’escola de música.

Finançament
Una pregunta que es pot fer molta gent

que no coneix la realitat d’una societat
musical és d’on ixen els diners per a que
funcione l’escola de música o per a com-
prar instruments. La Unió Musical de
Vilafranca és societat musical des de
1991, any en què va deixar de ser muni-
cipal per a ser independent. A partir
d’eixe moment una junta directiva, que
en l’actualitat formen només músics és
la que s’encarrega de fer totes les gesti-
ons perquè tot vaja bé. La banda comp-
ta amb 285 socis que paguen una quota
anual de 2.000 pessetes. El president,
Raül Colom, destaca el paper dels socis
“en un poble que es troba allunyat de
les zones de València on en pobles molt
petits hi ha una gran cultura musical”.
A més d’aquests diners la principal font
d’ingressos de la Unió Musical de Vila-
franca és l’Ajuntament, que anualment
aporta 2 milions i  mig de pessetes. Cal
dir que per al 1999 el consistori ha anun-
ciat que aquesta aportació augmentarà
en 500.000 pessetes. A més, l’escola de
música rep una subvenció de la Conse-
lleria de Cultura. La Diputació també fa
algunes aportacions, que generalment es
materialitzen en nous instruments. En un
altre ordre queden els diners que es po-

den treure de les actuacions que la ban-
da fa a altres pobles.

Tot i això fan falta molts diners. En la
majoria de casos el treball dels profes-
sors no es reconeix com a tal, tot i que
cada vegada des de la banda s’intenta
dignificar-lo més. A més, el director Pau
Monfort, ha posat de relleu la necessitat
de renovar instruments “perquè els mú-
sics puguen treure millor profit als seus
coneixements”. Exagerant un poc diu
que alguns “ja són de l’època medieval”.
Així suggereix que alguna institució,
empresa o entitat privada ajude a la ban-
da per tal de poder renovar una de les

peces bàsiques per a millorar la banda.
Segons explica el director, en la majo-
ria dels casos els instruments que es de-
manen no són els més cars, que tenen
preus desorbitats. On Pau Monfort creu
que existeixen més mancances és en els
bombardins, les flautes i la percussió (on
cada instrument és especialment car).
Amb millors instruments també s’afa-
voreix que els alumnes de l’escola de
música puguen tenir millor material per
a la seua formació.

Una de les il·lusions de la UMV és
poder editar un CD amb les obres inter-
pretades als diferents certàmens en què
ha participat durant l'any 1998. Les
obres ja estan gravades en format digi-
tal i ara fa falta el suport necessari per a
que el CD siga una realitat. En aquests
moments la banda espera una resposta
de l’empresa Aznar, a la qual la forma-
ció musical ha ofert el patrocini de l’edi-
ció del compacte.

L’escola de música
L’escola de música és un dels puntals

on se suporta l’èxit de la Unió Musical
de Vilafranca al llarg de 1998. Amb un
complet planter de 6 professors a més
d'un grup de 45 alumnes l’escola ja està
reconeguda per la Conselleria de Cultu-
ra. A les classes, els alumnes poden anar
deprenent solfa, conjunt instrumental,

Lliçó de solfa

Classe de trompa

Professors de l'escola de música

Pau Monfort.........................................................Director i professor de fusta
Ramon Andrés...................................................................Professor de metall
Diego Garcia.................................Professor de solfeig i conjunt instrumental
Sergio Andrés.....................................................................Professor de flauta
Carlos Colom................................................................Professor de percussió
Santiago Gonzàlez..................................................................Professor d'oboè



clarinet, oboé, flauta, saxo, trompeta,
trombó, bombardí, tuba, trompa, percus-
sió, harmonia o llenguatge musical.

Segons el director de la banda, Pau
Monfort, l’escola de música “és la base
més important per al futur de la banda”.
Segons el director cal “mantenir l’actu-
al nivell d’incorporacions a l’escola de
música i a la banda”. Segons el director,
el fet que Vilafranca estigue un poc lluny
de Castelló condiciona el que puguen ve-
nir més professors, degut principalment
a la distància i a les despeses que això
suposaria.

Crònica d’una victoria
El 18 d’Octubre de 1998 per la ves-

prada, al complex educatiu de Xest, es
reafirmava el que fins el moment estava
essent el millor any de la Unió Musical
de Vilafranca. La banda vilafranquina
es proclamava triomfadora de la tercera
secció del certàmen de bandes del País
Valencià, imposant-se a les formacions
de Xella (València) i San Fulgencio
(Alacant).

Els èxits de la formació que dirigeix
Pau Monfort va començar el 26 d’Abril
al teatre municipal de Benicàssim al
certàmen provincial de bandes de músi-
ca. Llavors la banda de Vilafranca es
media a les bandes de d’Albocàsser,
Cabanes, Altura i Xèrica en la tercera
seció. La banda de Vilafranca no anava
a cap certàmen des de 1981. En aquella
ocasió centenars de persones de la po-
blació es van desplaçar fins el municipi
de la Plana. El teatre de Benicàssim es-
tava ple. Les actuacions de les bandes
es van succeir. Els “entesos” musicals
creïen que s’aconseguiria un bon resul-
tat. Per a la majoria l’actuació de la ban-
da de Vilafranca havia estat millor que

les de Cabanes, Albocàsser i Xèrica. La
banda d’Altura també havia estat a un
bon nivell.

Després de l’actuació de les bandes i
a mesura que anava passant el temps el
nerviosisme s’anava fent més patent. El
presentador de l’acte va pujar a l’esce-
nari i va anar anunciant els premis de
baix a dalt. Quint, quart, tercer… En el
moment que diguera qui s’emportava el
segon se sabria la banda guanyadora.
Quan va dir Unión Musical… algun vi-
lafranquí ja va pensar que els segons
eren ells, però al presentador li quedava
dir y Artística de Altura. La locura va
començar. Bots, plors i abraços comen-
çaren a fluir, mentre una imatge amb una
sonrisa ben marcada delatava la felici-
tat de Pau Monfort. El director, amb el
president i “el bandera” pujaven a l’es-
cenari per arreplegar el primer premi.

Quan tota la comitiva de músics i gent
va tornar al poble va continuar la festa
Tot i que era diumenge, que al dia se-
güent tots treballaven i que feia fred els

músics van treure els instruments de
l’autobús i iniciaren una cercavila pels
carrers del poble. Va haver gent que va
traureel nas al perxi per tal de veure què
estava passant. Inclús va haver qui va
eixir aplaudint als músics.

 Després de Benicàssim la cita era al
Palau de la Música de València. La Unió
era l'única formació castellonenca que
es presentava a la tercera secció del
certàmen Internacional de Bandes de
València. La banda actuava un 7 de juli-
ol, cap a les 12 de la nit. Tot i la data i
les hores intempetives en què actuava
la banda molta gent també es va despla-
çar fins al cap i casal. Molts músics de
la banda van veure complit un dels seus
somnis, tocar al palau.

La banda de Vilafranca va obtenir un
segon premi, una qualificació que els
músics creien injusta vist el nivell de les
altres bandes, però la il·lusió de tocar al
Palau suplia aquesta xicoteta decepció.
Mots músics tenen penjada a sa casa una
foto ampliada, com si es tractés d’un
poster de la imatge de la banda al Palau.

D’aquella nit han quedat moltes co-
ses per al record. Així Jesús Garcia, ha-
bitual fiscorn de la banda, va deixar el
seu instrument habitual per assentar-se
i fer sonar un piano de dèsset milions de
pessetes amb El senyor dels anyells, la
peça de Johan de Meij que la formació
va fer sonar com a obra lliure a Beni-
càssim, València i Xest i que tan bons
resultats els ha donat. El regust del Pa-
lau ha fet que la banda es torne a ins-
criure al certàmen Internacional de Va-
lència de 1999.

Com que va guanyar a Castelló, la
banda havia de representar a la provín-
cia al certàmen de bandes del País Va-
lencià, que es va celebrar al complex
educatiu de Xest el 18 d’octubre. En

Xest

Palau de la Música



aquesta ocasió la banda vilafranquina
s’enfrontava a les societats musicals que
reperesentaven a Alacant i València.
Després que es succeïren les actuacions,
els músics pensaven que un tercer pre-
mi seria una decepció. La resta volien
ser prudents i no aventurar una victòria,
tot i que si que hi havia alguns que no
dubtaven a considerar-se ja com a vir-
tuals guanyadors. La relació dels pre-
mis va fer augmentar els nervis, perquè
el micròfon del secretari del jurat quasi
no se sentia. El tercer premi va ser per a
la formació de San Fulgencio. A partir
d’eixe moment es van començar a sen-
tir crits i càntics que encara feien més
inaudible el so. Va haver un moment de
dubte en el que no se sabia per a qui era
el segon premi. Aquest dubte es va re-
soldre quan els vilafranquins van veure
que el representant de la banda de Xella
pujava a replegar-lo. Llavors l’alegria
va tornar a aparéixer. Els propers en pu-
jar a replegar el premi van ser Pau Mon-
fort i Raül Colom. En tornar al poble es
va repetir la història de Benicàssim, tot
i la gelada nit la banda va fer una cerca-
vila pels carrers del poble. S’havia con-
firmat el que fins al moment venia sent
el millor any dels 70 anys d’història de
la Unió Musical de Vilafranca, que tam-
bé coincideixen amb el desé aniversari
de Pau Monfort al front de la banda.

En Clau de Sol
En Clau de Sol és el butlletí de la Unió

Musical de Vilafranca. Periòdicament
arriba a tots els socis i els informa de les
activitats que porta a terme la banda. El
seu encarregat és Juan Pablo Mestre,
trompeta de la banda. A més de les acti-
vitats internes de la banda recull biogra-
fies de directors i compositors i una sec-
ció de passatemps.

Benicàssim 26/4/1998

Primera època del mestre Espinosa

2ª època del Mestre Espinosa
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