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Retribuyendo a su huerto,
el labrador, con esmero,
echó sobre surco abierto
semillas de amor sincero.

Ocultas en mil abrojos
nacieron plantas y flores,
mezcla de dicha y enojos,
de alegrías y temores.

Sobre ortigas y cizaña
trepó robusto un rosal
con la luz que nos engaña
del quebradizo cristal.

A este rosal de la vida
le brotó fragante rosa
con su mirada atrevida
y su vida esplendorosa.

Abiertas fueron sus flores,
de terciopelo su aroma,
de pureza sus colores
y tentadora su toma.

Dudó el celoso viajero
viendo cercana su aurora,
mas se tornó en relojero
adelantando su hora.

Inmoral de negra capa,
empuñando la guadaña
a su filo nadie escapa:
Llega y llaga, a todos daña.

Òsculos que no se han dado,
esto ya nadie lo niega,
arrasó lo cultivado
con ahínco y ciega siega.

Sí, del tallo la separó
este vigilante tuerto;
en su edad no reparó:
¡Ha dejado el huerto muerto!

Hoy marchitada en abril,
fue prematura cosecha.
Juez tirano, injusto y vil,
voraz a distancia acecha.

El dictador nos encierra
con esa fragancia rancia;
a los mejores entierra
y se lleva la ganancia.

Rendida a la soledad,
en medio de mil dolores,
flor temprana, corta edad,
perdido brillo y colores.

Mirada amarga al quebranto,
sin palomar la paloma:
Le han acallado su canto
y le han robado su aroma.

Ayer marchó al camposanto,
al triste jardín sin vida,
bajo la lluvia del llanto
por la eterna despedida.

Nuestra rosa más hermosa
nos falta en nuestro rosal;
¿vieron tan injusta cosa?,
¿a quién hemos hecho mal?

Argumentos dan al límite
cuando la hoz nos sorprende:
La razón no los admite 
ni el corazón los comprende.

Es cierto que no disfruto
aunque es la razón sencilla:
a veces se muere el fruto
para ofrecer su semilla.

Pero debemos seguir
con paso firme y seguro;
es obligado el vivir
mirando siempre al futuro.

AROMAS APAGADOS
Ernesto León Moreno



Naix a la ciutat Belga de Zele, Flandes. Començant la seua for-
mació musical a l’acadèmia de Lokeren, continua els seus estudis 
musicals superiors al conservatori superior de Gant (Bèlgica), 
Maastricht i Tilburg (Països Baixos), titulant-se en Teoria de la 
Música, Pedagogia, Saxofó i Direcció de banda professional. 

Ha estudiat direcció d’orquestra a Viena (Àustria), amb el mestre 
Richard Edlinger. Com a director convidat ha actuat a diversos 
països com Bèlgica, Holanda, EUA, Argentina, Colòmbia, Corea 
del Sud, Portugal o Espanya.

A Espanya, ha segut director titular de la Banda simfònica de 
l’Ateneu Musical de Cullera, de la Unió Musical d’Ondara, de la 
Unió Musical Utielana i del Centre Instructiu Musical “La Armó-
nica” de Bunyol.

Actualment és director titular de l’Agrupació Artística de Dénia, 
director artístic de la Wind Orchestra Saragossa (Woz), i director 
artístic de la banda simfònica de la Xarxa d’escoles de Música de 
Medellín, Colòmbia. Des de 2014 és el nou director artístic de la 
Unió Musical de Torrent.

També col · labora amb l’editorial Piles (València), on es fa càrrec 
de les noves edicions per banda i de les relacions publiques in-
ternacionals.

PROGRAMA 

PRIMERA PART

La Utielana (Pasodoble)   
Luís Serrano Alarcón

Suite “Cuatro Movimientos”   
Francisco Andreu Comos

SEGOnA PART

Polifemo i Galatea    
Andrés Valero Castells

Aromas apagados*   
Francisco José Martínez Gallego
Lletra: Ernesto León Moreno
A la memòria de Rosa León Moreno

*Estrena absoluta

Unió Musical de Torrent
Banda Simfònica
Aurora Peña Llobregat, soprano solista
Frank de Vuyst, Director

Al seu palmarès té diversos certàmens dins i fora de Espanya. 
Està en possessió de la Batuta d’Or del Certamen Internaci-
onal “Vila d’Altea” per haver guanyat tres vegades aquest cer-
tamen.

Ha guanyat els següents premis: Amb la banda de l’Ateneu 
Musical de Cullera: 1997: Primer Premi i guanyador en el XXVI 
Certamen Internacional “Vila d’Altea”. 1998: Primer Premi i 
Menció d’Honor al Certamen Internacional de Bandes Ciutat 
de València (secció d’honor). 1999: Primer Premi en el Cer-
tamen Internacional “Flicorno d’Oro “a Riva del Garda, Itàlia. 
2001: Primer Premi en el Certamen Internacional de Bandes 
Ciutat de València (secció d’honor) Amb la Unió Musical 
d’Ondara: 2001: Primer premi i guanyador del certamen de 
bandes de la Comunitat Valenciana a Xest (Tercera secció). 
Amb la Unió Musical Utielana: 2004: Segon Premi del XXXIII 
Certamen Internacional “Vila d’Altea “. 2006: Segon Premi en 
el Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València (sec-
ció d’honor). 2006: Primer Premi i guanyador del Certamen 
de bandes “Ciutat de Minglanilla”. Amb l’Agrupació Artística 
Musical de Dénia. 2005: Primer Premi i Menció d’Honor en el 
XXXIV Certamen Internacional “Vila d’Altea”. Amb el CIM “La 
Armónica” de Bunyol. 2007: Primer Premi i Menció d’Honor 
en el I Certamen Internacional de Torrevieja. 2007: Primer Pre-
mi i Menció d’Honor al XXXVI Certamen Internacional “Vila 
d’Altea”. 2008: Segon Premi en el Certamen Internacional de 
Bandes Ciutat de València (secció d’honor). 2009: Primer Pre-
mi i Menció d’honor en el Certamen Internacional de Bandes 
Ciutat de València (Secció d’Honor). 2010: Primer Premi i Men-
ció d’Honor al XXXIX Certamen Internacional “Vila d’Altea”.

Ha gravat els següents CD: The Age of Aquarius, Ateneu Mu-
sical de Cullera. Wait of the World, Ateneu Musical de Cullera. 
Rafael Talens, monogràfic, Ateneu Musical de Cullera. Bernar-
do Adam Ferrero, monogràfic, Ateneu Musical de Cullera. El 
Pas-doble, Agrupació Artística de Dénia. Concertango, Unió 
Musical d’Utiel. Fantasia Espanyola, Unió Musical de Llíria. 
Simfonia Andalusía, L’Harmònica de Bunyol. Compositors Co-
lombians, Banda Simfònica de la Xarxa de Escoles de Medellín. 
Tango!, Banda Simfònica de la Xarxa d’Escoles de Medellín.

Frank de Vuyst


