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Torrent té un caràcter propi, forjat a força d’eixir al carrer, de 
compartir i de conviure junts amb les nostres tradicions i 
arrels; un caràcter que s’ha fet a ritme de música, perquè la 
música està present en tot allò que fem, cada vegada que 
eixim a celebrar que som torrentins, en les festes grans i en 
les menudes.  
 
La història de la nostra ciutat està irremeiablement lligada 
a les seues institucions musicals, però especialment als 
músics, a les persones que, amb passió, dediquen el seu 
temps i esforç a crear i interpretar peces extraordinàries i que 
són capaços d’expressar amb els seus instruments d’una 
forma senzilla tot allò que no es pot dir amb paraules. 
 
Esta setmana comencen activitats importants en honor a 
santa Cecília, patrona dels músics. Un homenatge a totes 
eixes persones que fan banda, que fan música i, en especial, 
a aquells que manteniu viva la gran família de la Unió 
Musical, una institució que ja és una part inseparable del 
caràcter torrentí.  
 
Vos convide a tots i a totes, adults i xiquets, a gaudir 
d’aquesta excel·lent programació que fa sonar la música i la 
posa a l’abast de tots, fins i tot d’aquells que no n’entenem 
massa, però que l’estimem com ningú. Disfruteu, celebreu-
ho i, sobretot, feu música.

JESÚS 
ROS PILES
Alcalde de Torrent 
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Un any més ens trobem preparant la Setmana Musical 
que la nostra entitat dedica a celebrar la festivitat de 
Santa Cecília.

Com en les quaranta edicions anteriors, volem fer 
partíceps a tota la població de Torrent del nivell que van 
aconseguint les distintes agrupacions que composen la 
nostra activitat musical; la banda simfònica, l’orquestra, 
la coral, la banda juvenil i les agrupacions infantils de 
la banda i l’orquestra, ens mostraran el fruit del treball 
d’intèrprets, directors, professors i de tots aquells que ens 
recolzen, fonamentalment pares, mares i socis.

Enguany tenim un motiu més de satisfacció, en conseguir 
que la nostra entitat siga declarada d’UTILITAT PÚBLICA. 
Aquesta declaració és el reconeixement a la llavor que des 
de la seua fundació, fa més de quaranta anys, han vingut 
realitzant totes les persones vinculades a la UMT. Entre 
tots hem aconseguit el reconeixement oficial de que som 
útils a la societat.

Aquest reconeixent ens obliga a seguir amb el treball 
que s’ha fet els darrers anys, procurant ser mereixedors 
de la distinció rebuda. Al mateix temps ens permet 
determinats avantatges fiscals, tant a l’entitat com a socis 
i col·laboradors.

Aprofitem aquest motiu per a, a mésd’incloure els actes de 
la Setmana Musical, ressenyar una breu memòria de les 
diferents activitats que té la societat a través de totes les 
seues seccions, cosa que posa de manifest que la nostra 
és una societat molt viva i implicada en la cultura de la 
nostra ciutat.

Com sempre, i no em cansaré de repetir-ho cada any 
perqué és de justícia, he d’agraïr la col·laboració de les 
Entitats Públiques com la Generalitat Valenciana, la 
Diputació de València i l’Ajuntament de Torrent, que fan 
possible que la UMT seguisca complint els objectius pels 
quals es va fundar. També mereixen el nostre agraïment 
les entitats, empreses i particulars que contribueixen amb 
la seua col·laboració a la marxa de la UMT.

Personalment, he d’agraïr l’enorme sacrifici dels membres 
de la Junta i als músics, directors, familiars i personal 
administratiu que fan possible l’activitat que desenvolupem.

Aprofite aquestes línies per a convidar a tots els socis en 
en meu nom i el de tota la Junta a gaudir de la Setmana 
Musical.

Juan 
BEnavEnt 
aLEIxOS
President de la Unió 
Musical de Torrent
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Sense música la vida seria 
un error, com va dir el filòsof 
Nietzsche. Eixes són les 
paraules que una gran 
persona em va dedicar i que 
mai no oblidaré, com tampoc 
oblidaré el que ha significat 
aquest any per a mi.

La música és un regal de la 
vida, capaç d’unir persones 
conegudes i desconegudes, 
d’unir sentiments, passions, 
fronteres, cors, la música 
és capaç d’unir-ho tot i fer 
oblidar les diferències.

He de donar les gràcies a 
la música, i si parlem de 
música, en especial he de 
donar les gràcies a aquesta 
gran societat que és la Unió 
Musical de Torrent, formada 
per persones increïbles que 
ens han rebut amb els braços 
oberts i ens han acollit de 
la millor manera possible, 
tant a les meues dames 
Marta i Wendy com a mi. A 
vosaltres dos també vos he 

de donar les gràcies: gràcies 
per acompanyar-me en tot 
moment, per estar sempre 
disposades, per haver aprés 
juntes el que significa la 
música i sobretot per haver 
volgut gaudir aquest any 
amb mi, fet que ens ha unit 
molt més.

No vull oblidar dir que ha 
segut tot un honor i orgull per 
a mi haver pogut representar 
a aquesta gran societat 
a tots els llocs de Torrent, 
gaudint cada acte i cada 
moment.

Sense més, vos convide 
a participar en aquesta 
setmana musical i que la 
gaudiu amb tots nosaltres.

La música inspira, motiva 
pensaments, desperta 
emocions i construeix somnis.
Per a mi ha construit un 
somni

ANA MArIA CASTro
Musa de la Música

Wendy elizabeth
bernal Castro
Dama de la Musa de la Música 

Marta 
Moreno GarCía
Dama de la Musa de la Música 
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Des de fa algun temps tinc marcat l’any 
2.018 a la meua agenda. L’any entrant, cinc 
anys després, la nostra societat tornarà 
al Palau per a “competir” al Certàmen 
Internacional de València. Què significa açò 
per a la Unió? Per què posar “competir” entre 
cometes? Vejam...

El primer certàmen es va celebrar a l’any 
1.886, un any després de que 30.000 
valencians moriren per una epidèmia de 
còlera. Torrent estigué present a aquell 
certàmen mitjançant de la seua banda 
“Centre Musical Artístic de Torrent” que va 
decidir atendre junt amb el seu director 
Valentin Planells Gozalvo el primer certàmen 
de la història per a escoltar a les 9 bandes 
inscrites. 

No seria fins tres anys despres que músics 
de Torrent prendrien la plaça de bous 
per a tocar al Certàmen: en 1.889 hi van 
participar dos bandes torrentines. La banda 
del Patronat de la Joventut Obrera, amb 
45 músics dalt l’escenari va aconseguir un 
segon premi (dotat amb mil pessetes!), 
mentres que la tercera plaça va ser per als 42 
músics del Centre Artístic Musical de Torrent.

Hui estem preparant la que serà la 24ª 
actuació de la UMT al Certàmen, un 
certàmen que ha ajudat, i no poc, a que 
moltes bandes de la Comunitat Valenciana 
gaudisquen d’una solera que no es troba 

fàcilment a altres regions de l’estat, o fins i 
tot a l’estranger.

Però entenem el Certàmen en aquest 
context: no és una competició on acudir 
exclussivament per a tractar de guanyar, 
coste el que coste. Aquells que opinen que la 
música difícilment es pot mesurar en aquest 
tipus de competicions tenen tota la raó: la 
música i el seu gaudiment són conceptes 
massa subjectius per a poder mesurar-
los d’aquesta forma. A no ser que el que 
realment volem és, símplement, millorar, 
intentar superar-nos... i açò no és altra cosa 
que competir contra nosaltres mateixos: no 
mirar als adversaris, sinó a la nostra propia 
realitat per a intentar millorar-la a través 
d’un treball constant i bén fet, que sempre ve 
acompanyat de bones conseqüències.

Per a mi com a director és un enorme 
privilegi poder treballar amb un grup de 
luxe com vosaltres, i a més, en aquest inici 
de temporada amb uns assajos que estan 
siguent senzillament espectaculars. Seguint 
aquest camí, estic convençut que deixarem 
bocabadats a molts que ens escoltaran al 
Palau. I aquesta sensació, amics, ha de ser i 
serà el nostre vertader premi.

Visca la UMT!

FrANk
dE VUyST
Director de la Banda 
Simfònica de la Unió 
Musical de Torrent



8

Juan Benavent aleixos
President

alBerto Bermell simó
Vice-President, Delegat de Banda Simfònica

PaBlo Bermell simó
Secretari, Delegat Agrupacions Musicals i Delegat 
d’instrumental.

sergio Bermell monleón
Delegat Escola i Delegat Banda Juvenil

Dani Bresó Peiró
Delegat de Programació, Agrupacions Musicals i 
Escola

esPeranza CaBañero Castillo
Delegada Jove Orquestra 
enriqueta esPeleta
Delegada Coral

Diego gallego ruiz
Ajustador

aDrian FernànDez marín
Delegat Comunicació

BernarDo mora FanDos
Vice-Secretari, Delegat Forumt
 
Joaquín moya
Delegat Cafetería i Delegat Protocol i 
Manteniment.

PaBlo PraDillo vilanova
Delegat Comunicació

Javier royo BarBerà
Delegat Manteniment i Comunicació

José viCente simó
Delegat Activitats Socials i Delegat Cafetería

riCarDo yago roDríguez
Delegat de programació, Agrupacions musicals i 
Escola.

JUNTA 
dIrECTIVA
UMT
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dISSAbTE 18 PRImERa PaRt
El torico de la cuerda 
Luís Serrano alarcón
Quadres diabòlics 
alexandre Kosmicki 
Spartacus 
aram Khachaturian

SEgOna PaRt

Cavalcada de les 
Walkiries  
Richard Wagner
Simfonia nº5  
Ludwig van Beethoven
Ana Mª Yago
mariano Puig Yago

19 hores

Auditori Vicent Torrent

XLV CoNCErT 
EXTrAordINArI 
dE SANTA CECÍLIA
bANdA SIMFòNICA 
dE LA UMT

Director: FrANk DE VUyST

L’Ajuntament de Torrent retrà homenatge a RIcaRdO 
YagO SOLER, president de la UMT (1990-2011) i 
saxofonista de la nostra entitat dins la II Edició de 
“Torrentins que fan banda”

dILLUNS 20 Concert per a clarinet 
nikolái Rimski-Kórsakov/
H. Perry
XArO GArCÍA, clarinet

Les noces del manyà 
J. Ramon Pascual-
vilaplana
ANGELINA MArTÍNEz, 
clarinet
HéCTOr MOrA, trombó

Traviata Fantasy 
giuseppe verdi/Lorreglio
ESPErANzA CABAñErO, 
clarinet

Cantabile I Allegro 
george Enescu
MAr TOrrIJOS, flauta

Playera   
Pablo Sarasate
DAVID rUIz, violí

22 hores

Local social de la UMT

JoVES 
INTÈrPrETS
dE LA UMT

Pianista acompanayant DAVID ALMErICH

dIUMENgE 19 MISSA EN HoNor A SANTA CECÍLIA 
Parròquia de Ntra. Sra. de l’Assumpció
A continuació es farà l’inauguració de la SaLa maRIanO 
PuIg YagO a la seu social de la UMT.

11.30 hores

dIMArTS 21 Preludi nº1  
ney Rosauro
JAVI LóPEz, marimba

Laudatio  
Bernhard Krol
NUrIA DE VUyST, trompa

Kim   
a. masson
Frogs  
K. abe
JOrGE MOrA, percussió

Partita nº2 
Johann Sebastian Bach
NOELIA, violí

As One   
g. Koshinsky
DANI BrESó i 
ADrIAN FErNàNDEz, 
percussió

22 hores

Local social de la UMT

INTÈrPrETS
dE LA UMT
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dIJoUS 23 PRImERa PaRt

CorAL 
PoLIFòNICA UMT

Eres tú   
mocedades
La flor de la canela 
chabuca grande
Piel canela  
F. R. capó
Un beso y una flor 
nino Bravo
Y nos dieron las diez 
Joaquín Sabina
Alfonsina y el mar 
ariel Ramírez
Te quiero  
m Benedetti/a. Favero

ALEXIA VàzQUEz DE 
PrADA VéLEz, directora

SEgOna PaRt

JoVE 
orqUESTrA UMT

Danses antigues i 
Àries    
O. Respighi
Ashokan farewell  
J. ungar (arr. custer)
Balls per a orquestra 
R. meyer

rAFA OrTÍ, director

22 hores

Local social de la UMT

dIMECrES 22 EUPHoNIUMT
ENSEMbLE

Integrants: SErGIO 
BErMELL, PEPE 
COMPANy, PAULA 
DESCALzO, rUBéN 
HErVáS, DIEGO MAITA, 
PABLO MATEU, AGUSTÍN 
VICTOrIA, 

Interpretaran obres de 
King/Leiber/Stollen, 
Jerome naulais, Howard 
Shore, John Barry i 
george gerswin

SordAINA 
brASS

Sonata anònim 
Subway   
Karen Street

La Missió  
Ennio morricone  
 
JAVI MOyA i ALBErTO 
BErMELl, trompetes
PABLO BErMELL, 
trompa
JOSEP yAGO i HéCTOr 
MOrA, trombons
JOrGE MOrA, percussió

22 hores

Local social de la UMT

grUP dE 
CLArINETS UMT

Estampas Criollas 
Beatriz Lockhart

Components: ESPErANzA 
CABAñErO, ANGELINA 
MArTÍNEz, AINHOA DE LA 
CrUz, XArO GArCÍA, SALVA 
CAMPOS, VErO BErMELL, 
JUAN MANUEL MATO, 
PAULA rAMOS, GUILLErMO 
GrAN, MArIA FErNàNDEz, 
JOSé MIGUEL GIL, MyrIAM 
VAN DEr VELDE, ASCEN 
MOrErA, ADrIANArrIBAS, 
EUGENIO I MArC GràCIA
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dIVENdrES 24 Saoret de xufa     
J. R. Pascual vilaplana
Where the black hawk soars   
R. W. Smith
Abba Gold     
arr. Ron Sebregts
Ciudad Sorpresa     
Ferrer Ferran

JAVIEr CHIrONA, director

19 hores

Local social de la UMT

bANdA JUVENIL
dE LA UMT

dIVENdrES 24

22.30 hores

Local social de la UMT

SEIkLUS ENSEMbLE

Sopranos
maRcOS maRtínEz mOREnO
SamuEL SáncHEz SantOS
Altos 
JavIER BLaScO aLEmanY 
aLFREdO vaRELa SáncHEz
Barítonos
aLBERtO mataRREdOna dOnat
mIguEL ángEL gaRcía mEzcua
Tenores
JOSé maRía SáncHEz SanJuán
adRIán FERRandO OLIvER

dISSAbTE 25 SoPAr dE SANTA CECÍLIA
21 hores

Masia de las Estrellas



12



13

MÚSICS dE 
LA bANdA 
SIMFòNICA

FLAUTES
Cristina Anchel Estebas
Noelia Belenguer Gómez
Núria Benavent Esteve
ramón V. Bresó Olaso
Iris Carceller Genovés
Marina Comes Torrijos
Eva Maria González Moreno*
Gemma Guillamón Cervera
José Llopis Ferrandis
Bernardo Mora Fandos
Cristina Morales Jiménez
Eva Mª, Ortí Artés
Encarna Planells Garcés
Mar Torrijos García

oboéS
Victor Manuel Anchel Estebas
Daniel Antonaya Puebla
María Caballer Sanchis
Lourdes Chuliá Peris
José Salvador Hernández 
Herrero
Maria López ramírez*
Ignacio Llopis Perpiñá
rocío Monmeneu Landete
Juan Pruñonosa Tello
Sara Teruel Gallart*

FAgoTS
*Ana Fabiá Castillo
Manuel Gonzalez Benavent
Elena Martín Marrero
Alexandre Medina ramírez
Salvador ros royo
José V. Simó Muñoz
Alba Mª. yago Mora

CLArINETS
Irene Bas Muñoz*
José Manuel Beguiristain 
Salegui
Francisco J. Bermell Herrera

Verónica Bermell Herrera
Francisco J. Bermell Simó
Esperanza Cabañero Castillo
Salvador Campos Molins
Inés Císcar Navarro*
Celia Comes Torrijos
Carlos Conejeros Devis
Maria Fernández
Carmen Mª. Fernández Marín
Mª. rosario Garcia Miquel
José Miguel Gil Pallarés
Marc Gracia ramírez
Guillermo Gran roselló
rogelio de Juan Segovia
Ana Esther Martínez 
Hernández
Diana Martínez Navarro 
Angelina Martínez Tamayo
Juan Manuel Mato Cebrián 
Ascensión Morera Gonzalez
José Navarro Ortí
José Ortí Company
Antonio Osca Segovia
Inmaculada Pérez Guasp
José Vte. Pla Climent
Vicente Puig Sanchis
David rabadan Sánchez
Mireya ramírez Mora*
Paula ramos ruiz
José Francisco requena Mora
Lidia Sánchez García
Nuria Santos Olmos
Silvia Sarrión Sarrión
Miguel Angel Serrano 
Guillamón
Julia Soto Pérez*
Myriam van der Velde
Carla Vargas García*

CLArINETS bAIXoS
Omar Vicente El khayati 
Navarro
Miguel Orti Soriano
Salvador Paes López

SAXoFoNS ALTS
Pere Calero Garrido
Ana Cano Martínez
Laura Carratalà Marin
Vicenta Esteve Mateu
Benjamin Falces Vaquero



Teresa Guix Bartolomé
Nuria Hernández Puig
Mario Martínez Giménez
Alicia Martínez Velasco
Vicente Mateu Esteve
Andrés Montiano Gracia
Jero Pastrana royo
*Javier romero Castillo
ricardo yago rodríguez

SAXoFoNS TENorS
Laura Descalzo Grau
Alfredo Fabiá Gay
Jorge Garrigues Cebrián
raúl López ruiz
Ignacio Moya ruiz
Enrique Puig Mora
ricardo Silla Ceballos
ricardo yago Soler

SAXoFoNS bArÍToNS
José Plaza Delgado
Jose Benjamin Falces reig

VIoLoNCELS
Vicent Benavent Barat
Víctor Gisbert Artero*
Mercedes Guix Bartolomé
Avelina López Benavent
ricardo Llópez Mora
Carlos Llopis Perpiñán
Jesús Marchante Pruñonosa
ángela Nohales Villatoro
yana de Vuyst

TroMPES
Elisa Andreu González
Noèlia Bermell Cunyat
Pablo Bermell Herrera
Pablo Bermell Morera
Amparo de Dios Tronch
Claudio Lerma Puig
álvaro Martínez Hernández
Pablo Pradillo Vilanova
Victor Pradillo Vilanova
David rosell Esterelles
José E. rosell Esterelles
Mª. Carmen San Pablo 
Martínez
Lorenzo S. Silla Cervera
Miranda Vicente Muñoz

Sara Victoria Fraj
Nuria de Vuyst

TroMPETES
Isaac Amador Olmos
Alberto Bermell Cunyat
Esteban Bermell Monleón
Miguel A. Cervera Gómez
Ximo Cervera Montoro
Diego Gallego ruiz
José Vicente Martínez Andreu
Javier Moya ruiz
ramon Navarro Ortí
José Navarro Soriano
José Mª Ortí Soriano
Tomás Ortí Soriano
Jesús Peris Gonzàlez*
Jaume Silla Sánchez
Eduardo Silla Jordá
Santiago Sorlí Mor
Salvador Valiente
José Luís Vilata García

TroMboNS
Mª. Carmen Bermell Monleón
Francisco Carratalá Martínez
Jokin Fernández Mora
José Vicente Forment 
Vázquez
Ferran Gramallés Valls
Manuel Montoro Medina
Héctor Mora Cano
Hugo Martin de Bolaños 
Gallardo
Pablo álvarez Domínguez
ricardo Mora Medina
Pablo Ortí Martínez
Marta Pérez de Obanos 
Montoro
Víctor Picazo romero
Salvador Piles Martin
Miguel ángel requena Mora
Santiago Sànchez García
Isidro yago Company
Josep yago Lerma

boMbArdINS
Sergio Bermell Monleón
Pepe Company Calatayud
Paula Descalzo Grau
rubén Hervàs Martínez

Pablo Mateu Esteve
Agustín Victoria Fraj
Sergio yago Company

TUbES
Alberto Bermell Simó
Pablo Bermell Simó
José ángel Caballer Bondía
Santiago Costa Taberner
Joaquin Forment Vázquez
Isidro Hernández Bartual
Carles Lorente Femenia
Ezequiel Martínez Hernández
ramon Talavera Martin

CoNTrAbAIXoS
Susi Llópez Mora
Adrián rescalvo García*
Sergi Valls Sanvicent*
Juan Selfa Ferrandis*

PErCUSSIó
Héctor àvila Miguel
Daniel Bresó Peiró
José Manuel Escribano Piles
Adrián Fernàndez Marin
Javier López ruiz
Ismael Martínez Hernández
Jorge Mora Molina
Sara romero Castillo
Javier royo Barberà
Ferran Silla Ortí*
Jaume Tarin Gallardo
raúl Vicente Gomarin
Víctor yago Lerma

PIANo
Cristina de Juan Segovia
Sergio Campayo Sanchez
Belen Martin Piles
yamini Prabhu

*Músics incorporats enguany 
a la Banda Simfònica

Director: FrANk dE VUyST
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Elena Pérez Baixauli
Lydia Steendam Gallego

VIoLoNCELS
Carmen Fernàndez Garrido
Mariola Garrido Penella*
Víctor Gisbert Artero
Merche Guix Bartolomé
Mario Liébana Buendia*
ricardo Llópez Mora
Carlos Llopis Perpiñán
Neus Manzano Benavent
Jesús Marchante Pruñonosa
ángela Nohales Villatoro
Irene Serna Ferrer

CoNTrAbAIXoS
yonad Domínguez 
Susi Llópez Mora
Adrián rescalvo García
Camen Pérez Botifora
Juan Selfa Ferrandis
Sergi Valls San Vicent 

*Músics incorporats enguany 
a la jove orquestra 

Director: rAFAEL orTÍ 
MArTÍNEZ

 

Músics dE 
L’orqUESTrA 
SIMFòNICA
VIoLINS
David Andreu Ortí
Laura Asín Santamaría
Anna Baviera Fusté*
Gemma Baviera Fusté*
Marta Benavent García
Irene Benavent Medina*
Pablo Benavent roig
Joan Benlloch Puertes*
Mireia Berenguer Escribà
Pau Berenguer Escribà
María Calas Pérez 
Pablo Crespo Calabuig
Paula Estudillo rodríguez*
Pedro José Fernàndez 
Garrido
Anna Garcia Palop
Lucía García Valiente
Héctor Gascón Hernández
Noelia González rodríguez
Sara Grau Fernàndez
Nuria Gutiérrez Hamels*
Sandra Lopez Albert
Paula Lorenzo Mancha 
Pedro Martínez Quesada 
Miguel Medina Segarra
José Mortes Jiménez
Juan Daniel Muñoz Palencia
Itziar Olaso redondo
Pepe Ortí Carpio
álvaro Ortí Verdet
.Jordi Pastor Monferrer
Ester rodríguez López
David ruiz del Canto

VIoLES
Francesc Andreu Ortí
Joana Gisbert Artero*
Maria Giulia Fontanella 
álvarez
Inma Garcés Andrés
José Garcés Andrés
Irene Juan Garrido
Lorena López Soriano
Jorge Mínguez Bellón 



CorAL 
PoLIFòNICA 
dE LA UNIó 
MUSICAL dE 
TorrENT
SoPrANoS
Mercedes Borondo García
Marisol Carrión Esteve
Mary Charlwood
Josefina Escobes Ligorit
Enriqueta Espeleta Silla
Mª Victoria Esteso Moya
Maribel García Anchel
Cristina Izquierdo Martínez
Mª Carmen López Guillen
Mª Teresa Mayordomo 
Palomero
Mª Teresa Maza Guillem
Mª Isabel Mullor Valls
Enriqueta Orero revuelta de 
Guzmán
Gemma Segrelles Molmeneu
Maria yuste Boscà

CoNTrALTS
Encarna Bernat Gómez
Mª Teresa Borderia Tormo
Manolita Cazorla roda
Mª Teresa Falces reig
Asunción Garcia Company
Mª Teresa Garcia Morant
Josefina Gómez Fuertes
rosa Jiménez*
Amparo Llópez*
Lucía Marín rosique
Purín Martí Montoro
MªJulia Martí Silla

TENorS
José Maria Belenguer Santés
Eduardo Cremades* 
Diego J. Garcia Puchades
Pascual Gozalvo Forment
Salvador Hernández Puchol
Pascual Mil Planells
Alberto roig Silla
Francisco zaragoza Ciscar

bAIXoS
rafael Carratalá Arnau
Isidro Díez González
Julian Garcia Diaz
Pedro Javier Jiménez
José Llopis Ferrandis
Pascual Miquel*
Jose Salvador Sena Villarroya
José ramón Valor Ortí

*Músics incorporats enguany 
a la coral  
     
Directora: ALEXIA VAZqUEZ 
dE PrAdA VELEZ



UNIÓ MUSICAL 
DE TORRENT

ANIMA’T
FES-TE 
SoCI UMT
Ser soci de la Unió Musical de Torrent és recolzar els 
seus fins de promoure i difondre la música i la cultura 
mitjançant la formació i programació d’activitats. 
A més els socis gaudiran de condicions especials. 

Ompli la sol·licitud que es pot descarregar de 
la nostra pàgina web o adquirir-la a secretaria 
de l’escola, enviant-la per correu, e-mail o 
personalment. La quota mínima de participació 
anual és de 20 euros. Més informació en 
www. uniomusicaltorrent.es
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MEMòrIA
d’ACTIVITATS
dE LA UMT
2016—2017
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La nostra societat, durant 
el passat curs 2016-2017, va 
realitzar nombrosos concerts 
i activitats a la ciutat de 
Torrent i voltants. Son vàries 
les agrupacions que tenim a 
la societat, des de la banda 
d’iniciació i orquestra infantil 
on els més xiquets (i no tan 
xiquets) s’introdueixen en el 
món de les grans agrupacions; 
passant per la banda juvenil on 
ja es va demostrant eixa passió 
per la música, i acabant amb 
l’orquestra i banda simfònica 
de la societat, on es reflexa el 
virtuosisme i professionalitat 
de cada músic. A més a més, la 
UMT presenta un conjunt coral 
polifònic en el que hi ha tant 
músics com “no músics” que 
acaben fent grans actuacions 
tant a Torrent com per fora de 
la ciutat. El motiu d’aquesta 
memòria és fer conèixer a tots 
els socis de la Unió Musical de 
Torrent l’agenda de concerts 
que vàrem tindre entre estes 
sis agrupacions el passat curs 
i convidar a tot qui vullga a 
seguir-nos el proper curs. 

1

2

3

4
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bANdA SIMFòNICA

La Banda Simfònica amb més de 130 músics 
en plantilla, és l’agrupació que més activitats i 
concerts presenta. Així, comencem a repassar 
mes a mes, la gran varietat de concerts que 
va fer el curs passat. 

En novembre, la principal activitat, que es 
repeteix en cada una de les agrupacions, 
és el concert de Santa Cecília, patrona dels 
músics. Així, la banda va realitzar un concert a 
l’Auditori en el seu honor donant inici a la XL 
Setmana Musical.

El mes de desembre es caracteritza des de 
fa denou anys per ser el moment en el que 
es realitza el Concert de Nadal en benefici 
de Cáritas, pioner en el seu caràcter benèfic 
en la nostra ciutat quant aquest projecte 
es va ficar en marxa. La col·laboració de la 
Banda Simfònica en Cáritas Interparroquial 
de Torrent busca replegar la major quantitat 
de diners per a ajudar a aquesta organització, 
fent disfrutar als assistents amb els valsos 
més clàssics al més pur estil del concert d’Any 
Nou. (Foto 1)

També és en aquest mes quan es realitza el 
tradicional Sorteig de Caixes de Nadal per a 
tots els socis de la nostra societat. 

L’any 2017 començà amb un altre concert 
que s’està fent any rere any més clàssic: el 
concert de “Música i cine per a tota la família”. 
Enguany, el tema central del concert per 
on van girar totes les obres i pel·lícules va 
ser: “Robots”. Es realitzaren dos sessions 
contínues a l’Auditori de Torrent on més 
de nou-centes persones van poder gaudir i 
divertir-se plàcidament de l’espectacle. (Fotos 
2 i 3)

Després de les festes de falles i Setmana 
Santa, la nostra Banda Simfònica va tornar a 
l’escenari amb un concert que a poc a poc es 
vol anar implantant en la nostra societat amb 
la idea de que es convertisca en un clàssic 
com els anteriors: el concert de Joves Solistes 
de la UMT, on els músics de la nostra societat 
que finalitzaren el Grau d’ensenyances 
Professionals i el Grau Superior van tindre 
l’oportunitat de tocar com a solistes junt 

amb la banda en la qual es van criar des de 
xicotets. Esperanza Cabañero Castillo, Marc 
Gracia Ramirez, Marta Begoña Pérez de 
Obanos, Pablo Bermell Herrera i Verónica 
Bermell Herrera varen ser els protagonistes 
d’aquella vetlada on demostraren que 
tenen un gran futur per davant amb el seus 
instruments. 

En juny, la nostra banda feu el Concert per la 
festivitat del Corpus, que, como tots sabeu, 
es el Concert Aniversari de la Societat, doncs 
va ser amb aquest mateix motiu en l’any 1973 
quan la nostra banda simfònica va fer la seua 
presentació social als peus de la Torre. La 
Unió Musical de Torrent celebrava així els 45 
anys des de que es va fundar. El concert es 
va celebrar a la plaça de l’església i més d’un 
centenar de persones assistiren al concert. 

El mes de juliol va ser el més atípic dels 
anys anteriors. Com tots els anys, es va 
realitzar el concert de les Festes Patronals a 
la plaça de l’església. No obstant això, al dia 
següent es va fer a la plaça de la Llibertat un 
concert especial: Eterno Mecano, espectacle 
produït per la productora Infinity. La banda 
va actuar junt a un equip musical per a fer 
un homenatge a la banda de música pop 
Mecano. Tots els que acudiren a aquest 
concert varen gaudir de les mítiques 
cançons de Mecano, cantades per cantants 
professionals i acompanyades per una gran 
Banda com es la nostra Banda Simfònica. 
Amb aquests concerts i la processó de les 
Festes Patronals es donà fi a les activitats de 
la nostra societat fins després d’estiu. (Foto 4)

Setembre donà inici a un nou curs i en el que 
es va celebrar el clàssic concert de Retrobem 
la Nostra Música, que es va realitzar al nostre 
local. (Foto 05) En novembre, abans del 
concert de Santa Cecília es va realitzar un 
concert molt especial. Després d’alguns anys, 
la Banda Simfònica tornava a viatjar fora 
de la Comunitat Valenciana. En aquest cas, 
viatjaren fins a Saragossa on varen tocar en 
un dels auditoris més importants d’Espanya: 
l’Auditori de Saragossa, en la seua sala 
principal, la sala Mozart, sala reconeguda per 
grans directors del panorama internacional 
com una de les que presenta millors 
acústiques de tota Europa. Va ser un concert 
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benèfic per els afectats de Càncer on la Unió 
Musical de Torrent tocà junt a la Banda de 
Caballeros de Egea de Saragossa. Va ser una 
gran experiència i un viatge inoblidable on es 
va aconseguir fer bona música i molta unió. 

JoVE orqUESTrA I CorAL PoLIFòNICA:

La Jove Orquestra de la Unió Musical de 
Torrent compta amb més de 50 integrants 
(entre vent, corda i percussió). Esta agrupació 
ha anat creixent a poc a poc des de la seua 
fundació en 1990, tant en nombre de músics 
com en qualitat. De la mateixa forma, la 
Coral Polifònica de la UMT va fer la seua 
presentació durant la setmana musical de 
1995, i des d’aquell moment i pel seu repertori 
són moltes les ocasions en les que aquestes 
dues agrupacions actuen de forma conjunta. 
Pel que respecta a les seues agendes, el ben 
cert és que han anat augmentant amb els 
pas dels anys. Així, destaquem els principals 
esdeveniments en els que han intervingut:

En novembre de 2016 participaren en la Missa 
en Honor a Santa Cecília que es va celebrar a 
l’església de Nuestra Señora de la Asunción 
i on estrenaren un Himne en Honor a Santa 
Cecília, composat per un músic de la nostra 
casa com és D. José Llopis Ferrandis. Després, 
eixa mateixa setmana, durant la Setmana 
Musical, ambdues agrupacions varen fer el 
seu tradicional concert en honor a la nostra 
patrona a la sede de la Unió Musical de 
Torrent. El mes següent, en desembre, la jove 
orquestra va realitzar un concert de Nadal 
que a poc a poc vol convertir en tradició i on 
també participen de forma conjunta amb la 
Coral Polifònica. Aquesta edició va tindre lloc 
en l’església de Monte-Sión.

No es fins a principi d’abril quan l’Orquestra 
i la Coral tornen a aparèixer als escenaris 
amb el concert que es realitza en el Pregó 
de Setmana Santa a l’església de Nuestra 
Señora de la Asunción. (Foto 06) A la següent 
setmana, varen tornar a actuar en l’església 
de Monte-Sión amb el Concert “festival de 
Música Sacra Ciutat de Torrent” que aquest 
any feia la seua III edició. (Foto 07)

En maig, el conjunt de corda participà en 
un altre concert que estem convertint en 

5

6

7
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un clàssic per a aquesta societat: el concert 
de joves agrupacions. Un dia molt festiu on 
les bandes juvenils i d’iniciació, i l’orquestra 
infantil i jove demostren que tenim un 
gran futur gràcies als grans músics que les 
formen. Aquest concert es celebrà a l’Auditori 
de Torrent i hi varen assistir centenars de 
persones de totes les edats. (Foto 8) Pel que 
fa a la Coral, en aquest mes varen participar al 
encontre de corals que es va celebrar al poble 
de Rocafort.

En juny, l’orquestra junt amb la coral feren 
una eixida a l’església de Santos Juanes 
de València on varen estrenar una missa 
composada per D. Sergio Querol Tormo 
i on el públic assistent va gaudir de la 
meravelloses obres que es varen interpretar. A 
la següent setmana es va realitzar l’esperada 
“Proclamació de la Musa de la Música 2017”. 
Va ser un acte molt emotiu on la Musa 
del 2016: Gemma Guillamón Cervera i les 
seues dames: Clara Cervera Calzado i Paula 
Descalzo Grau, van donar la benvinguda i 
entrada a la nova Musa de la música 2017: 
Ana María Castro Pérez i a les seues dames: 
Wendy Elizabeth Bernal Castro i Marta 
Moreno García. A la segona part d’aquest 
acte, la Jove Orquestra de la UMT actuà 
deixant a tots els presents un bon sabor de 
boca i arrodonint un meravellós dia per a la 
història d’aquesta societat. (Foto 9)

Després del descans estival, la Jove Orquestra 
va reprendre el seu curs d’actuacions sumant-
se a la campanya Retrobem la nostra música 
que es va realitzar en setembre a la nostra 
sede. (Foto 10) De igual forma va començar el 
curs la nostra coral polifònica, oferint el seu 
concert de música valenciana a les nostres 
instal·lacions. (Foto 11)

El mes següent, la jove orquestra junt a la 
banda juvenil de la Unió Musical de Torrent, 
varen participar en un concert benèfic que 
es va realitzar per a la Casa Caridad, i que 
després de tres anys consecutius, podem dir 
s’està convertint en una tradició. 

10

11
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bANdA JUVENIL

La banda juvenil es podria dir que és com la 
nostra cantera de músics. Joves (i algun que 
altre no tan jove) estudiants d’ensenyances 
elementals i professionals assagen divendres 
rere divendres per a intentar fer el millor paper 
possible als escenaris. Aquesta agrupació te 
uns 70 músics en l’actualitat. Al igual que les 
anteriors agrupacions, aquesta ha tingut una 
agenda prou completa d’actuacions que a 
continuació nomenarem:

En novembre realitzaren el concert en honor 
a Santa Cecília per a posar fi a la Setmana 
Musical. El realitzaren a la nostra sede i hi 
varen assistir més de cent persones. En 
desembre, i per no ser menys que les altres 
agrupacions, la banda juvenil va realitzar un 
concert de Nadal als nostres locals. Va ser tot 
un èxit i es varen interpretar algunes de les 
nadalenques més conegudes per tots. 

En febrer la nostra jove banda va realitzar 
un concert en Benaguasil en la tenda de 
Consolat del Mar. Va ser un gran concert on hi 
va assistir tant públic torrentí com d’aquest 
poble. (Foto 12)

No va ser fins maig quan la banda juvenil va 
tornar a actuar, aquesta vegada a l’Auditori de 
Torrent per a realitzar el ja esmenat Concert 
de Joves Agrupacions. (Foto 13) Durant el 
següent mes, la banda juvenil va participar 
en un encontre de Bandes Juvenils, realitzat 
en Benetússer, que va finalitzar amb un gran 
sopar de germanor entre totes les bandes 
participants. Un gran final per a posar fi a les 
actuacions d’aquesta agrupació durant el 
curs. 

En octubre d’aquest any, la banda juvenil va 
començar el curs 2017-2018 amb un viatge 
a terres andaluses. Viatjaren a Granada on 
varen realitzar un intercanvi amb l’Asociación 
Músico Cultural San Sebastián de Padul i a 
més pogueren admirar la bellesa de la ciutat 
granadina. Tota una gran experiència per als 
nostres joves músics amb bona música i 
molta unió. (Fotos 14 i 15)

A finals de mes, la banda junt a la jove 
orquestra feren el ja esmenat concert a 
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benefici de la Casa Caridad a l’Auditori de 
Torrent. Un inici de curs molt interessant i ple 
d’entreteniment i solidaritat. 

bANdA I orqUESTrA d’INICIACIó

Les nostres agrupacions més joves també 
han realitzat diversos concerts durant el curs 
escolar 2016 - 2017.

Al final del primer trimestre, les dos 
agrupacions varen realitzar el seu concert 
de Nadal: l’orquestra d’iniciació al saló de 
la nostra societat i la banda d’iniciació a 
l’església San José a benefici del economat 
“Mare de Déu del Pòpul”. Al segon trimestre, 
l’orquestra d’iniciació va participar al 
concert organitzat per la “Junta Central de 
Hermandades de Torrent” dins de la seua 
setmana cultural; i a més altre concert per 
concloure el segon trimestre. Ja en la recta 
final del tercer trimestre, ambdós agrupacions 
varen participar al ja esmenat Concert de 
Joves Agrupacions, i per concloure el curs 
escolar, oferiren un concert per a tots els 
familiars al saló d’actes de la nostra societat. 
Actualment, tant l’orquestra com la banda 
d’iniciació ja estan preparant el pròxim 
concert que realitzaran conjuntament i que 
segur ens sorprenen! (Fotos 16i 17)

Per concloure aquest apartat, volem ressaltar 
dos dels esdeveniments més importats 
que realitza la nostra societat: la setmana 
musical en honor a Santa Cecília i que com 
hem citat anteriorment aquest curs va ser la 
seua XL edició. Al llarg de la setmana hem 
pogut gaudir de nombroses actuacions, molt 
variades i d’estils molts diferents, amb molta 
qualitat musical i tot gràcies a la participació 
dels nostres músics de la banda, orquestra i 
coral, que amb la seua implicació fan possible 
la realització d’aquesta setmana musical. 
A més, tinguérem l’oportunitat i l’honor 
d’escoltar al gran músic saxofonista: D. Pedro 
Iturralde, el qual, per a aquesta societat i per 
a aquesta ciutat va ser un gran orgull poder 
comptar amb ell per a amenitzar aquella nit 
i que junt amb el nostre quartet de saxofons 
ens varen fer gaudir d’una gran varietat 
d’estils musicals i de jazz amb tot tipus 
d’improvisacions virtuosístiques. 

L’altre esdeveniment important d’aquest 
curs 2016 - 2017 ha sigut el nostre tradicional 
curs d’estiu: “FORUMT de interpretación y 
perfeccionamiento musical ciutat de Torrent”, 
anteriorment anomenat: “Curso internacional 
de técnicas de perfecionamiento e 
interpretación musical Mariano Puig Yago”, 
i que enguany ha sigut la seua 37 edició 
amb més de 180 participants de tot el món 
destacant les noves especialitats de Pianista 
acompanyant i Composició que es varen 
sumar a les dels anys anteriors (Unió de 
cordes, cantl, trompa, percussió, bombardí, 
flauta, clarinet ) i que foren impartides per 
grans professionals del panorama nacional i 
internacional als mesos de juny i juliol.
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MÚSICS qUE ACCEdEIXEN 
AL grAU ProFESSIoNAL

Marc Mato Esteve (Percussió)
Ferran Silla Ortí (Percussió)
Sergi Bermell Castillo (Trombó)
David Silla Sánchez (Trompeta)
Alba Márquez Sala (Saxòfon)
Marta Bermell Morera(Trompeta)
Irene Bas Muñoz (Clarinet)
Neus del Saz Ortíz (Oboè)
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MÚSICS qUE FINALITZEN
EL grAU ProFESSIoNAL

Miguel Ángel Requena Mora 
(Trombó)

Núria Hernández Puig 
(Saxòfon)

Diana Martínez Navarro 
(Clarinet)

Pedro Martínez Quesada 
(Violí)

Nuria de Vuyst
(Trompa)

José Francisco Requena Mora 
(Clarinet)

Mar Torrijos García 
(Flauta)

Noelia González Rodríquez
(Violí)

Paula Lorenzo Mancha
(Violí)
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MÚSICS qUE ACCEdEIXEN
AL grAU SUPErIor

Jesús Marchante Pruñonosa
(Violoncello)

Marta Begoña Pérez de Obanos
(Trombó)
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30 añOS
de garantia y prestigio

de esfuerzo y satisfacción

de experiencia y dedicación

Venta de instrumentos musicales, accesorios, 
librería y taller de reparaciòn.

Vicente Parra actor, 4
Metro parada Patraix. 46017 Valencia
963 575 926 | gualco@hotmail.com



Especialidad en todo tipo de arroces.
Chuleta ecológica de Burgos y buey a la piedra.

Plaza de la Libertad 16-17
46900 Torrent

T 96 108 04 90.
www.restaurantelaplaza.net



Mantenimiento de comunidades 
Instalaciones y averías eléctricas
Antenas/TDT
Porteros/Videoporteros

tel. 616 372 337
alfredoaveriashogar@hotmail.com



Plaza Maestro Giner, 13 bajo. 46900 Torrent / Valencia
Tel. 96 155 63 07 / Fax 96 155 79 26

estancelraval@gmail.com





Tu instalador
de confianza
Diseño, montaje, instalación, 

reparación y mantenimiento de 

instalaciones de climatización.
Calvario, 33
46900 Torrent / Valencia 
T. 96 158 80 00
www.servifred.com






