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Les bandes de música fomenten i difonen les tradicions musicals i artístiques 
valencianes. Constitueixen un teixit associatiu viu i actiu. Són espais de formació i 
convivència i de relació intergeneracional, a més de ser elements insubstituïbles de 
cohesió en el context festiu de la Comunitat Valenciana.

El territori valencià té la major concentració de societats musicals i bandes 
de música d’Espanya i fins i tot del món, representa un model reconegut i imitat 
internacionalment. Hi ha 550 societats musicals federades amb més de 1.100 bandes, 
més de 43.000 músics, 60.000 alumnes i 600 centres educatius amb més de 5.000 
professors i professores. En realitat, les bandes són un valuós patrimoni cultural 
que cal protegir i preservar. De fet, el 25 de maig de 2018 el Consell va declarar Bé 
d’Interés Cultural Immaterial la tradició musical popular valenciana materialitzada 
per les societats musicals. Més endavant, el 30 de març de 2021 el Ministeri de 
Cultura i Esports va proclamar les societats musicals de la Comunitat Valenciana 
com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial espanyol. Dos 
reconeixements que expressen de manera contundent el fort arrelament de les 
bandes en la societat valenciana.

A Aldaia la tradició de les bandes es remunta a la dècada de 1880 amb 
l’aparició de La Vella i La Nova. Amb el pas dels anys i fins al moment present, s’han 
consolidat tres bandes cabdals: la Unió Musical d’Aldaia, la Banda Simfònica d’Aldaia 
i l’Agrupació Musical Els Majors de l’Horta Sud. Totes tres representen l’essència 
musical d’un poble que cuida la seua cultura. L’ajuntament democràtic va apostar 
en el seu dia per unificar totes les realitats musicals d’Aldaia en un espai compartit, 
la Casa de la Música, edifici inaugurat el 26 d’abril de 1995. La Casa de la Música 
va ser el primer centre de l’Horta Sud que aglutinava en un mateix espai físic la 
pluralitat musical d’un poble. Ací totes les agrupacions musicals comparteixen aules 
i saló d’actes. La Casa de la Música és un autèntic centre d’expressió, convivència i 
comunicació musical, una instal·lació cultural de qualitat per on passen diàriament 
unes 700 persones.

El llibre Un passeig pel patrimoni musical d’Aldaia, de Victoria Santos Rico, fa 
un recorregut per una de les manifestacions culturals més arrelades al nostre poble, 
les bandes de música. Es tracta d’una introducció a la cultura bandística del nostre 
poble que en pròxims estudis anirem ampliant a altres àmbits musicals, com ara les 
agrupacions corals i folklòriques. Un patrimoni que conforma l’herència cultural d’un 
municipi fidel a les seues tradicions musicals. 
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https://fsmcv.org/wp-content/uploads/documentacion/Decret-68-2018-BIC.pdf
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El terme de “Societat Musical” és 
relativament jove, ja que les primeres 
agrupacions musicals documentades 
van ser conegudes popularment sota el 
nom de “Bandes”. És per això que, quan 
es fa referència al “fenomen bandístic”, 
estem al·ludint al que avui coneixem 
com el moviment associatiu de les 
Societats Musicals, situant-se la nostra 
investigació en l’àmbit autonòmic i local 
del territori valencià. De fet, va ser la 
Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana1 la que va emprar 
i va reconèixer, per primera vegada, la 
categoria de “Societat Musical” per a 
englobar l’ampli ventall d’agrupacions 
musicals de diferent tipologia (banda, 
orquestra, unió musical, associació 
musical, etcètera) disperses fins a 
aquell moment, dins d’una estructura 
més potent i consolidada (Almería 
2014). Aquest canvi en la nomenclatura 
respon, per tant, al projecte de concebre 
una nova estructura de major volum 
que permetera integrar, cohesionar i 
unificar la diversitat de manifestacions 
artístiques desenvolupades entorn de 
la música en el territori valencià. Però, 
a més, es va veure en aquesta fórmula 

1  D'ara en avant s'emprarà la sigla FSMCV en 
referència a la Federació de Societats Musicals 
de la Comunitat Valenciana per economia de 
l'escriptura i l'espai.

la possibilitat d’afermar tot un sistema 
d’ensenyament-aprenentatge musical, 
alternatiu a la formació acadèmica 
reglada, que permetera l’adquisició dels 
pertinents coneixements, habilitats i 
actituds fonamentals per a interpretar 
certes peces musicals populars i integrar-
se en la banda o societat musical. Així 
doncs, les primigènies “acadèmies” 
musicals que van donar pas a les “escoles 
d’educands” (Almería 2014), van conviure 
al final del segle xviii amb les referides 
Societats Musicals2; algunes de les quals, 
com veurem, s’han mantingut fins als 
nostres dies. De tal manera que, des 
del segle xviii, aquestes van assumir un 
doble component, artístic i pedagògic, 
convertint-se en una de les principals 
formes d’instrucció i professionalització de 
joves talents musicals.

Sobre aquest tema, alguns autors 
(Fontestad, 2005; Botella i Fuster, 2016) 
fixen els orígens de l’educació musical a la 
Comunitat Valenciana en 1351, coincidint 
amb la fundació de les primeres escoles 
de música anteriors a la creació dels 
conservatoris. A grans trets, des del segle 
xv fins a mitjan xix, la formació musical es 
va impartir en les denominades Capelles, 
ja foren Cortesanes o Catedralícies, 

2  Per economia del llenguatge, d'ara en avant 
s'emprarà l'abreviatura SSMM per a referir-nos a 
“Societats Musicals”.
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pertanyents aquestes últimes a institucions 
religioses (catedrals, col·legiates, 
parròquies o seminaris). L’accés a unes 
i unes altres era molt restringit i limitat 
únicament als homes. Per aquest motiu 
podem dir que, “al llarg del temps han 
desenvolupat la seua activitat musical 
en terres valencianes grans capelles de 
música tant religioses com cortesanes, 
una cosa poc comuna en altres territoris. 
Destaquen, per exemple, les capelles de 
música cortesanes d’Alfons el Magnànim 
(s. xv) i del Duc de Calàbria (s. xvi) i les 
religioses de les catedrals de València, 
Castelló, Sogorb, Oriola, entre les moltes 
que van tenir les col·legiates i parròquies 
més importants de cada població. Les 
capelles de música religioses comptaven 
tant amb cantors com ministrers 
instrumentistes i commemoraven amb 
cant polifònic les celebracions religioses. 

Paral·lelament, les esglésies tenien el 
seu cor de cant pla format per clergues” 
(Botella i Isusi 2018:15-16). En definitiva, 
no hi ha dubte que l’educació musical en 
origen, en l’àmbit territorial valencià, va 
estar lligada a l’Església i a la Cort; el que 
justifica l’auge de la música coral vinculada 
a la litúrgia o la noblesa.

El punt d’inflexió se situa en 
el segle xviii, quan el racionalisme 
il·lustrat va impulsar el naixement de 
les primeres acadèmies i, amb elles, la 
institucionalització de l’educació “artística”, 
focalitzada en l’art monumental i material.3 

3  La Reial Acadèmia de Belles arts de Sant Ferran 
a Madrid (1756), primera a escala estatal i de 
la qual dependrien la resta de reials acadèmies 
provincials, va assumir el control i tutela de 
qualsevol projecte arquitectònic i artístic 
d'envergadura, així com de formació en l'àmbit 
de les denominades “belles arts” (Vicente 2010).

1  Lux bella seu Artis cantus plani compendium / Domingo Marcos Durán. Octo toni artis musicae / Gregorio 
Magno. (n. ca. 1460). © Biblioteca Nacional d’Espanya.
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Per la seua part, l’educació musical va 
seguir el seu propi curs i les tradicionals 
capelles de música van iniciar un gradual 
declivi que va aconseguir el seu màxim 
punt de deterioració en la primera meitat 
del segle xix, sobretot, a partir de la 
desamortització de Mendizábal (1831). 
Des d’aleshores, el retrocés d’aquestes 
capelles, en la seua majoria religioses, 
va afavorir la proliferació de músics 
itinerants, sobretot per a reforçar les 
intervencions musicals durant festivitats 
locals destacades (Isusi-Fagoaga 
2011). En paral·lel, es van constituir els 
primers conservatoris públics, essent 
els més antics de l’Estat espanyol el 
Conservatori d’Espanya a Madrid (1830) i 
el Conservatori de Barcelona (1838), que 
donarien lloc a les primeres formacions 
professionals del país, no essent fins a 
l’últim terç del segle quan assistim a la 

fundació dels centres de València, Màlaga, 
Bilbao i Oviedo (Pascual 2012). A València 
aquest gir va propiciar, d’una banda, la 
consolidació de les primitives societats 
musicals que, com hem dit, es van fundar 
al final del segle anterior i van contemplar 
el seu propi sistema d’aprenentatge. I, per 
una altra, la incorporació simultània de la 
música com a disciplina en conservatoris i 
col·legis en l’àmbit pròpiament pedagògic 
(Botella i Isusi 2018).

Així doncs, mentre que la formació 
acadèmica oficial o reglada es va impartir 
en centres docents específics, per a 
aquest altre patrimoni sonor que afonava 
les seues arrels en la música folklòrica 
o popular, vinculada amb celebracions i 
festes locals, es va trobar una via idònia a 

2  Teoría general del solfeo. Amancio Amorós.1896, 
Valencia. Imp. de Manuel Alufre. © Biblioteca 
Nacional d’Espanya.

3  Butlletí musical dedicat a les bandes de música, 
València. Publicació mensual a partir de 1927. 
Butlletí de novetats musicals i d’història de les 
bandes. Aquesta revista aspirava a posar en 
contacte a totes les bandes de música i dignificar 
el seu ofici. © Biblioteca Nacional d’Espanya.
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l’empara d’aquest altre format de “Societat 
Musical”4. Al nostre veure, aquesta 
escissió institucional revela importants 
pistes quant a la consideració diferencial 
i jeràrquica associada a la música. De tal 
manera que enfront de l’aprenentatge i 
professionalització musical en determinats 
gèneres més consolidats i que gaudien de 
major prestigi, en el cas de la música de 
bandes, de caràcter col·lectiu i popular, la 
fórmula que es va adoptar i va acceptar 
per a la seua interpretació i transmissió va 
ser la de “societat”.

Des de la nostra perspectiva, aquesta 
consideració “col·lectiva” o “social” denota 
la seua vinculació amb allò folklòric 
atribuïda a aquest llegat “tradicional” o 
“popular”, en contraposició als itineraris 
d’institucionalització oficial.

En el nostre temps, i per definició, les 
Societats Musicals (en plural) són entitats 
de caràcter privat, sense ànim de lucre i 
inscrites en el registre públic, la gestió i 
direcció de les quals depèn de si mateixes. 
Aquestes proporcionen a la comunitat 
un espai sociocultural ampli i integrador, 
sense discriminar per criteris polítics, 
ideològics, econòmics, religiosos o de 
qualsevol altra índole. A més, com hem 
avançat, destaquen per ser espais per a 
l’ensenyament, ja que resulta freqüent que 

4  D'ara en avant s'emprarà la sigla SM en 
referència a “Societat Musical” per economia del 
llenguatge.

moltes d’aquestes associacions compten 
en les seues instal·lacions amb una escola 
de música. A partir de 1994, aquests 
centres d’educació musical es van incloure 
en el Registre de Centres Docents de la 
Comunitat Valenciana com a “Escoles de 
música” (Almería 2014).

Les SSMM estan integrades per 
músics i simpatitzants, i gestionades per 
personal voluntari que ocupa els càrrecs 
directius. Tan sols la direcció de les unitats 
artístiques i el professorat de les escoles 
de música recauen en professionals 
especialitzats que, en conseqüència, 
perceben una remuneració des de 
l’associació pels seus serveis. 

No obstant això, en comptats casos 
pot trobar-se una gestió externa que es 
justifica per la dimensió que han arribat 
a adquirir algunes d’elles. En suma, les 
SSMM comprenen, en general, el personal 
que assumeix els càrrecs de gestió, el 
professorat de música que imparteix 
docència a les escoles musicals i els propis 
músics i músiques, tant professionals 
(aquells que inicien la seua formació en 
aquestes escoles de música i continuen 
la seua carrera en conservatoris) com 
a amateurs, que compaginen la seua 
particular activitat professional amb la 
formació musical.
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4  Concert de l’Agrupacio Musical Els Majors 
de l’Horta Sud.

5  Banda Simfonica d’Aldaia al carrer Àustria 
de València.

6  Grup de músics de l’UMA en un acte festiu 
celebrat a València, el 17 de març de 2022. 
Arxiu UMA.



La consideració 
de la música 
a Occident

2

Musa tocant la lira. La roca sobre la qual està asseguda porta la inscripció 
ΗΛΙΚΟΝ / Hēlikon. Lekythos àtic de fons blanc, 440–430 a. C.

Schoen Collection. Staatliche Antikensammlungen, Munich.  
Domini públic, via Wikimedia Commons.
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Convé destacar que, des de 
l’Antiguitat, el concepte integrador d’art 
va comprendre un ampli espectre de 
pràctiques de diferent naturalesa, entre 
les quals s’incloïen les denominades 
techné mimetiké o arts de la representació, 
formades per la pintura, escultura, poesia, 
música i dansa (Faerna i Gómez 2000). Per 
tant, ens sembla significatiu ressaltar que, 
originàriament, no es fera una escissió 
entre aquelles representacions artístiques 
que requerien un suport material i aquelles 
altres que, fins i tot servint-se de certs 
elements materials en la seua composició, 
tenien la seua raó de ser en la seua 
interpretació de naturalesa immaterial 
(música, dansa, oralitat…), tal com s’han 
categoritzat avui dia.

En origen, la diferenciació entre 
l’habilitat física (tècnica) i la racional 
(vinculada a la creació artística) estaven 
fusionades, però a mesura que va passar 
el temps la faceta intel·lectual va anar 
adquirint major prestigi, essent el detonant 
de la bifurcació entre les “arts liberals” 
(gramàtica, retòrica, lògica, aritmètica, 
geometria, astronomia i música) i 
“comunes” (o “mecàniques” des de l’Edat 
mitjana), pròpies dels oficis artesanals 
(Tatarkiewicz 1987). Aquesta diferenciació 
rescatava la consideració formulada en 
l’Antiguitat que permetia classificar les 
denominades set arts liberals a partir dels 

vocables llatins Trivium, referit a les arts 
de la “eloqüència” (gramàtica, retòrica i 
dialèctica) i Quadrivium, que agrupava les 
ciències relacionades amb els números i 
l’espai (aritmètica, geometria, astronomia i 
música). La música, en tant que comprenia 
l’estudi dels cants i de les “matemàtiques 
en moviment” era, doncs, un art liberal 
i de prestigi, mentre que el “artista” 
medieval, tal com ho entenem avui, va 
quedar comprès en el grup d’arts comunes 
o mecàniques, amb idèntic estatus social 
que l’artesà. En el Renaixement es va 
donar el punt d’inflexió definitiu amb 
la diferenciació entre les “arts majors” 
(arquitectura, pintura i escultura) i 
“menors” o artesanals (Azcárate et al 
1987; Vicente 2015). La música va seguir 
el seu propi camí al marge d’aquesta 
categorització de coneixements artístics, 
com una disciplina intel·lectual diferent a 
les anteriors. Això justifica que haja tingut 
les seues pròpies vies i espais de formació 
i representació.

Si fem un ràpid repàs cronològic, veiem 
que la música ha estat lligada a l’ésser 
humà des de la Prehistòria, és a dir, des 
dels mateixos orígens de la humanitat. 
Prova d’això és que l’instrument musical 
més antic del món és una flauta feta a 
partir d’un os d’ocell. Aquesta troballa 
va tenir lloc en 2009 en les coves 
alemanyes de Hohle Fels, que contenen 
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restes de la Cultura Aurinyaciana (Tristán 
2012). També a Alemanya, en la cova 
Geibenklösterle, es van trobar flautes 
realitzades amb ivori procedent d’os 
de mamut en un jaciment del Paleolític, 
ocupat pels primers “Homo sapiens” 
del continent després de la seua eixida 
d’Àfrica. Les proves que es van realitzar en 
2012 matisaven la informació obtinguda 
en els estudis de 2009, arribant a la 
conclusió que aquestes restes ronden els 
43.000 anys d’antiguitat.

 

7  Fotografia de l’instrument musical més antic del 
món trobat fins al moment fabricat a partir de l’os 
d’un voltor lleonat. Paleolític.

8  Flautes d’os de mamut trobades en 2009 en la 
cova Geibenklösterle, Alemanya. Paleolític.  
Font: “Els instruments musicals més primitius es 
van fabricar amb os de voltor”, El Mundo, 28 de 
maig de 2012.

També comptem amb troballes que 
ens parlen de la presència de la música 

en el territori valencià ja en temps dels 
Ibers,5 com pot veure’s en algunes pintures 
conservades en gots arqueològics. Com 
a exemple per a il·lustrar la presència 
de la iconografia musical en el territori 
valencià en època ibera, fem referència a 
la peça ceràmica trobada en el jaciment 
arqueològic del Tossal de Sant Miquel de 
Llíria, antiga Edeta, datada al voltant del 
segle iii a. de C. En ella veiem que s’ha 
representat, emprant com a suport un got 
troncocònic, una escena de dansa on les 
figures protagonistes interpreten diferents 
instruments musicals de corda i vent 
(veure imatge 9). 

En la següent imatge, on podem 
observar l’escena amb més claredat, 
veiem que apareixen una flauta simple 
i una flauta doble. Aquestes imatges 
ens remeten, per tant, a un territori amb 
arrelats costums musicals.

9  Kalathos amb escena de dansa recuperat del 
jaciment arqueològic Tossal de Sant Miquel de 
Llíria. Font: “El Tossal de Sant Miquel de Llíria: 
l’antiga Edeta i el seu territori” (1995:433).

5  Període entre C. VI a.C fins a C. II a. de C.
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10  Got trobat en 1934 en el jaciment ibèric del 
Tossal de Sant Miquel de Llíria. Font: “Les 
bandes de música de la Comunitat Valenciana: 
les societats musicals edició enciclopèdica” 
(2014:52).

D’altra banda, com en el llenguatge, 
l’arquitectura, l’enginyeria hidràulica, 
etc., l’aportació musical dels àrabs en 
el territori també és notable ja que són 
coneguts d’aquest període els poetes 
Abenjáric i Abenzeid Elhadas el Batedor 
o el compositor Abenmohadad en Xátiva. 
Per a la interpretació d’aquests poemes 
s’empraven el “zulamí” (dolçaina), la 
“xocra” (flauta greu) i la “nura” (flauta 
aguda), el llaüt, els tabals i les gralles (Ruiz 
1993:31).

En temps de la Reconquesta6, la música 
monòdica va anar cobrant cada vegada 

6  Aproximadament des de l'any 711 fins a 1491, 
amb la caiguda del regne nassarita.

més auge i va aconseguir la seua màxima 
expressió amb els denominats joglars 
i ministrers7. Si bé en origen les seues 
interpretacions s’emmarquen en l’esfera 
de la música profana, es té constància de 
la seua contractació en festejos i actes 
de caràcter religiós (Astruells 2014), per 
a acompanyar els mestres organistes, 
del cor o els capellans; que al seu torn 
impartien classes als feligresos. 

Pensem, sobre aquest tema, que des 
de l’Edat Mitjana la religió ocuparà una 
posició central i els actes litúrgics tindran 
una importància sense igual. En ells, la 
música tindrà un paper molt destacat, 
essent habitual l’acompanyament de cant 
gregorià en l’esfera sacra i, a vegades, 
amb intervenció de joglars, tal com hem 
vist. Així mateix, dels textos medievals (les 
“consuetes” per als Mestres de la Capella) 
es conserva el text literari-musical del 
Misteri d’Elx (Ruiz 1993).

A València trobem alguns elements 
iconogràfics relacionats amb motius 
musicals. D’aquesta manera, pertanyent al 
període gòtic, en la Llotja de la Seda o dels 
Mercaders de València, està documentada 
la iconografia d’àngels músics en les claus 
de les voltes que cobreixen l’antiga Capella 
i la Sala de la Contractació. En elles podem 

7  Músics instrumentalistes de vent i corda que 
formaven xicotetes cobles, o com se les coneix 
actualment: bandes (Astruells 2014:15).
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veure esculpits àngels tocant una flauta 
de tres forats, un tamborí, una trompeta 
en “s”, una viola d’arc i una de mà (Perpiñá 
2017:13).

11  Àngels músics esculpits en les claus de la 
Llotja de la Seda de València. Font: “Els àngels 
músics: estudi iconogràfic” (2017:13).

També la iconografia d’àngels músics 
tocant instruments està present en 
diferents espais de la Catedral de València. 
Els més antics, del període gòtic, se situen 
en el timpà de la Porta dels Apòstols, on 
es van esculpir àngels músics envoltant la 
Verge i el Xiquet.

12  La Verge i el xiquet amb els àngels músics a la 
Porta dels Apòstols. Imatge extreta de la web 
de la Catedral de València.

Així mateix, d’època renaixentista 
trobem en els plements de la volta de 
l’altar major de la Catedral Basílica 

Metropolitana de Santa María, el fresc 
de Els Àngels Músics, obra dels artistes 
italians Francesco Pagano i Pablo de San 
Leocadio. Iniciades en 1472, tardarien sis 
anys a concloure aquestes pintures. 

En 1674 l’Arquebisbe Sr. Luís Alonso 
dels Cameros va pensar restaurar tota 
la capella i li va encarregar l’obra a Juan 
Pérez Castiel, seguint el gust barroc de 
l’època. Va ser aleshores quan els dotze 
àngels músics amb els seus instruments 
(un cèrcol de sonalls, una trompeta 
retorçada, una arpa-saltiri, una dulcema, 
un òrgan portàtil, un llaüt, una viola d’arc, 
una arpa, una viola de mà, una gralla una 
flauta doble i una trompeta allargada i 
retorçada), situats sobre un fons blau 
d’acre ple d’estreles daurades, van quedar 
ocults per una closca interior.

Els frescos han pogut recuperar-
se gràcies a que aquesta segona volta 
arrancava a 80 centímetres de l’original 
i no es va superposar directament sobre 
ella. De tal manera que, en 2004, durant 
la restauració de l’absis, es va retirar 
l’ornament barroc i es van redescobrir els 
àngels músics. Aquesta intervenció no ha 
estat exempta de controvèrsies i polèmica. 
D’un costat, els defensors partidaris de 
traure a la llum aquest llegat pictòric 
renaixentista acabat de descobrir i, de 
l’altre, els detractors que argumentaven 
que l’actuació anul·lava la unitat estètica i 
artística del presbiteri barroc. En qualsevol 
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cas, els coneguts àngels músics de la 
catedral de València han aconseguit 
una enorme ressonància a escala global, 
essent equiparats, per la seua iconografia 
i factura, amb els grans mestres del 
renaixement italià.

13   Vista de la cúpula restaurada. Font: Miguel 
Lorenzo, Revista Mètode.

14  Vista de la cúpula barroca que cobria els 
frescos renaixentistes abans de la restauració. 
Font: web de la Catedral de València.

A Occident, l’arribada de la Modernitat 
portarà una sèrie de transformacions 
de primer ordre que tindran la seua 
repercussió també en la música. Així 
doncs, serà durant el segle xviii quan 
tinguem constància de les primeres 
referències a les SSMM i les agrupacions 
bandístiques, ja que la música s’emprava 
cada vegada amb major assiduïtat en 
actes civils i festejos, augmentant la 
demanda de músics. Com a resultat, es 
van formar aleshores les primeres bandes 
remunerades.  Per a entendre el sorgiment 
de les Bandes de Música valencianes 
cal tenir en compte el context específic 
d’aquella època quant a l’entorn social, 
cultural, econòmic i polític.

De forma molt sintètica, els orígens 
d’aquestes transformacions que van 
anticipar un canvi d’era, es remunten al 
procés revolucionari liberal que es va 
donar amb la Revolució Francesa (1789). 
Aquesta revolució va ser el detonant 
d’una nova forma d’organització política 
que va suplantar les antigues estructures 
feudals estamentals. De tal manera que 
el model polític, econòmic i sociocultural 
dependent de l’Antic Règim, caracteritzat 
per una rígida jerarquització de classes 
encapçalades per la reialesa i la noblesa, 
va entrar en crisi. Com a resultat, es va 
establir un nou sistema de dret que va 
reconèixer legalment per l’Estat una 
nova categoria social, la de “ciutadà”, i 
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va impulsar el naixement de la burgesia. 
Amb el seu accés a l’àmbit cultural, 
propiciat per l’augment de temps lliure 
dedicat a l’oci, assistirem d’ara en avant 
a una progressiva democratització 
de la cultura (Asensi 2014:12).8 De la 
mateixa manera, amb l’obertura a la 
representació d’espectacles musicals en la 
via pública, fora d’espais tradicionalment 
assignats per a això (òperes, teatres o 
auditoris) advertim, fins i tot reconeixent 
sempre un ordre de jerarquies, aquesta 
mateixa tendència cap a una progressiva 
democratització dels espectacles i 
intervencions musicals.

Pel que respecta a l’àmbit religiós, 
encara en el segle xviii la música 
instrumental es tocava preferentment a les 
esglésies, on s’empraven instruments com 

8  Al seu torn, el desenvolupament de la Revolució 
Industrial des de finals del segle xviii i, sobretot, 
durant la primera meitat del xix, va suposar un 
canvi econòmic sense precedents: l'auge de 
la maquinària per a la fabricació industrial va 
multiplicar la producció, va disminuir el temps de 
producció i va haver-hi un creixement urbanístic i 
demogràfic espectacular. En paral·lel, es va produir 
un desenvolupament dels transports i del comerç 
com mai abans en la història. Tot això ajuda a 
entendre que a la Modernitat es produïra un 
trencament del concepte espaciotemporal que es 
tenia fins a aqueix moment, determinat pels nous 
processos d'acceleració, producció i destrucció, els 
efectes dels quals van generar una sensació de 
risc i de pèrdua de referents (Hernández i Martí et 
al 2005).

a cornetes, sacabutx, oboès, dolçaines, 
trompes, arcs i l’òrgan (Ruiz 1993:32). 
Era freqüent que alguns religiosos 
amb formació musical es feren càrrec 
d’agrupacions musicals de caràcter civil. Un 
dels factors que va tenir gran rellevància 
en la formació i desenvolupament 
d’algunes bandes van ser els processos de 
desamortització que van tenir lloc des del 
Trienni Liberal9, l’efecte del qual es va notar 
en la música de les capelles, ja que molts 
religiosos es van veure obligats a deixar-les 
i començar a fer classes en les “acadèmies” 
de música (Asensi 2014). 

Un altre element que té pes en la 
seua formació seran les agrupacions 
bandístiques militars que van ocupar 
el territori degut a les convencions 
polítiques i revolucionàries de la primera 
meitat de segle10 (Ruiz 1993). A València, 
els esdeveniments de major influència 
per a les bandes serien la Guerra de la 
Independència11 i les Guerres Carlistes12 

(Asensi 2014:13). 

9  Període entre 1820 i 1823, moment en el qual 
Ferran VII accepta la Constitució.

10  Ens referim, principalment, a la Revolució 
Francesa i el període napoleònic.

11  Entre 1808 i 1814.

12  Nom que reben diverses conteses civils 
desenvolupades al llarg del segle xix sorgides 
arran de la lluita pel tron en temps de Ferran VII.
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D’aquesta manera, el territori es 
va omplir de bandes que tindrien el 
seu germen en la política, ateses les 
diferents seccions o bàndols (en relació 
amb la terminologia de “bandes”): les 
acompanyants a les tropes de Napoleó, 
les del propi exèrcit espanyol i les de les 
milícies valencianes. I és per tot això que 
el vestuari dels músics i l’instrumental 
s’assemblava als dels militars i resulta 
inseparable del procés de construcció 
de la identitat regional, on la música 
va constituir un important element de 
cohesió per a reforçar el vincle emocional i 
de pertinença al territori i a la comunitat.

Fins a tal punt que les bandes van ser 
en si mateixes un instrument polític, factor 
que ha sigut estudiat en tant que va poder 
influir en el finançament i perdurabilitat 
d’algunes d’elles (Asensi 2014). Aquest 
aspecte de reivindicació i consolidació de 
la identitat local (i de competència amb 
altres identitats, per oposició) va quedar 
ben palesa en els Certàmens de Bandes 
celebrats des de finals del segle xix en el 
territori valencià. Aquests van comptar 
amb una gran afluència d’espectadors 
i es van traduir en un alt prestigi per a 
les agrupacions premiades i les seues 
localitats d’origen. 

A la nostra manera de veure, aquest 
procés de definició de la identitat va tenir 
el seu màxim exponent en l’Exposició 
Regional (1909), on la música va tenir 

un protagonisme indiscutible amb la 
composició i interpretació per més de 
cent músics de l’Himne de l’Exposició13, 
així com amb la celebració del popular i 
aclamat Certamen de Bandes (Archilés 
2011).

Festa i música
Pel que respecta a la relació entre 

la festa i la música, a València i Alacant 
va augmentar de forma progressiva 
el nombre de bandes a causa de les 
festivitats de les Falles i els Moros i 
Cristians, respectivament, mentre que a 
Castelló la música hegemònica es basava 
en el tabal i la dolçaina (Asensi 2014:13). 
La relació entre festa i música ha creat 
uns vincles que han perdurat a través 
del temps, generant una simbiosi que va 
possibilitar el germen d’un estil de música 
propi i tradicional, diferenciat de la música 
per a concerts i audicions (Ruiz:1993). 
Podríem dir, doncs, que enfront de la 
consideració elitista de certs gèneres 
musicals la interpretació dels quals es 
reservava a espais distingits i es reflectia 
en el major import de l’entrada, va anar 
prenent cada vegada més força aquest 
altre fenomen musical popular, representat 
al carrer o en espais públics oberts a la 
ciutadania.

13  Aquest esdevindrà després en l'Himne Regional 
de València.
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De forma correlativa, el pas d’aquestes 
bandes per les diferents localitats 
fomentava en la població el desig per crear 
escoles i agrupacions musicals pròpies, 
que els seus primers integrants van ser 
agricultors i artesans (Ruiz 1993:32). Això 
pot relacionar-se amb el fet que les ciutats 
es trobaven ben proveïdes d’espectacles 
musicals, mentre que en el territori rural 
succeïa tot el contrari. Per aquest motiu la 
proliferació de bandes tingué un enorme 

acolliment en l’àmbit municipal com a 
alternativa als espais musicals de major 
envergadura de les ciutats (Asensi : 2014).

En relació amb l’anterior, i tenint sempre 
present el marcat component polític 
associat a aquestes corporacions musicals, 
convé recordar la posició de nombrosos 
crítics d’art de l’època que van considerar 
la música interpretada per les bandes 
com “de segona”. Els seus arguments se 
sustentaven en què aquestes formacions 
bandístiques no tenien un repertori propi, 
sinó que adaptaven obres simfòniques o 
escèniques d’òperes i sarsueles, treball 
que duia a terme un transcriptor. No 
obstant això, en un context en què per 
a molts pobles l’única manera d’escoltar 
música era a través de les bandes, el 
paper de difusió cultural d’aquestes va 
resultar fonamental. Així doncs, en molts 
territoris van començar a sorgir bandes 
de música, en primer moment vinculades 
a l’església o bé a algun mecenes o veí 
distingit. Sorgia així una primera banda 
que era “propietària” del seu poble de 
manera que adoptaven la bandera o escut 
del seu territori com a propi de la banda. 
Amb freqüència sorgia una segona banda, 
conformada pels membres de la primera 
que es desvinculaven de la mateixa per 
disconformitats polítiques, iniciant així la 
rivalitat entre la “banda vella” o “primitiva” 
amb la “banda nova”. En algunes localitats 

15  Casa de la Musica d’Aldaia, espai de 
convivència de les agrupacions musicals 
d’Aldaia.



La consideració de la música a Occident 23

arribarien a comptar fins a amb una 
tercera (Ruiz 1993: 31-32).

No obstant això, aquest no va ser 
l’única comesa que van exercir. D’una 
banda, van tenir un paper molt destacat 
en la formació musical, perquè a la fi 
del segle xix van sorgir les primeres 
“escoles d’educands” amb les quals 
acostaven l’educació musical a qualsevol 
veí que estiguera interessat a aprendre 
(Asensi 2014; Astruells 2014). La 
professionalització dels ensenyaments 
oferits per les Acadèmies deriva del fet 
que els professors i directors d’orquestra 
ja no eren persones aficionades que es 
feien càrrec de la batuta sinó, per contra, 
persones especialitzades i qualificades per 
al càrrec. D’altra banda, i en relació amb 
aquest gradual procés de consolidació, 
prompte van aparèixer els compositors 
de simfonies, rapsòdies, suites i poemes 
simfònics que, a diferència de l’antiga 
figura del transcriptor, crearien música 
específica per als instruments de vent i 
percussió (Astruells 2014:17). 

El 31 de març de 1968 es va crear la 
FSMCV, un organisme fonamental per a 
la gestió, el suport i assessorament de les 
SSMM. Sota el seu paraigua van quedar 
totes elles recollides, aconseguint per això 
unes dimensions que la converteixen en un 
dels fenòmens de major envergadura de la 
Comunitat Valenciana (Rausell 2018).

Sens dubte, aquestes societats han 
sabut adaptar-se als nous temps: “en 
un context globalitzat han pugnat per 
la incorporació més activa de les dones 
en la vida social, política i econòmica, la 
preocupació pels límits que ens imposa el 
medi ambient, les demandes de millores 
de la qualitat dels sistemes democràtics, 
la cerca de models econòmics més justos 
i menys excloents, les demandes de 
transparència i participació; i la defensa 
de la diversitat i la tolerància” (Rausell 
2018:6).

Així, la incorporació de les dones, no 
solament en les bandes sinó també en les 
Juntes Directives, es va impulsar a través 
del projecte “Banda de Dones” dut a terme 
per la FSMCV en 2015, i que continua 
actiu. La seua finalitat és reivindicar el 
paper de la dona en la música, ja que com 
en altres camps artístics, se li ha negat 

16  Passacarrer de l’UMA. Foto: A. Galiano-UMA.
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la visibilitat i fins i tot la participació. Es 
va formar llavors una banda integrada 
únicament per dones: en la direcció, la 
interpretació, la composició i la gestió

Podem dir, doncs, que des del segle xix 
fins als nostres dies, el número de SM no 
ha deixat de créixer –amb l’excepció dels 
anys en què es va desenvolupar la Guerra 
Civil14 i els primers anys de la postguerra, 
si bé prompte es va veure en elles una 
òptima possibilitat per a reinstaurar la 
normalitat entre la població després de 
la contesa i ajudar la legitimació del nou 
règim. Ja en el nostre temps, un altre 
factor que ha fet efecte en la formació i 
desenvolupament d’aquestes és la crisi 
econòmica de 2008, que va portar amb si 
un descens en el creixement, i amb això 
la caiguda del nivell d’ingressos (Rausell 
2018:6-7). També s’ha notat en el nombre 
de músics contractats per les comissions 
falleres, amb el festeig de les quals manté 
un fort vincle identitari. Malgrat tot això, 
i encara que la velocitat de creixement 
de les SSMM s’ha vist alentida, aquestes 
no han deixat de créixer; fins el punt que 
podem dir, veient la seua proliferació i 
volum de membres que les integren, que 
estan més vives que mai. 

14  Període que abasta els anys 1936 a 1939.

En l’actualitat aquest moviment 
associatiu musical és un dels de major 
importància en la societat valenciana.
Sobre aquest tema, convé recordar que 
el patrimoni pot ser vist com un element 
d’identitat capaç de crear vincles entre 
el present i el passat. I, a la nostra 
manera de veure, una de les maneres 
de viure el patrimoni és mitjançant 

17  Grup de músics de l’UMA en un acte festiu de 
les falles. Arxiu UMA.

18  3. Grup de músics de l’UMA en un acte festiu 
al carrer. Arxiu UMA.
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les associacions, que apareixen com a 
forma de conservació del llegat musical 
immaterial. Dins de les associacions 
dedicades al patrimoni es distingeixen 
dos tipus diferenciats: en primer lloc, les 
“comunitats de pràctica” enteses com 
aquelles que duen a terme activitats per a 
la conservació i recuperació del patrimoni; 
i, la segona, les associacions de caràcter 

reivindicatiu i de protesta (Albert 2005: 
202-203). Les SSMM són, per tant, 
associacions que actuen com a elements 
de continuïtat, mantenint viu el patrimoni 
a través de l’ensenyament i la pràctica, 
amb un important programa d’activitats i 
d’accions que pretenen fomentar i donar 
a conèixer aquest tipus de patrimoni 
immaterial.

19  Concert de la Banda Simfònica d’Aldaia en el Templet de la Musica. Foto: JuanMi@Esteve.



Però, què és 
el patrimoni 
immaterial?

3

Antonio Machado Álvarez i la seua esposa Ana Ruiz, abans de 1893.
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Arribats a aquest punt és convenient 
recordar el moment en què les SSMM van 
començar a considerar-se patrimoni. Per 
a això, hem de remuntar-nos al procés de 
reconeixement del patrimoni immaterial, 
en el qual s’engloben aquestes societats.

La necessitat de l’ésser humà per 
conèixer, estudiar i classificar tots els 
elements del seu entorn no ha trobat la 
seua excepció en l’àmbit cultural que ens 
ocupa. No obstant això, a mesura que 
creixia la consciència per la necessitat de 
reconèixer i institucionalitzar el patrimoni 
immaterial, es van començar a plantejar 
una sèrie de problemes: com definir-ho, 
sota quins criteris fitar-ho, com catalogar-
ho o, fins i tot, de formular-se preguntes 
crucials sobre la possibilitat de poder 
protegir un bé immaterial donada la seua 
naturalesa intangible.

En 1846 sorgeix per primera vegada el 
terme anglès folklore en referència al saber 
del poble, concepte que evolucionaria 
fins a definir-se com a “conjunt de 
costums, tradicions i manifestacions 
artístiques d’un poble”. A Espanya, el 
primer cas documentat sobre l’interès 
per aquest patrimoni el trobem en 1881, 
quan Antonio Machado Álvarez va crear 
la “Societat per a la recopilació i estudi 
del saber i les tradicions populars”. En 
aquest enunciat identifiquem ja diverses 
paraules clau que han estat ben presents 
en el desenvolupament del patrimoni 

immaterial, com és l’expressió de 
tradicions populars vinculades al saber 
de la comunitat (allò popular). Entrem, 
doncs, en un territori que poc o res tenia 
a veure amb la consideració elitista del 
patrimoni historicoartístic, arqueològic 
o arquitectònic; aquells altres béns 
materials i tangibles, considerats únics, 
excepcionals i irrepetibles, i la conservació 
dels quals es va encomanar a professionals 
especialitzats.

La definició de “Patrimoni Cultural 
Immaterial”15 ha anat traçant un procés 
llarg i complex, que s’ha vist incentivat 
davant la necessitat de salvar la pròpia 
identitat local com a reacció enfront del 
procés de globalització a escala planetària. 
Des d’aquella primera consideració del fet 
folklòric, que ja avançava la preeminència 
de certs coneixements, tècniques i 
tradicions que identificaven i, per extensió, 
diferenciaven un poble d’un altre, s’han 
anat redefinint els seus límits en un esforç 
per revertir les imprecisions conceptuals 
derivades de la seua mateixa desigualtat 
terminològica. De fet, aquest patrimoni es 
formula des de la contraposició i negació 
d’aquell altre privilegiat i hegemònic; això 
és, enfront d’allò material i tangible, es 
constitueix la categoria dicotòmica d’allò 
immaterial i intangible. S’inicia, amb això, 

15  D'ara en avant s'emprarà la sigla PCI en 
referència a “Patrimoni Cultural Immaterial”.
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un joc d’elements contraris on l’immaterial 
es conceptualitza i es delimita des de 
la negació, l’oposició i la confrontació 
respecte al patrimoni cultural material 
(Santamarina 2013). S’inicia així un camí 
difícil, on no solament el reconeixement 
més tardà condiciona la menor presència 
i reconeixement d’aquest patrimoni. Al 
costat d’això, la seua mateixa essència 
“contrària” ho situa a l’ombra del patrimoni 
dominant, el material, sempre omnipresent 
fins i tot en la seua mateixa construcció 
etimològica, la qual cosa dificulta la meta 
d’aconseguir una identitat pròpia que es 
traduïsca en el grau d’autonomia desitjat.

En les últimes dècades, i malgrat els 
inconvenients assenyalats, els esforços 
s’han dirigit a aconseguir una major 
especificitat que permeta consolidar i 
fer “competitiu” en el mapa actual local i 
global, aquest altre patrimoni. 

Però com es desenvolupa aquest 
procés de constitució de l’immaterial 
en la postmodernitat? A continuació 
s’exposa una revisió del concepte que 
tindrà en compte, en primer lloc, el 
dictat internacionalment a través de les 
diverses convencions dutes a terme per la 
UNESCO; i, en segon lloc, en la legislació 
estatal i autonòmica, amb la qual es 
gestiona el nostre patrimoni en l’àmbit 
territorial al qual se circumscriu aquesta 
publicació.

3.1 Conceptualització del 
terme “patrimoni immaterial”

Cal tenir en compte, abans de 
començar, que les convencions de la 
UNESCO es basen en la formulació de 
recomanacions als estats membres 
sobre la conducta per al reconeixement i 
salvaguarda del PCI. Això no canviarà fins 
a 2003 quan es reivindique una pretesa 
d’igualtat conceptual entre el PCI i PCM 
(material), amb el conseqüent establiment 
d’una llista del Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat amb la qual atorgar-los 
reconeixement, a més de la dotació d’un 
cos jurídic16. 

Fent un ràpid repàs per a rastrejar 
els principals antecedents i procés de 
definició d’aquest altre llegat immaterial, 
la primera Convenció sobre Patrimoni 
Mundial, Cultural i Natural de París (1972) 
es va limitar a tractar les qüestions 
relatives al “patrimoni material” encara 
que ja es produeix una ruptura amb la 
noció clàssica de patrimoni en privilegiar-
se aquell altre de naturalesa material, 

16  En l'article 2.3 de la Convenció s'estableix 
per “salvaguarda”: “les mesures encaminades 
a garantir la viabilitat del patrimoni cultural 
immaterial, compreses la identificació, 
documentació, investigació, preservació, 
protecció, promoció, valorització i revitalització 
d'aquest patrimoni en els seus diferents 
aspectes”.
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que seria la punta de llança per a una 
sèrie de futures convencions en les quals 
s’abordaria de forma específica la qüestió 
de PCI.

Així doncs, en la Conferència d’Accra 
(1975) es feia referència al valor de 
la diversitat cultural i la necessitat de 
salvaguardar les llengües i la tradició oral. 
Per part seua, i amb especial interès per 
a aquesta publicació, en la Conferència 
de Bogotà (1978) celebrada només tres 
anys més tard, es va ressaltar la necessitat 
de rescatar i salvaguardar el patrimoni 
vinculat a la identitat dels pobles i a la 
seua autenticitat, posant especial interès 
en la música i la dansa. Per tant, podem 
considerar-la un punt d’inflexió en l’estudi 
sobre el patrimoni sonor i musical.

En la dècada de 1980 comença 
ja a reflectir-se l’atenció creixent i 
ininterrompuda que rebrà el PCI a partir 
d’aleshores i fins als nostres dies. Amb 
la Convenció de Belgrad (1980) i la 
Conferència mundial sobre Política Cultural 
celebrada a Mèxic (1982) es ratificaven les 
recomanacions exposades en les anteriors 
conferències, encara que destacant no 
solament la importància de la llengua sinó 
també la dels ritus, creences, literatura i 
obres d’art. En línia amb aquests avanços, 
aqueix mateix any es va produir la creació 
del Comitè d’Experts Governamentals en 
la Salvaguarda del Folklore.

No obstant això, la que serà clau per 
a l’arrencada de la concepció del PCI 
és la conferència de 1989 celebrada 
a París, sobre la Salvaguarda de la 
Cultura Tradicional i Popular pel fet que 
en ella s’estableix el primer instrument 
normatiu per a la salvaguarda del PCI 
en determinar que la cultura tradicional i 
popular forma part del patrimoni universal 
de la humanitat. Per tant, amb ella es 
posava sobre la taula la necessitat de 
conferir a aquest altre patrimoni el màxim 
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grau de reconeixement, en un intent per 
equiparar i superar les asimetries fins 
aleshores hegemòniques. Així mateix, 
deixava entreveure la ràpida incorporació 
al mapa global de la UNESCO dels béns 
immaterials, en un intent per compensar 
el desequilibri imposat per la clàssica 
consideració materialista i monumental 
del patrimoni. A més, en la primera de 
les recomanacions sobre la “Cultura 
tradicional i Folklore”, sota el títol  
“A. Definició de la cultura tradicional i 
popular”, s’estableix una definició del 
terme “folklore” en la qual s’inclouen la 
llengua, la literatura, la música, la dansa, 
els jocs, la mitologia, els ritus, els costums, 
les artesanies, l’arquitectura i altres arts.

En els anys noranta, la pròpia 
consciència de les transformacions 
globals i el creixent risc d’acceleració 
dels desplaçaments culturals van fer que 
se centrara l’atenció en el PCI, fent-se 
notable en la Declaració de la Diversitat 
Biològica (1992), amb motiu del Decenni 
de l’ONU per a les poblacions autòctones 
i Minoritàries i en l’esborrany de la 
Declaració de l’ONU sobre els drets dels 
pobles autòctons (Santamarina 2013).

A la llum d’aquests avanços, en 
1992 es va crear la “Secció de Patrimoni 
Cultural Immaterial”, sota la presidència 
de Noriko Aikaea (1992-2001), i només 
un any més tard el Fons Fiduciari per a la 

Salvaguarda del PCI, a través d’un acord 
entre el Japó i la UNESCO, amb el qual 
se subvencionarien activitats destinades 
al foment, educació i salvaguarda del 
patrimoni intangible (Santamarina 2013).

En aquest mateix any es va estrenar 
també la secció de “Tresors Humans 
Vius” a petició del Japó i la República de 
Corea. Així mateix, en 1994, el discurs de 
la Declaració de Nara sobre l’autenticitat, 
duta a terme al Japó, va girar entorn de 
l’ampliació del concepte del “autèntic” com 
una construcció social i es denunciaria 
la visió “eurocentrista” en la concepció 
del Patrimoni Cultural, tant material com 
immaterial, i de la Carta de Venècia (1964).

En 1997 es va introduir la idea de crear 
la distinció de “patrimoni oral i immaterial” 
com a Patrimoni de la Humanitat durant 
la celebració de la Consulta Internacional 
d’Experts sobre la Preservació dels 
Espais Culturals Populars, celebrada 
en Marràqueix. Així, en 1998 dona 
començament el programa de “Obres 
Mestres del Patrimoni Oral i Intangible 
de la Humanitat” de la UNESCO, que 
més tard desapareixeria perquè els 
90 elements inscrits en ella passarien 
a formar part de la Llista de PCI de la 
Humanitat (en 2008). Aquesta llista obria 
candidatures cada dos anys i limitava 
a una el nombre de candidatures per 
país. A més, no s’acompanyava d’un cos 
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normatiu sinó de recomanacions. Per tant, 
va suposar un pas avant en la distinció 
del PCI com a patrimoni universal, encara 
que la denominació i procediment per 
al seu nomenament fóra diferent al del 
Patrimoni Cultural Material i Natural, de 
manera que no s’arribaven a equiparar 
entre ells (Santamarina 2013). A més, 
l’obertura d’aquestes llistes va suposar 
un increment de l’interès civil enfront de 
les possibilitats que oferien en matèria de 
visibilitat i desenvolupament econòmic. 
S’iniciava així una etapa en la qual el PCI 
es revaloritza i comencen a redactar-se’n 
dossiers i inventaris nacionals de PCI per 
al seu reconeixement (Bortolotto 2014).

A la fi de la dècada es produeix un 
altre canvi en el paradigma del PCI amb la 
Conferència Internacional de l’Avaluació 
de la Recomanació de 1989 sobre la 
salvaguarda de la cultura tradicional i 
popular: autonomia local i cooperació 
internacional, celebrada a Washington en 
1999, quan, a causa del sentit pejoratiu 
del terme “Folklore” es van llançar algunes 
propostes per a substituir-lo per uns altres 
com: “patrimoni oral”, “coneixements 
i destreses tradicionals”, “patrimoni 
intangible” o “maneres de saber, ser i fer”. 
Aquesta qüestió va deixar la porta oberta 
a la Declaració d’Istanbul (2002), quan 
finalment es va establir el terme “patrimoni 
cultural immaterial”.

Però sens dubte, la convenció 
més important i que representa un 
vertader canvi és la Convenció per a 
la salvaguarda del patrimoni cultural 
immaterial celebrada el 17 d’Octubre de 
2003 a París, encara que va entrar en 
vigor en 2006. En primer lloc, va suposar 
la suposada igualtat conceptual entre 
patrimoni cultural material i l’immaterial; 
en segon lloc, es van marcar unes pautes 
per al foment i conservació d’aquest 
patrimoni intangible i, en tercer lloc, va 
donar inici a la “Llista Representativa 
del Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat” així com una per al patrimoni 
no protegit o en risc desaparició. “Es 
considera el procés enfront del resultat 
o els objectes, centrant l’interès en la 
identitat i la diversitat des del respecte” 
(Santamarina 2013:275). 

En essència, es va començar a 
prendre en consideració la relació entre 
el material i l’immaterial; la necessitat 
de reconeixement d’aquest patrimoni 
pels especialistes i els col·lectius 
socials, la seua funció com a canals 
de transmissió generacional i el seu 
caràcter viu, vinculació amb la naturalesa, 
història i entorn (Carrera 2009:182). 
D’especial importància és l’article 2.1 
per ser la definició completa i final 
per al terme de Patrimoni Immaterial: 
“usos, representacions, expressions, 
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coneixements i tècniques -juntament 
amb els instruments, objectes, artefactes 
i espais culturals que els són inherents- 
que les comunitats, els grups i en alguns 
casos els individus reconeguen com a 
part integrant del seu patrimoni cultural. 
Aquest patrimoni cultural immaterial, que 
es transmet de generació en generació, es 
recreat constantment per les comunitats 
i grups en funció del seu entorn, la seua 
interacció amb la naturalesa i la seua 
història, infonent-los un sentiment 
d’identitat i continuïtat i contribuint així 
a promoure el respecte de la diversitat 
cultural i la creativitat humana”.

Així mateix, aquest patrimoni té unes 
característiques bàsiques: en primer lloc, 
connecta el passat amb el present, ja que 
es tracta de tradicions que continuen 
desenvolupant-se en l’actualitat; en segon 
lloc, és integrador, ja que evoluciona amb 
el temps adaptant-se al seu context de 
manera que es transmet de generació 
en generació i la participació és lliure; en 
tercer lloc, és representatiu, és a dir, que 
posseeix un valor excepcional i exclusiu; 
i, finalment, està basat en la comunitat, 
ja que la seua durabilitat està lligada a 
les persones que el mantenen viu i el 
transmeten a altres generacions. 

Tanmateix, també van sorgir alguns 
aspectes negatius com l’ambigüitat en 
la definició per l’ús de termes poc clars 
com a “tradicional”, “oral” o “identitari” o 

la separació en llistes diferenciades del 
patrimoni material i l’immaterial, posant en 
dubte aquesta igualtat conceptual. 

Es presenten, d’altra banda, algunes 
problemàtiques no resoltes amb l’inventari 
i catalogació del Patrimoni Immaterial, ja 
que a causa de les diferents naturaleses 
que presenten aquests béns no pot 
establir-se una fórmula sistemàtica que els 
comprenga a tots, o les dificultats a l’hora 
de definir els béns o identificar els seus 
límits, així com la pròpia mutabilitat del PCI 
lloc que suposaria canviar la informació 
constantment (Estrada i Del Mármol 
2014:48). 

És per aquesta mateixa raó que es 
crea una contradicció entre la definició 
del PCI: com un organisme viu, dinàmic 
i processual, amb la capacitat de ser 
receptor i transmissor dels significats 
que les diferents generacions li han 
anat atorgant, procés que ho ha anat 
resignificant i enriquint amb el pas del 
temps (Alonso 2009). No obstant això, i 
al mateix temps, s’estableixen pautes la 
finalitat de les quals és conservar l’element 
patrimonial invariable (Santamarina 2013). 
Però ni tan sols el patrimoni material s’ha 
conservat hermètic: les restauracions, 
les repintades, la pèrdua de determinats 
elements, etc. Aquests canvis són 
testimoni d’una època i parlen de la relació 
entre les persones, el patrimoni i la seua 
manera de viure’l.
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A més, els béns havien de complir 
determinades característiques a fi de 
formar part d’aquesta llista: sostenibilitat, 
drets humans i respecte mutu entre 
comunitats. Una vegada més es presenten 
certs problemes a l’hora de determinar 
i interpretar els criteris a seguir per 
a establir què, per a qui o per què és 
irrespectuós. Així mateix, “s’han obert 
debats sobre l’omissió entre aquests 
criteris de l’equitat, deixant de costat la 
discriminació per gènere” (Santamarina 
2013:275), un tema especialment 
important per a la societat actual.

Antecedents de la legislació sobre el 
patrimoni

Pel que fa al PCI al nostre país, trobem 
dues legislacions: l’estatal, amb la Llei de 
2015 per a la Salvaguarda del Patrimoni 
Immaterial; i l’autonòmica, amb la Llei 
de 1998 del Patrimoni Cultural Valencià 
(actualitzada en 2004 i 2007). Però 
abans de parlar d’elles hem de conèixer 
els antecedents que van portar a la seua 
elaboració.

En el Reial decret llei, de 9 d’agost, de 
1926 sobre la protecció i conservació de 
la riquesa artística, es feia referència al 
“típic” i “pintoresc” encara que en relació 
a conjunts arquitectònics. Amb la Llei de 
13 de maig de 1933 sobre la defensa, 
conservació i acreixement del patrimoni 
historicoartístic, s’esmenta l’inventari 

i catalogació del patrimoni etnològic o 
folklòric encara que, de nou, limitat a 
aquells béns de caràcter material, si el bé 
comptava amb una antiguitat d’un segle.

Pel que fa a la Constitució Espanyola 
de 1978, en ella s’arrepleguen certes 
consideracions a tenir en compte: en 
primer lloc, en el preàmbul es proclama 
la voluntat de “protegir la cultura i 
tradicions del poble espanyol, així com 
la promoció del progrés cultural”; en 
segon lloc, en l’article 3.3, té en compte la 
pluralitat lingüística per al seu respecte i 
protecció”; i, en tercer lloc, en l’oració “els 
poders públics garantiran la conservació 
i promouran l’enriquiment del patrimoni 
històric, cultural i artístic” apareixerà per 
primera vegada la paraula “patrimoni” 
lligada al concepte de “cultural”, en un 
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sentit més ampli i ja no només restringit a 
l’àmbit historicoartístic.

Amb la finalitat d’elaborar una resposta 
legal més àmplia es va redactar la Llei 
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol, (actualitzada al maig de 
2015) en la qual la definició de patrimoni 
històric apareixia amplificada: en el 
preàmbul es va incloure una referència al 
patrimoni etnogràfic: “queden compresos 
els béns mobles i immobles que els 
constitueixen, el Patrimoni Arqueològic 
i l’Etnogràfic, els Museus, Arxius i 
Biblioteques de titularitat estatal, així com 
el Patrimoni Documental i Bibliogràfic”.

A més, en l’article 1.2 s’establia que 
“formen part del Patrimoni Històric 
Espanyol els béns que integren el PCI, 
de conformitat amb el que establisca 
la seua legislació especial”. Així mateix, 
aquesta llei conté el títol denominat 
“Del patrimoni etnogràfic” en l’article 46 
del qual s’inclou la “cultura tradicional” 
(“formen part del Patrimoni Històric 
Espanyol els béns mobles i immobles i 
els coneixements i activitats que són o 
han sigut expressió rellevant de la cultura 
tradicional del poble espanyol en els seus 
aspectes materials, socials o espirituals”); 
mentre que en el 47 s’especifica què 
s’entén per bé etnogràfic (coneixements 
arquitectònics tradicionals; objectes 
que constitueixen la manifestació o el 

producte d’activitats laborals, estètiques 
i lúdiques, arrelades i transmeses 
consuetudinàriament; i els coneixements 
o activitats que procedisquen de models 
o tècniques tradicionals utilitzats per una 
determinada comunitat). Tots dos resulten 
fonamentals ja que, per primera vegada, el 
bé immaterial no ha de comptar almenys 
amb un segle d’antiguitat i manté la relació 
entre el “etnològic” i el “tradicional”, al 
mateix temps que es defineix per primera 
vegada a Espanya el Patrimoni Etnogràfic. 
No obstant això, presenta també algunes 
limitacions com la confusió entre els 
termes “etnografia” i “etnologia” i continua 
privilegiant la dimensió material de la 
cultura sobre la immaterial.

Amb això arribem, a escala estatal, 
a la Llei 10/2015, de 26 de maig, per a 
la salvaguarda del PCI que per fi aborda 
íntegrament i específica aquesta tipologia 
de béns, donant una definició completa de 
tots aquells que s’inclouen en la tipologia 
d’immaterial i establint les pautes per a la 
seua conservació, difusió i finançament. 
D’aquesta manera, en l’article 2 s’estableix 
la definició de PCI, que segueix el deixant 
de l’enunciada en 2003 per la UNESCO, 
en relació a “els usos, representacions, 
expressions, coneixements i tècniques 
que les comunitats, els grups i en alguns 
casos els individus, reconeguen com a part 
integrant del seu patrimoni cultural, i en 
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particular: tradicions i expressions orals, 
incloses les modalitats i particularitats 
lingüístiques com a vehicle del patrimoni 
cultural immaterial; així com la toponímia 
tradicional com a instrument per a la 
concreció de la denominació geogràfica 
dels territoris; arts de l’espectacle; usos 
socials, rituals i actes festius; coneixements 
i usos relacionats amb la naturalesa i 
l’univers; tècniques artesanals tradicionals; 
gastronomia, elaboracions culinàries i 
alimentació; aprofitaments específics dels 
paisatges naturals; formes de socialització 
col·lectiva i organitzacions; manifestacions 
sonores, música i dansa tradicional”.

Abans de centrar-nos en el cas 
autonòmic valencià, ens sembla important 
ressaltar que, a nivell nacional, la 
Biblioteca Nacional d’Espanya compta 
amb tot un aparell d’enregistraments 
sonors on es registren i arxiven tots els 
documents sonors, en els seus diferents 
suports (des de cilindres de cera fins al 
format digital). Es conserven sarsueles, 
òperes, etc. però també enregistraments 
de “valor testimonial per a conèixer la 
realitat sociocultural de cada època, el seu 
folklore, tendències i gustos musicals, la 
veu dels seus literats, polítics, científics, 
humoristes, etc.”. Per tant, constitueix 
una iniciativa i un mitjà fonamental per a 
l’inventari, catalogació i conservació del 
patrimoni sonor.

La legislació valenciana sobre patrimoni
Pel que fa a l’àmbit jurídic o 

normatiu específic de la Comunitat 
Valenciana, aquest salt diferencial cap al 
reconeixement del patrimoni immaterial el 
trobem en la Llei 4/1998 d’11 de juny del 
patrimoni cultural valencià en el preàmbul 
IV, el qual tracta tracta la qüestió de 
l’inventari dels béns de naturalesa moble, 
immoble o immaterial. En particular, en 
l’article 26.1.D s’estableix que “poden ser 
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declarats d’interès cultural les activitats, 
creacions, coneixements, pràctiques, 
usos i tècniques representatius de 
la cultura tradicional valenciana, així 
com aquelles manifestacions culturals 
que siguen expressió de les tradicions 
del poble valencià en les seues 
manifestacions musicals, artístiques o 
d’oci, i especialment aquelles que han 
sigut objecte de transmissió oral, les que 
mantenen i potencien l’ús del valencià 
i els festejos taurins tradicionals de la 
Comunitat Valenciana”.

En ella trobem, doncs, un esment 
explícit al patrimoni musical com a 
categoria a reconèixer i protegir dins de 
l’immaterial. També en els articles 55, 
56 i 57 sobre el concepte de patrimoni 
etnològic, es tracta el procediment 
d’inclusió en l’Inventari General del 
Patrimoni Cultural Valencià i el seu règim 
de protecció: “S’inclouran en l’Inventari 
General del Patrimoni Cultural Valencià, 
com a béns immaterials del patrimoni 
etnològic, aquells coneixements, 
tècniques, usos i activitats representatius 
de la cultura tradicional i valenciana” 
(art.55). Així mateix, dins del capítol IV 
s’arreplega la secció quarta sobre el règim 
dels béns immaterials d’interès cultural, 
de manera que en el primer apartat 
de l’article 45 es determina quina és la 
naturalesa dels béns d’interès cultural 

immaterial; mentre que el segon apartat 
tracta la qüestió del règim de protecció 
d’aquests béns basada en “l’estudi i la 
documentació amb criteris científics de 
l’activitat o coneixement de què es tracte, 
incorporant els testimoniatges disponibles 
d’aquests a suports materials que 
garantisquen la seua pervivència”.

La modificació de l’anterior llei 
donarà lloc a la Llei 7/2004, de 19 
d’octubre, del Patrimoni Cultural 
Valencià en la qual s’introdueixen 
algunes novetats com la de “ajustar 
la llei a les exigències d’una societat 
més conscienciada de la necessitat de 
protegir i dinamitzar el seu patrimoni 
cultural entès com una cosa viva que 
s’incrementa permanentment en la 
mesura en què permanentment es 
materialitzen expressions culturals 
d’una societat (…). Precisament un dels 
grups de béns que revelen tal vivacitat, 
dinamisme i la seua importància cultural 
és el dels denominats béns immaterials 
o intangibles” que figura en el preàmbul. 

Altres canvis d’interès efectuats es 
troben en l’article 1.3 “També formen 
part del patrimoni cultural valencià, en 
qualitat de béns immaterials del patrimoni 
etnològic, les creacions, coneixements 
i pràctiques de la cultura tradicional 
valenciana. Així mateix, formen part 
d’aquest patrimoni com a béns immaterials 
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les expressions de les tradicions del poble 
valencià en les seues manifestacions, 
musicals, artístiques, gastronòmiques 
o d’oci, i especialment aquelles que 
han sigut objecte de transmissió oral i 
les que mantenen i potencien l’ús del 
valencià”; i en l’article 26.D: “Poden ser 
declarats d’interès cultural les activitats, 
creacions, coneixements, pràctiques, 
usos i tècniques representatius de la 
cultura tradicional valenciana, així com 
aquelles manifestacions culturals que 
siguen expressió de les tradicions del 
poble valencià en les seues manifestacions 
musicals, artístiques o d’oci, i especialment 
aquelles que han sigut objecte de 
transmissió oral i les que mantenen i 
potencien l’ús del valencià. Igualment 
podran ser declarats d’interès cultural els 
béns immaterials de naturalesa tecnològica 
que constituïsquen manifestacions 
rellevants o fites de l’evolució tecnològica 
de la Comunitat Valenciana”.

Una nova modificació a la Llei de 1998 
donarà pas a la Llei 5/2007, de 9 de febrer, 
del Patrimoni cultural Valencià en la qual 
s’introdueix com a categoria de BIC el 
“espai etnològic” referit a la “construcció 
o instal·lació o conjunt d’aquestes, 
vinculades a formes de vida i activitats 
tradicionals, que, per la seua especial 
significació siga representativa de la 
cultura valenciana” (art.26.D).

Tot aquest recorregut fins a 
l’establiment d’aquests elements com a 
“patrimoni immaterial” podem veure’l en 
les actuals llistes de béns reconeguts, 
centrant-nos en els de la Comunitat 
Valenciana per constituir el nostre 
objecte d’estudi. Per tant, atesos aquells 
elements que han sigut determinats com 
a Béns d’Interès Cultural Immaterial i 
Béns de Rellevància Local Immaterial, 
podem resumir que, d’una banda, dels 
trenta-quatre béns immaterials, vint-i-
quatre pertanyen al grup d’usos socials, 
rituals i actes festius; quatre en el cas 
de manifestacions sonores, música i 
dansa tradicional; tres, en les formes de 
socialització col·lectiva i organitzacions; 
dos, en els coneixements i usos relacionats 
amb la naturalesa i l’univers; un, en les 
tècniques artesanals tradicionals; i, un, en 
el grup de tradicions i expressions orals.

D’altra banda, els apartats d’arts de 
l’espectacle, gastronomia, elaboracions 
culinàries i alimentació i aprofitaments 
específics dels paisatges naturals no 
compten amb cap element patrimonial. 
Si bé és cert que entre els elements 
immaterials que figuren en les llistes de 
la UNESCO es troben: el flamenc, que 
podria inserir-se dins de l’apartat d’arts 
de l’espectacle; la dieta mediterrània, en 
el de gastronomia, elaboracions culinàries 
i alimentació; i, la metodologia per a 
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realitzar inventaris del PCI en reserves de 
biosfera, com a aprofitaments específics 
dels paisatges naturals.

Així doncs, destaca la 
patrimonialització de ritus i festivitats, 
elements que destaquen per la seua 
bellesa estètica o espectacularitat de 
la posada en escena. Un dels motius 
que pot sustentar aquesta diferència 
numèrica radicaria en els interessos 
politicoeconòmics que afavoreixen 
la classificació d’uns elements sobre 
uns altres. La conscienciació que ha 
sorgit, sobretot a partir de 2003 amb la 
Convenció per a la salvaguarda del PCI 
de la UNESCO, per al reconeixement i 
protecció del patrimoni immaterial ha 
despertat paral·lelament un procés de 
“redescobriment” de la identitat i el 
patrimoni que ha trobat el seu ressò en la 
política, transformant el patrimoni en font 
del motor econòmic (Santamarina 2017). 
Tant és així que, la legislació sobre el PCI 
no elimina el perill de mercantilització 
i subordinació als interessos polítics i 
econòmics, convertint el patrimoni en 
un element d’atracció turística. Això ho 
hem vist recentment amb el cas de les 
falles de València: la seua declaració com 
a bé de la Humanitat ha atret el turisme 
internacional, ha estimulat l’economia de la 
ciutat el mes de març, però també implica 
la massificació de la ciutat i els danys que 

això comporta (creació de residus, major 
índex de contaminació lumínica i sonora, 
etc.) canviant el sentit del bé i la forma en 
la qual les persones s’interrelacionen amb 
aquest.

El fenomen turisticopatrimonial ha 
derivat en la “activació” patrimonial 
d’elements culturals, és a dir, s’han generat 
nous itineraris turístics al servei d’aquesta 
nova demanda (Vicente y del Mármol 
2017).

3.2 La Llei Valenciana de la 
Música i les societats musicals

I no hi ha dubte que, en aquest tipus 
de ritus i festivitats, la posada en escena 
on primera el visual té major calat que el 
que, a més d’intangible és invisible com 
succeeix, en aquest cas, amb el patrimoni 
sonor.

Malgrat les noves asimetries que 
sorgeixen dins d’aquesta altra categoria 
de patrimoni cultural immaterial, hem 
advertit que en moltes de les normatives 
autonòmiques ja es fa al·lusió explícita 
al patrimoni musical i sonor. Amb tot, no 
podem finalitzar aquesta contextualització 
sense analitzar un document redactat, 
amb caràcter legal, dins del camp específic 
de la música dins del marc territorial que 
ens ocupa, per la qual cosa tenen especial 
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significació en aquesta publicació. Ens 
referim a la Llei 2/1998, de 2 de maig, 
Valenciana de la Música (modificada al 
maig de 2013). Es tracta d’una llei pionera 
que es formula per al “foment, protecció, 
coordinació, planificació, difusió i promoció 
de la música a la Comunitat Valenciana i la 
creació dels mitjans i condicions necessàries 
perquè la societat valenciana desenvolupe 
la seua cultura musical”. Per això, en el 
títol I s’estableix la creació de l’Institut 
Valencià de la Música (IVM) per a la gestió 
administrativa i la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana 
(FSMCV), establida com institució 
consultiva en aquesta llei, en l’article 
36.2. En els títols següents s’aborden 
les qüestions d’ensenyament musical a 
les escoles de música, les qüestions de 
finançament mitjançant subvencions dels 
ensenyaments musicals i s’estableix el 
registre del patrimoni musical valencià en un 
inventari per a l’Arxiu Musical Valencià.

Per tot això, aquesta legislació en 
matèria específica musical constitueix 
tot un punt d’inflexió i un punt de partida 
ineludible a aquesta publicació. No 
debades, la pròpia FSMCV ha assenyalat 
que aquesta llei ha significat, per primera 
vegada, el reconeixement per part de les 
autoritats i administracions públiques 
de les SSMM com un fet singular de la 
idiosincràsia de la terra valenciana. Tot 

això és el que les ha fetes mereixedores 
d’estudi i ha justificat una sèrie d’avanços 
fonamentals; entre ells, la creació de 
l’IVM (que més tard desapareixeria, 
deixant passe a CulturArts Generalitat) 
o la creació del Cor, la Orquestra i la Jove 
Orquestra de la Generalitat Valenciana. 
No obstant això, la realitat actual de les 
SSMM requereix una revisió d’aquesta 
llei “pel fet que la realitat social musical 
valenciana ha crescut de forma notable 
i altres elements com la pròpia música 
simfònica al més alt nivell mundial o el 
gaudi i producció d’altres realitats com 
la música de dolçaina i tabal, la música 
coral, el cant d’estil i també l’òpera, el 
jazz, el pop o el rock, estan en primera 
línia de protagonisme, des de la FSMCV 
es proposa que siguen inclosos com 
a elements propis de l’entorn musical 
valencià”. Amb vista a adaptar-se a 
aquestes noves demandes i necessitats, 
el passat 12 de febrer de 2018, la FSMCV 
va sol·licitar a les Corts Valencianes la 
reforma i adaptació als temps actuals de 
la Llei Valenciana de la Música amb la qual 
arribem fins als nostres dies i donem pas a 
les SSMM de l’àmbit territorial analitzat.

Les SSMM, que compten amb una 
història centenària (en alguns casos 
fins i tot bicentenària) s’emmarquen 
perfectament dins de la definició de 
patrimoni cultural immaterial ja que, no 
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solament han sabut adaptar-se a les 
conjuntures sociohistòriques fins a arribar 
al present, sinó que han anat creixent 
en número, la qual cosa reflecteix el seu 
caràcter obert i integrador. És per això 
que s’han convertit en un dels fenòmens 
associatius més potents, no solament en 
l’àmbit local i autonòmic, sinó també del 
nostre país.

Ja siga per la conscienciació i implicació 
per a garantir la conservació i transmissió 
del patrimoni musical, per la necessitat 
de formar part d’una agrupació social o 
per l’adquisició d’una instrucció musical, 
les SSMM continuen més vives que mai 
en el nostre territori. Així ho demostren 
les estadístiques consultades: dels 542 
municipis que formen la Comunitat 
Valenciana el 98,5%, és a dir 534 d’elles, 
compten amb una societat musical. A 
més, de les actualment 551 Societats 
federades, 328 (59%) es localitzen a la 
província de València, 142 (26%) en la 
d’Alacant i 81 (15%) en la de Castelló. 
Un total de 278 compten amb escoles de 
música i 269 amb escoles d’educació. En 
resum, aglutinen, grosso modo, 40.000 
músics, 60.000 alumnes i 200.000 socis.17

17  Aquest cens de Societats Musicals pertany l’any 
2018, com figura en el Decret 68/2018, de 25 
de maig, del Consell, publicat en el DOGV  
nº 8308 de 01/06/2018 i en la memòria 
d’activitats de 2018 de la FSMCV. 

Societats musicals

Relació percentual del número de SSMM en el 
territori valencià. Font: elaboració pròpia.

Nombre de SSMM per localitat

Castelló

135 81

València

266 328

Alacant

141 142

Comparativa del nombre de Societats per província 
en relació als seus municipis. Font: elaboració 
pròpia.

En 2017, segons els estudis realitzats 
per la Universitat de València, les 
SSMM eren el principal agent cultural 
de la Comunitat Valenciana arribant a 
explicar-se “un total de 1.686 formacions 
artístiques amb 1.075 bandes de música, 

 València

 Alacant

 Castelló

 Municipis

 Bandes
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174 orquestres, 233 cors, 133 grups 
de cambra, 52 big bands i 19 grups 
de dolçaina i tabal en una comunitat 
autònoma que compta amb 542 
municipis”.18

Tant és així que, a València, a data de 
26 de maig de 2018, es va dur a terme 
un acte en homenatge als músics pel 50 
aniversari de la FSMCV, que va tenir lloc 
en l’Estadi de futbol de Mestalla, en el qual 
es van batre 10 Guinness World Records 
per la concentració de 40.000 músics. 
Mentre que, a Alacant, el 12 de maig de 
2018, en un acte per a homenatjar les 
escoles de música, també en celebració 
del 50 aniversari de la FSMCV, es va 
batre el rècord Guinnes de “Major lliçó de 
música” (largest music lesson) en un acte 
que va omplir la plaça de bous de la ciutat. 
Aquestes dades mostren la rellevància 
del moviment associatiu musical a 
la Comunitat Valenciana, de plena 
vigència en els nostres dies, i confirma la 
importància de centrar el nostre estudi en 
aquest fenomen associatiu musical.

18  Informació extreta de l’agenda federal de la 
pàgina web de la FSMCV. 
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Malgrat que el major reconeixement 
al qual opta un bé cultural és formar part 
de la Llista Representativa de Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat de la 
UNESCO, no és l’únic. Dins de la legislació 
el patrimoni immaterial es divideix, igual 
que el material, en Béns d’Interès Cultural 
(coneguts com BIC) i Béns de Rellevància 
Local (BRL) encara que també trobem 
aquells béns que encara que existeixen no 
es troben inventariats.

La diferència en el reconeixement a 
aquests béns radica fonamentalment en 
el nivell de rellevància, així doncs en el cas 
dels BIC, aquests es distingeixen per ser 
un element el reconeixement i importància 
del qual aconsegueix un nivell nacional; 
mentre que la dels BRL se circumscriu 
a un àmbit més reduït, com el seu nom 
indica, local. Aquest factor és un dels 
quals es té en compte el comitè a l’hora 
d’atorgar l’un o l’altre reconeixement a un 
bé patrimonial.

Aleshores, com vèiem anteriorment, 
el canvi en la conceptualització i 
institucionalització del PCI s’ha vist 
reflectit també en el major grau de 
consideració d’aquestes SSMM, que 
en l’actualitat han sigut elevades a la 
categoria de Bé d’Interès Cultural (BIC). 

Per a entendre les implicacions que això 
comporta hem recorregut a la FSMCV, 
per la qual cosa hem sabut que porten 
treballant en el reconeixement i protecció 
de les SSMM onze anys, des del certamen 
de bandes d’Altea celebrat en 2008. 
Aquest fòrum va suposar, doncs, el punt 
d’inflexió en el coneixement i difusió del 
procés d’elaboració de la documentació 
que ha de ser presentada davant les Corts 
Valencianes i el Consell per a garantir 
aquest rang de protecció. Malgrat que 
l’objectiu llavors ja era la declaració de BIC, 
en un primer moment se’ls va concedir el 
reconeixement de BRL (2011), no essent 
fins al maig passat de 2018 quan a la fi 
s’ha vist satisfeta la demanda d’obtenir la 
distinció d’aquestes societats com BIC. Per 
tant, gràcies a aquesta declaració, cada 
SM és avui un BIC, que es tradueix com un 
segell de qualitat.

D’altra banda, el 30 de març de 2021 
es va aprovar el Reial decret 229/2021, 
pel qual es declaren les Societats Musicals 
de la Comunitat Valenciana com a 
Manifestació Representativa del Patrimoni 
Cultural Immaterial; amb el qual es reforça 
la importància que aquestes tenen per a la 
nostra societat i la seua influència a nivell 
internacional.

Logo BIC (Bé Interès Cultural)



5
Les societats 
musicals d’Aldaia



45

Acotat el context en el qual sorgeixen 
les SSMM i la importància d’aquestes, 
passarem a centrar-nos en el cas d’Aldaia. 
Cal destacar abans de començar que 
la quantitat de societats musicals i 
societats corals que es compten al poble 
reflecteixen la melomania de la seua gent.

És per això que entre els fills d’Aldaia 
han destacat en l’àmbit de les música 
algunes personalitats com el doctor 
Sr. Juan Bautista Guzmán, prestigiós 
organista de les catedrals de Toledo i 
València i mestre de cor a València. Va 
ser també Maestro de Capella del Real 
Monestir de Montserrat, on va crear 
una Escola de Solfeig i Declamació. Les 
seues obres es conserven en els arxius 
d’aquestes esglésies i en el Col·legi del 
Patriarca de València.

Una altra personalitat destacable és  
D. Genaro Taberner, que va deixar escrites 
moltes peces i, al mateix temps, va dirigir 
la Banda d’Aldaia amb la qual va collir 
grans èxits.

Però si Aldaia té predilecció per algun 
dels seus músics i compositors aquest és 
D. Bernabé Sanchis Porta, el pare  
(Sr. Bernabé Sanchis) del qual ja pertanyia 
a la banda, per la qual cosa ell va estar 

sempre molt vinculat a la música des de 
xicotet. Amb quinze anys va començar a 
formar part de la Banda Militar de l’exèrcit. 
Una vegada llicenciat va començar a 
dirigir banda a Benifaió, Sagunt o Alzira 
(localitats per a les quals va compondre 
el seu himne). En 1944 va ingressar com 
a tinent en el Cos Nacional de Directors 
Músics de l’Exèrcit, destinat a Castelló. 
En 1956, aquesta vegada com a capità, 
va ser nomenat director de la Banda 
de Música de la Policia Armada (avui 
coneguda com a Policia Municipal). 
Després d’uns anys, com a comandant, 
va ser destinat a la Música de la División 
Acorazada Brunete a Madrid, on va acabar 
la seua vida militar (Bulletí d’Informació 
Municipal d’Aldaia, núm.17, 1989: 18-19).

En 1981 les Forces Armades li van 
dedicar un homenatge que va comptar 
amb més de 800 músics d’unes vuit 
Bandes, reunits a Tortosa per la celebració 
del Festival Musical Militar.

Altra de les seues aportacions al poble 
d’Aldaia va ser la composició del seu 
himne. Encara que ja en 1953 el va acabar 
i lliurar a l’Ajuntament d’Aldaia, no es va 
interpretar de forma oficial fins al 6 d’agost 
de 1954. Tampoc seria fins a l’any 1982 
quan l’Ajuntament va iniciar els tràmits 
perquè aquest fóra adaptat com a himne 
oficial del poble. Pocs dies després, 14 de 
febrer d’aquest mateix any, va tenir lloc 
un acte en el qual Bernabé Sanchis Porta 

Joan Baptista Guzmán i Martínez.  
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Baptista_
Guzm%C3%A1n_i_Mart%C3%ADnez#/
media/Fitxer:P._Manuel_Guzm%C3%A1n.tif 
©Efremdemontella
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De la huerta valenciana es Aldaya un 
gran florón, sus mujeres son las rosas 
que por hermosas envidia el sol.

Por el arte de sus hijos, gloria y fama 
consiguió, este pueblo valenciano,  
cuna de artistas llenos de amor.

“Es Aldaya pueblo etc., etc.”

¡VIVA ALDAYA! ¡VIVA!

¡VIVA ALDAYA! IVIVA!

Per últim, abans de començar a parlar 
de les SSMM d’Aldaia, cal afegir que 
la falta de documentació deguda a la 
destrucció de molts documents durant 
el període de la Guerra Civil dificulta la 
labor de la reconstrucció històrica. És per 
això que, malgrat que l’existència d’una 
Banda de Música a Aldaia es remunta a la 
principis de la segona dècada del segle xix, 
no es conserven documents que ratifiquen 
aquesta conjectura (Sanchis 1991: 28).

5.1 Els casinos
Típic dels pobles llevantins eren els 

casinos, espais dedicats a l’oci i cultura 
que funcionaven a manera de clubs 
exclusius per a homes (a excepció de 
les nits de teatre, quan es permetia 

lliurava un pergamí amb la partitura de 
l’himne a l’Ajuntament.

  20  Bernabé Sanchis Porta. 
Fotografia cedida per l’Arxiu 
Municipal d’Aldaia.

Resa l’Himne d’Aldaia:

“Es Aldaya pueblo noble y leal, el 
orgullo de esta hermosa Región.  
El orgullo de esta hermosa Región, y 
tus hijos te coronan de gloria, cantando 
sus himnos con la fe de español.

Gloria a ti, pueblo artista y laborioso; 
gloria a ti, que la paz encontrarás, con 
el Cristo de los Necesitados, ante el 
mundo este pueblo brillará.

Cielo azul, que con tu rico manto a este 
pueblo cubres con amor, y con él tu 
gracia has derramado la nobleza en su 
corazón.

Elevemos nuestras oraciones a este 
Cristo que nos vio nacer, y el trabajo 
cubrirá de gloria a este pueblo que 
supo vencer.
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l’entrada a les dones). En aquests es 
bevia anís o aiguardent, es jugava a 
les cartes o al dominó, es mantenien 
tertúlies sobre política o religió i també 
s’interpretaven sarsueles, operetes, 
representacions teatrals o obres 
còmiques (Rius 1990: 22).

Aquests casinos es creaven entorn 
d’un bàndol polític (republicà o carlista), 
cosa que generava contínues disputes i 
una divisió en les d’associacions, activitats 
culturals i festives i, fins i tot, de bandes de 
música (Comes Iglesias: 8-9).

Aldaia, una població que en els anys 
trenta ja comptava amb uns 4.000 
habitants, tenia dos casinos: “El Progrés” 
també anomenat “El Casinet” del bàndol 
republicà, situat en l’actual carrer Pablo 
Iglesias; i el vulgarment conegut com  
“El Pot”, d’origen carlista, situat en la 
Plaça Font l’Ajuntament. Aquest últim era 
el més antic i s’havia conformat per homes 
del poble, en la seua majoria llauradors.  
La seua banda de música es coneixia com 
“La Vella” i estava dirigida per Bernabé 
Perol. En el cas de “El Casinet”, la seua 
banda va rebre el nom de “La Nova” i 
estava dirigida per “el tio Genaro” (Rius 
1990: 22; Comes Iglesias: 8-9).

Amb l’aparició d’una oferta cultural 
més àmplia i els mitjans de comunicació 
audiovisuals, molts d’aquests casinos van 
anar desapareixent o transformant-se en 
bars (Rius 1990: 2)

 21  D. Carmelo Baixauli, director 

de la Banda de Música La Lira 

d’Aldaia. Fotografia cedida per 

l’Arxiu Municipal d’Aldaia.

22  Srs. Clavaris de la Festa al Stm. Crist dels 
Necessitats. Fotografia cedida per l’Arxiu 
Municipal d’Aldaia.
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23  Banda de Música d’Aldaia.  
Fotografia cedida per l’Arxiu Municipal d’Aldaia.

24  Banda de Música La Lira.  

Fotografia cedida per l’Arxiu Municipal d’Aldaia.

5.2 Unió Musical d’Aldaia

Com hem vist, en la dècada de 1880 el 
poble d’Aldaia comptava amb dues bandes 
de música, La Vella i La Nova, l’activitat 
de les quals es va veure afectada per la 
Guerra Civil.

L’any 1939 es van fondre en una única 
banda una selecció dels millors membres de 
les anteriors bandes, donant lloc a “La Lira”, 
que va tenir com a primers directors a José 
Medina i Carmelo Baixauli. Més tard, en 
1950, aquesta agrupació va canviar el seu 
nom a “Unió Musical La Lira”, que tornaria 
a ser canviat en 1968 al de “Unió Musical 
d’Aldaia” (UMA), nom que ha perdurat fins 
als nostres dies. Aquesta agrupació ha 
estat dirigida per importants personalitats 
del món de la música com Bernabé Sanchis 
Iglesias, Genaro Taberner o Bernabé 
Sanchis Porta (Sanchis 1991: 28).

De fet, amb una història tan dilatada, 
han passat per l’UMA gran quantitat de 
directors que han deixat en ella la seua 
empremta. Per falta de més dades no es 
coneixen els noms de tots ells, no obstant 
això, si podem nomenar-ne alguns. 

25  Banda de Música La Lira.  
Fotografia cedida per l’Arxiu Municipal d’Aldaia
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1952 Carmelo Baixauli

1956 Amando Blanquer

1957 Arturo Montes

1958 Roberto Sáez

1974 Manuel Romero Bru

1989 Vicente Balaguer

19?-1994 Pascual Martínez Martínez

1994-1995 Joaquín Civera

1995-1999 Eduardo Carrascosa Carrascosa

2000-2004 Josep M Martínez

2005 Rafael García Vidal

2006-2007 Xavier Martínez Martínez

2007-2008 José A. Rebollar

2008-2009 Eduardo Nogueroles Bermúdez

2009 Luis Pedron

2009-2010 Batiste Bernat

2010 Miguel Molina

2011-2022 Amadeo Guillot Montaner

Com a part d’aquesta trobem la banda 
juvenil, formada en 1994, els integrants 
de la qual, en arribar a determina edat, 
passarien a formar part de la banda de 
l’UMA. D’altra banda, compta amb una 
escola musical, anteriorment coneguda 
com a “Escola d’educands”, que ofereix 
formació als integrants.

26  3 d’agost d 1958. D’esquerra a dreta:  
Emilio Navarro (El Millonari), José María Camp 
(Copela), Vicente Bon, Bernardo Peiró (Rata), 
Juan Mercé (Juanito el Pintor) i Francisco Peris 
(Peris). Fotografia d’Empar Navarro,  
cedida per l’Arxiu Municipal d’Aldaia.

27  L’UMA, 20 de juliol de 2006.  
Fotografia cedida per l’Ajuntament d’Aldaia.

Adaptant-se als temps en els quals 
viu, aquesta SM ha actualitzat el seu 
repertori, que compta amb peces 
clàssiques de sarsueles, pasdobles, etc.; 
i també interpreta peces noves, com 
bandes sonores de pel·lícules o obres 
teatralitzades (Leal 2014:169).
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Uns dels trets més característics de 
les SSMM són els viatges i intercanvis 
musicals i que també realitza l’UMA, tant 
dins de la Comunitat Valenciana com fora. 
Exemple d’això són els concerts oferits 
a Almagro (Ciudad Real), Tarragona 
(Catalunya), Marmolejo (Andalusia) o 
l’últim d’ells, al País Basc.

Però per a l’UMA, el més important 
són els seus integrants, els músics i 
músiques, perquè sense aquests seria 
impossible la continuïtat de la SM. És per 
això que, per a reconèixer el valor, fidelitat 
i esforç d’aquests, des de fa quasi 40 anys, 
s’atorga un reconeixement als músics que 
compleixen en la banda els 25 anys de 
permanència mitjançant el lliurament de 
la insígnia de plata de la societat. D’igual 
manera, per a aquells que en compleixen 
50, se’ls fa lliurament de la insígnia d’or. 
D’altra banda, també s’ha volgut visibilitzar 
les dones de la banda mitjançant el 
projecte “Les Dones de la UMAldaia”, 
integrat a seu web, en el qual s’arrepleguen 
entrevistes sobre la seua relació amb la 
SM i fotografies relacionades; cosa que li 
resulta especialment rellevant a Amparo 
Comes, música de la banda i primera 
dona presidenta de l’associació, pel fet 
que històricament aquestes SSMM han 
visibilitzat únicament els rostres masculins, 
malgrat que el suport i treball femení ha 
sigut constant i fonamental a través dels 
temps.

Per a concloure, cal destacar que 
resultat de l’esforç posat a formar 
als seus músics, molts d’aquests han 
continuat formant-se per a convertir-se en 
professionals de la música, tant en l’àmbit 
civil com en el militar.

28  Banda d’Aldaia. Fotografia cedida per l’Arxiu 
Municipal d’Aldaia.

29  Concert de la Unió Musical d’Aldaia en les 
festes patronals, al carrer Pablo Iglesias. 
Fotografia de Abelard Comes, cedida per 
l’Ajuntament d’Aldaia.



51

5.3  Banda Simfònica d’Aldaia

Fundada a la fi de 1991 i inicis de 
1992, aquesta banda sorgeix per iniciativa 
d’un grup de músics del poble, arreplegant 
en ella tant músics d’altres SSMM com 
d’altres que en aquell moment havien estat 
inactius o fins i tot d’altres localitats.

Els objectius fonamentals d’aquesta 
banda són els de gaudir de la música, crear 
un entorn de comunitat i oferir una sòlida 
formació musical als seus integrants. Per a 
això es va fundar, en 1999, la seua escola 
de música.

Com vèiem anteriorment, una de les 
característiques més rellevants de les 
SSMM és el seu poder de resiliència, és 
a dir, la seua capacitat d’adaptar-se als 
temps en els quals desenvolupa la seua 
activitat a fi de mantenir-se i perdurar 
actives. Exemple d’això és la varietat de 
repertori musical de què disposa la banda, 
que a fi d’adaptar-se als temps, gustos 
i necessitats actuals de la població no 
solament participa en actes solemnes, 
com processons, ofrenes, etc.; sinó que 
també ho fan en cercaviles fallers o 
xarangues (Leal 2014: 107).

La direcció de l’Escola ha estat en 
diferents mans, en l’actualitat hi recau 
sobre Sr. Rafael Salvador López Marchal, 
qui va ser l’impulsor i creador del Conjunt 
Instrumental de l’Escola de Música 
l’objectiu de la qual era i és preparar a 
l’alumnat en la interpretació en grup. 
L’escola en l’actualitat (curs 2020-21) 
compta amb una plantilla de quinze 
professors, tots ells titulats en diferents 
Conservatoris d’Espanya com Madrid, 
València, Alacant, etc… i compta amb 
aproximadament 120 alumnes. 

La direcció artística de la Banda 
Simfònica d’Aldaia ha estat a càrrec dels 
següents directors: 

Don Alberto J. Sanz García. El 5 de 
Juliol de 1992 es va realitzar el Concert 
de Presentació de la banda sota la seua 
direcció que arribà fins a 1993. En un 

30 L’ UMA, 29 d’abril de 2021.

31  L’UMA en un concert al Palau de les Arts a 
l’abril de 2022. Foto: A. Galiano-UMA.
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segon interval, de 1996 fins a octubre del 
2000 tornà a reprendre la direcció. 

Don José E. Sanz García. Durant la 
temporada de 1993/1994 es fa càrrec de 
la direcció artística i finalitzarà en el cicle 
1995/1996.

A l’octubre de 2000 es fa càrrec de 
la direcció Don Luis Gómez Zanón que 
és presentat durant el Concert de Nadal 
i amb el qual es dona un nou impuls a 
la Banda, gravant aquest concert per a 
l’emissora de ràdio 97.7 FM. 

Del 2005 al 2009 es fa càrrec del 
projecte Don Gabriel Corachán Galindo.

Del 2009 al 2011 es fa càrrec de la 
direcció artística Don Sergio Navarro 
Bonaviña. 

En el 2011 fins a l’actualitat es fa càrrec 
de la direcció artística Don Rafael Salvador 
López Marchal, ambaixador Henry Selmer 
Paris, directiu de l’ADEC (Associació 
Espanyola del Clarinet) i Doctorant en 
Educació amb el qual la societat aposta 
per afermar i desenvolupar el seu ideari 
fundacional. 

Una de les iniciatives que ha incorporat 
la nova junta directiva, renovada des 
de 2015, és la de fomentar els viatges 
musicals internacionals. Tant és així que els 
músics de la Banda Simfònica han tocat en 
espais tan coneguts com EuroDisney París 
(2018), en la celebració del 25é aniversari 
del parc; i en Innsbruck, Austràlia (2019), 

sota la simbòlica teulada d’or. Una ratxa 
de dos concerts (a l’estranger) en dos 
anys que s’ha vist frenada a causa de les 
mesures sociosanitàries (pel COVID-19) 
ja que va haver de cancel·lar-se el viatge 
programat per a l’any passat al castell de 
Saint-Michel de Normandia, França.

D’altra banda, en l’àmbit nacional 
destaca la selecció de la Banda Simfònica 
per a l’enregistrament d’un pasdoble 
dedicat a l’Ofrena de les Flors a la Verge 
dels Desemparats de València formant 
part del himne “Valencians vingueu”, per 
a la seua reproducció durant l’Ofrena de 
l’any 2020.

Totes estes fites són el resultat dels 
durs esforços que realitzen totes les 
persones implicades en la banda per a 
millorar. Però, a més de tot el treball que 
comporta una actuació, també hi queden 
moments de diversió per al record. És el 
cas del viatge a Paris durant el qual les 
estrictes normes d’indumentària per a la 
desfilada quasi van acabar provocant que 
un dels músics no poguera tocar. En un 
inici, la direcció de EuroDisney semblava 
poc inclinada a deixar que la banda tocara 
a causa de la jove edat dels músics que 
formarien part de la desfilada. 

No obstant, la desfilada es va arribar a 
realitzar amb gran èxit, encara i tot amb un 
xicotet contratemps d’última hora, perquè 
les normes d’indumentària eren molt 
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estrictes (hi havia revisió al detall) inclús 
de l’uniforme dels músics, amb la mala sort 
que un va oblidar-se les sabates a l’hotel. 
Els pares dels músics, davant la possibilitat 
que no poguera desfilar, van preguntar 
entre els assistents si algú tenia unes 
sabates negres que pogueren emprar. 
Finalment, i per sort, van aconseguir cinta 
aïllant negra amb la qual poder cobrir les 
sabatilles del director, Rafael S. López, per 
a fer-les passar per sabates negres i que 
poguera desfilar amb la resta de la banda.

En vista d’això podem concloure 
que, malgrat que aquesta banda, que en 
l’actualitat compta amb al voltant de 120 
alumnes, destaca per ser una banda molt 
jove, ja que la mitjana d’edat dels seus 
integrants ronda els 17 anys; sens dubte, 
no els falta experiència musical ni voluntat 
per continuar gaudint de la música.

32  Concert de la Banda Simfònica en 1999. 
Fotografia cedida per la Banda Simfònica.

33  Concert de la Banda Simfonica d’Aldaia en el 
TAMA en una acte d’homenatge a Nino Bravo.

34  Passacarrer de la Banda Simfonica d’Aldaia en 
Disneyland Paris, 2018. Fotografia cedida per la 
Banda Simfònica.
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5.4  Agrupació Musical Els 
Majors de l’Horta Sud

Aquesta societat musical, que acaba 
de complir vint anys de trajectòria, es va 
crear a l’any 2002 i la seua característica 
més cridanera és que l’edat mitjana dels 
seus integrants voreja els 68 anys. Fet 
que es prenen amb filosofia i fins i tot en 
bromegen: “som l’única associació que 
en lloc de tindre una carta de benvinguda 
tenim una carta de condol”.

L’objectiu primordial d’aquesta 
agrupació és acostar la música i la seua 
pràctica a les persones majors. Alhora, 
volen satisfer la seua formació i necessitat 
de desenvolupar les seues capacitats 
creatives, aprofitant les condicions 
terapèutiques que la música aporta.

La idea de crear una banda amb 
aquestes característiques va sorgir arran 
de Fernando Miras Gallego, fundador 
d’aquesta agrupació, qui havia estat 
integrat en la banda musical de l’exèrcit. 
Des d’ací, va ser convidat a formar part 
de la “Agrupació Musical de Veterans de 
la Ribera del Xúquer”, a la qual va estar 
acudint set o vuit anys. Això, a la llarga 
i, amb el desplaçament suposava una 
despesa i una molèstia. Així, va sorgir 
així la idea de crear una banda similar en 
Aldaia.

Primer, es va formar una comissió 
organitzadora, integrada per persones 
que ja havien estat relacionades amb les 
SSMM i es van redactar els estatuts, que 
es van presentar en la FSMCV. A poc a 
poc van anar incorporant-se els músics, 
que fins hui en dia no han deixat d’arribar.

En aquests vint anys de recorregut han 
sigut diversos els directors al càrrec de la 
Banda:

En les primeres marxes de la Banda,  
Sr. Juan Bautista Más Peiró “El Tío Batiste”, 
va ser l’encarregat de dirigir a l’Agrupació 
Musical en un parell d’assajos, el primer 
celebrat el 10 de Juliol de 2002.

Uns mesos després, l’aldaier Sr. Hugo 
Chinesta va prendre el relleu de la batuta i 
el dia 11 de setembre 2002 va realitzar el 
seu primer assaig amb l’Agrupació Musical. 
Va finalitzar la seua labor al desembre del 
2005.

Així doncs, al gener del 2006 va ser  
Sr. Ramón Sorlí Mora qui es va convertir 
en el nou Director musical, fins a principis 
de desembre del 2017.

Des d’aqueix mateix any fins a 
l’actualitat s’ha encarregat de la direcció 
Sr. José Antonio Igual Moreno, veí d’Aldaia.

Sense perdre de vista que el més 
important d’una banda són els seus 
músics, aquesta societat s’adapta a 
les necessitats dels seus integrants: 
s’interpreten pasdobles, sarsueles i altres 
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obres ja conegudes en lloc d’introduir 
noves melodies més complicades de llegir i 
seguir; els assajos es realitzen una vegada 
a la setmana, de manera que desplaçar-
se fins a la Casa de la Música no supose 
un problema per a ells, es fa una cessió 
d’instruments en cas que no es tinga un 
propi, etc. I, potser, és per això que els 
seus integrants acudeixen amb gust a tots 
els assajos i concerts realitzats.

A més, el fet de ser una de les poques 
bandes de jubilats que trobem en València, 
al llarg de la seua trajectòria ha comptat 
amb músics no solament de la localitat, 
sinó també d’altres pobles de la comarca 

(Alaquàs, Picanya, Torrent, Quart de 
Poblet, Xirivella, Manises, Paiporta, 
València capital i fins i tot de Requena, el 
Cabanyal o Benicalap).

No obstant, com que no compta amb 
escola de música ni quotes d’associats, 
no ha estat exempta de problemes com 
l’obtenció de fons. Per això, gràcies a 
la mediació de l’exalcaldessa Amparo 
Navarro es va poder mitigar el problema 
tot integrant la banda en Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Horta Sud.

I és que, malgrat els beneficis que 
les bandes de majors suposen per a la 
nostra societat, no són freqüents. De fet, 
la primera banda de jubilats fundada a 
Espanya i Europa va ser la Banda Musical 
Unió Democràtica de Pensionistes de 
Llíria, Camp del Túria i Serrans formada 
íntegrament per músics jubilats i la seu dels 
quals es troba a Llíria. La banda, fundada 
en 1993, és el reflex de la il·lusió per la 
música i per compartir-la amb el públic.

En 2004 es va constituir la 
Confederació Europea de Músics Jubilats 
i la Tercera Edat (CEMUJ), una entitat 
sense ànim de lucre els objectius del 
qual se centren en fomentar la creació de 
bandes de músics jubilats, aglutinar en el 
seu si Bandes i Grups Musicals d’Espanya 
i la resta d’Europa, així com potenciar i 
afavorir l’intercanvi cultural entre els seus 
socis.

35  Primera fotografia amb part de la Comisió 
Organitzadora: Fernando Miras Galllego, José 
María Sanchis Más, Eduardo Folch Cervera, 
Mariano García Baviera i José María Benlloch 
Vilanova. Fotografia extreta del article “Veinte 
años de terapia musical para personas 
mayores”.
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Entre els membres fundadors de 
la CEMUJ es troben: La Banda Musical 
UDP de Llíria, Camp del Túria, Serrans; 
l’Agrupació Musical Els Majors de l’Horta 
Sud, i l’Associació Provincial de Jubilats 
i Pensionistes (UDP) de València. A les 
quals se sumarien, un any més tard, la 
coral del Grup de Majors de Telefónica 
(TELE-COR) i com a entitat col·laboradora 
la FSMCV.

És per això que trobem noms coneguts 
entre la seua junta directiva: al president 
Vicent Manuel Martínez Escudero, com 
a secretari, i a Fernando Miras Gallego, 
fundador de la Banda, com a vocal.

D’altra banda, un dels principals 
temors per a aquesta banda de veterans 
han sigut les seqüeles per la Covid, ja 
que s’ha aferrissat especialment amb 
les persones de la tercera edat. Eixir de 
casa, tornar a ajuntar-se, assajar i fer 
concerts semblava una idea remota en 
les primeres onades de la pandèmia, no 
obstant això, els integrants de la banda 
no han perdut la il·lusió per la música i, 
gràcies a això, compten ja amb un complet 
programa de futures actuacions entre 
els quals es troba el projecte “Antologia 
de la Zarzuela” que s’estrenarà el 22 
de maig en el Teatre Auditori Municipal 
d’Aldaia, o les actuacions en col·laboració 

amb el col·lectiu ACYPSA (Associació 
de Pares de Discapacitats Psíquics) 
d’Aldaia, els “Concerts de Tardor” a 
Alaquàs o la celebració de la Setmana del 
Major a Torrent, així com el concert anual 
en coordinació amb la Mancomunitat 
Intermunicipal de l’Horta Sud, que ha 
celebrat aquest mateix any el seu 40 
aniversari (Vara, 2022).

En resum, aquesta banda aconsegueix 
no solament mantenir actives a les 
persones jubilades, creant un entorn en 
el poden interrelacionar-se persones 
d’edats similars que comparteixen les 
mateixes vivències i passió per la música, 
sinó que a més, els aconsegueix estimular 
la creativitat, la memòria i fins i tot la 
capacitat motriu.

36  Concert de l’Agrupació Musical Els Majors de 
l’Horta Sud al Teatre Auditori Musical d’Aldaia. 



Les societats musicals d’Aldaia 57

38  Agrupació Musical Els Majors de l’Horta Sud. Fotografia cedida per l’agrupació.

37  Concert al TAMA de l’Agrupacio Els Majors de l’Horta Sud, en un acte presidit per Rafael Perez, 
expresident comarcal de la FSMCV.
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En conclusió, totes aquestes SSMM 
estan articulades entorn a l’interès per 
la música, que constitueix l’element 
transversal a totes elles. Més enllà de la 
diversitat d’interessos i de la conjuntura 
històrica i sociocultural que va promoure 
la formació d’aquestes societats, on sí 
que advertim més consonància és en la 
voluntat, compartida i mantinguda en el 
temps, de voler integrar-se en aquests 
grups socials. Si bé la música actua en 
ells com a element cohesionador, són 
les particulars relacions intersubjectives, 
tant formals com informals que es donen 
en aquest entorn, les que pensem que 
constitueixen la clau de l’èxit. En aquest 
sentit, considerem que la incidència i 
influència d’aquest tipus d’implicacions 
i compromisos, adoptats entorn de la 
música, no solament van afavorir la seua 
fundació, sinó sobretot i el que més ens 
interessa, el seu manteniment en el temps.

El clima de comunitat entre els seus 
integrants, el sentiment d’identitat local 
que adopta la forma de rivalitat amb altres 
poblacions en els certàmens o l’ocupació 
del temps d’oci en activitats culturals se 
situen en la base del seu reconeixement i 
la seua continuïtat. 

En el nostre temps, el 98,5% dels 
municipis que formen la Comunitat 
Valenciana compten, si més no, amb una 
SM, i en valors absoluts trobem fins a 
551 societats federades en tot el territori 
autonòmic. Per aquest motiu, podem 
considerar les SSMM el primer productor 
cultural de la Comunitat Valenciana.

Per a finalitzar, cal recordar que un 
2% d’aquestes tenen més de 200 anys, la 
qual cosa ens demostra el seu poder de 
resiliència. I és per aquesta característica 
que no perdrem l’esperança, després de 
totes les seqüeles de la COVID-19, que 
tornen a la música, tan arrelada en la 
idiosincràsia valenciana.

39  Homenatge als músics pel 50 aniversari de la 
FSMCV a Castelló.
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L’Agrupació Musical  
Els Majors de l’Horta Sud

2002: Constitució de la Junta directiva de 
l’Agrupació Musical Els Majors de l’Horta Sud, 
formada per persones jubilades i pensionistes 
de diferents localitats amb el denominador 
comú de la passió per la música.
2003: Concert presentació al TAMA d’Aldaia.
2004: Ingrés en al Confederació Europea de 
Músics Jubilats i de la 3a edat (CEMUJ).
2005: Concert de reestrena i reinterpretació 
de l’Himne de València C.F. de 1925; clausura 
de la 3a secció del Certamen Internacional de 
Bandes de Música.
2006: Participació en el 1r Congrés del CEMUJ 
i 1º Encuentro de Bandas Europeas  
(a les localitats de Benidorm, Aldaia i Llíria).
2007: Concert d’inauguració de la Plaça Europa.
2008: IV Festival de Corals i Bandes de 
Ciutadans Majors (Palau de la Música, 
València); 3º Encuentro de Bandas Europeas  
(a les localitats de Llíria, Torrent i Castelló).
2010: Concert d’intercanvi i homenatge  
(Sr. Francisco Roselló Segura, directiu i 
membre i Mariano García) al TAMA.
2011: Concert Solidari per Haití (TAMA). 
VII Festival de Ciutadans Majors (CIMA) al Palau 
de la Música (València).V Festival de Bandes de 
Música de Majors (CEMUJ) a Castelló.
2022: Concert Antología de Zarzuela al TAMA 
(Aldaia).Concerts d’Intercanvis de la FSMCV amb 
la Banda Els Veterans de la Ribera del Xúquer.
Concerts anuals al centre d’ACYPSA i la Setmana 
de les Persones Majors.

Unió Musical d’Aldaia

Orígens 

Hi ha registres de la primera participació en un 
certamen per part de la Banda d’Aldaia, com 
a banda civil, en l’any 1888 i va obtindre un 2n 
premi. La següent participació, ací amb el nom 
de Banda Vieja d’Aldaia data de 1892 i va rebre 
un 4t premi (Dir. Vicente Ros). Dos anys després, 
el 1894, també sota el nom Banda la Vieja 
d’Aldaia, va recollir un 5é Premi en el Certamen  
de València, tercera secció (la més alta).

Certàmens 

1953: 1r Premi Certamen de Buñol;  
(Dir. Carmelo Baixauli).

1956: 1r Premi Certamen de Xàtiva i Alcoi; 
(Dir. Amando Blanquer).

1957: 3r Premi 2a Secció Certamen de 
València; 2n Premi Certamen de Torrent;  
1r Premi Certamen de Godella;  
(Dir. Arturo Montes)

1958:2n Premi Certamen de Torrent;  
1r Premi 2a Secc. Certamen de València.  
(Dir. Roberto Sáez).

1974: 3r Premi Certamen de Catarroja.  
(Dir. Manuel Romero).

1974-1975-1976: 3r Premi Certamen de 
Cullera. (Dir. Manuel Romero).

1981: Certamen Internacional de València.  
(Dir. Manuel Romero).

1982: Certamen Internacional de València.  
(Dir. Manuel Romero).

José Antonio Igual Moreno, 
director actual.

José Amadeo Guillot Montaner, 
director actual.
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1985: 1r Premi 1a Secc. Certamen Diputació 
de València. (Dir. Manuel Romero). 3r Premi 
Certamen Final Diputacions provincials 
Comunitat Valenciana. (Dir. Manuel Romero). 

1985: 3r Premi Certamen de Bandas Campo 
de Criptana. (Dir. Manuel Romero).

1989: 1r Premi 2a Secc. Certamen Diputació 
Provincial. (Dir. Vicente Balaguer).

1r Premi Certamen Final Diputacions 
Provincials Comunitat Valenciana.  
(Dir. Vicente Balaguer).

1992: 2r Premi 3a Secc. Certamen 
Internacional de València. (Dir. Pascual 
Martínez).

2002: 1r Premi 1a Secc. Certamen 
Internacional de València. (Dir. Josep M. 
Martínez).

2005: 2n Premi en el XX Certamen de Música 
Festera de Elda. (Dir. Rafael García).

2009: 1r Premi en el XXXIII Certamen 
Provincial. (Dir. Eduardo Nogueroles).

Directors coneguts fins a 1936  
de la Banda la Vieja o Lira:

Sr. Vicente Ros García, Sr. José Borrero,  
Sr. Bernabé Sanchis Iglesia, Sr. Bernabé Sanchis 
Porta, Sr. Maestro Liri, Sr. Juan Bañón Golf 

Directors de la banda Nueva fins a 1936:

Sr. Joaquin Pascual, Sr. Genaro Taberner 
Sr. José Porta, Sr. Alfredo Navarro 
Sr. Maestro Barber

Director a partir de 1950

1950-54: Sr. Carmelo Baixauli Soriano 
1955-56: Sr. Armando Blanquer Ponsoda 
1957-59: Sr. Arturo Montes Sánchez 
1959-61: Sr. Roberto Sáez Cambres 

Banda Simfònica d’Aldaia 

1992: El naixement de la Banda Simfònica 
d’Aldaia es formalitza legalment amb els seus 
estatuts en gener de 1992. A partir d’ací, la 
trajectòria s’estén per la geografia nacional i 
internacional.

1961-68: Sr. Francisco Baixauli Soriano 
1969-70: Sr. José Bort Ramón 
1970-72: Sr. Ramón Herrero García 
1972-74: Sr. Antonio Edo Bolumar 
1974-87: Sr. Manuel Romero Bru 
1987-89: Sr. Vicente Balaguer 
1989-90: Sr. Roberto Sáez Cambres 
1991-94: Sr. Pascual Martínez Martínez 
1994-95: Sr. Joaquin Civera 
1995-99: Sr. Eduardo Carrascosa Carrascosa 
2000-04: Sr. Josep Miquel Martínez Giménez 
2004-05: Sr. Rafael García Vidal 
2005-07: Sr. Francisco Javier Martínez Martínez 
2007-08: Sr. José Antonio Rebollar Sorribes 
2008-09: Sr. Eduardo Nogueroles Bermúdez 
2009: Sr. Luis Pedrón Francés 
2009-10: Sr. Batiste Bernat Alcaide 
2010: Sr. Miguel Molina 
2011-22: Sr. José Amadeo Guillot Montaner 

Rafael Salvador López Marchal, 
director actual.
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2003: Festival de Bandes Vila de Catarroja; 
Celebració dels 25 anys de la Constitució 
Espanyola amb un concert en el Auditorio San 
Francisco de Monzón (Huesca).

2006: Festival de Bandas en la Venta del Moro.

2008: Festival de Bandes en el Teatre 
Montecarlo de Buñol.

Des de 2008 fins a l’actualitat, la banda 
realitza nombrosos concerts durant tot l’any, 
tant a la Comunitat Valenciana com en la 
geografia nacional e internacional destacant  
en els últims anys.

Projectes internacionals

2018: Actuació musical en la cavalcada del 
parc EuroDisney de París com a part de les 
celebracions del 25é Aniversari del parc 
parisenc. Convé mencionar que en acabar la 
seua intervenció musical, se’ls va proposar 
una doble actuació i que també era la primera 
vegada que ho proposaven a una banda.

Any 2019: Concert de música espanyola en la 
ciutat austríaca d’Innsbruck.

Estrenes nacionals

2019: Estrena Nacional de l’espectacle  
“El dúo dinámico, el Legado”, de l’empresa 
INFINITY en el TAMA d’Aldaia.

2020: La Banda fou seleccionada para realitzar 
la gravació del pasdoble dedicat a l’Ofrena de 
Flors a la Verge dels Desemparats de València 
“Valencians vingau” i la posterior estrena i 
presentació en l’SGAE.

Certàmens

1992: Concert de presentació.

1994: Festival de Bandes de l’Horta Sud a 
Benetússer.

1995: Festiva de Bandes de l’Horta Sud a Silla; 
Participació al Festival de Bandes de Barx.

1996: VI Entrada de Bandes de Música de 
Gandia; III Certamen de Bandes de Música del 
Club Nàutic de València.

Any 1996-97: Sol·licitud de participació en el 
Festival de Caldes de Montbui (Barcelona); 
Seu del Festival de Bandes de l’Horta Sud amb 
la participació del Cercle Instructiu Musical 
de Xirivella i la Sociedad Unión Musical de 
Benetússer.

1998: Concert Commemoratiu de l'inici 
dels actes per a celebrar els 200 anys de 
l’assignació del terme municipal d’Aldaia; VIII 
Festival de Bandes celebrat al Barri del Crist.

1999: Alberga com a societat Seu, el Festival 
de Bandes en el qual participa la Societat 
Artisticomusical La Unió de Quart de Poblet.

2000: Concert gravat per a l’emissora de Radio 
97.7 FM.

2001: Concert extraordinari en Homenatge a 
la Asociación Andaluza, el qual també es grava 
per a l’emissora de Ràdio 97.7 FM.

2001: Festival de Bandes en el que participa la 
Banda de Macastre.

2001: Festival de Bandes de Macastre; La 
banda es contractada per l’Ajuntament de 
Buñol per a l’Entrada de Bandes del dia 26 i 
l’acompanyament de la Reina de les Festes; 
Festival de Bandas en la Ciudad de Monzón 
(Huesca); Festival de Bandes en la Ciutat 
d’Alfarràs (Lleida).

2002: Concert Inauguració del Teatre Auditori 
Municipal d’Aldaia (TAMA).
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Las Sociedades Musicales, entidades 
socioculturales sin ánimo de lucro, han 
tenido un papel hegemónico en los últimos 
siglos a la hora de vertebrar el patrimonio 
inmaterial sonoro (musical) en todo el 
territorio valenciano. Desde sus orígenes 
hasta nuestros días, estas asociaciones 
se sustentan en tres vertientes que las 
definen. En primer lugar, la social, ya que 
atendiendo a su impacto y al número de 
personas que las integran, se erigen en el 
principal movimiento asociativo del área 
estudiada. En segundo lugar, y en estrecha 
relación con lo anterior, la cultural, dado 
que podemos considerarlas uno de los 
principales agentes culturales en el ámbito 
territorial de la Comunidad Valenciana. 
Y, en tercer y último lugar, la educativa, 
debido a que comprenden una vasta red 
de escuelas musicales locales orientadas 
a distintos perfiles, desde la formación 
amateur hasta el itinerario conducente a 
la profesionalización en el ámbito artístico 
musical.



A walk through  
the Aldaia’s  

musical heritage
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The Musical Societies, non-profit socio-
cultural entities, have had a hegemonic 
role in recent centuries in structuring 
the immaterial sound (musical) heritage 
throughout the Valencian territory. From 
their origins to the present day, these 
associations are based on three aspects 
that define them. First, the social one, 
since according to their impact and the 
number of people that integrate them, they 
are the main associative movement of the 
studied area. Secondly, and closely related 
to the above, the cultural, since we can 
consider them as one of the main cultural 
agents in the territory of the Valencian 
Community. And, thirdly and lastly, 
educational, since they comprise a vast 
network of local music schools aimed at 
different profiles, from amateur training to 
the itinerary leading to professionalization 
in the musical artistic field.



Les societats musicals, entitats socioculturals sense ànim 
de lucre, han tingut un paper hegemònic en els últims 
segles a l'hora de vertebrar el patrimoni immaterial sonor 
(musical) en tot el territori valencià. Des dels seus orígens 
fins als nostres dies, aquestes associacions se sustenten 
en tres vessants que les defineixen. En primer lloc, la 
social, atenent el seu impacte i el nombre de persones 
que les integren. En segon lloc, l’aspecte cultural, ja que 
podem considerar-les un dels principals agents culturals 
de la Comunitat Valenciana. I, en tercer lloc, la vessant 
l'educativa, pel fet que aglutinen una àmplia xarxa d'escoles 
musicals locals orientades a diferents perfils, des de 
la formació amateur fins a l'itinerari que condueix a la 
professionalització en l'àmbit artístic musical. La present 
obra ofereix una introducció a la cultura de les bandes 
d’Aldaia, que en pròxims estudis anirem ampliant a altres 
àmbits musicals com les agrupacions corals i folklòriques. 

Col·lecció Llotgeta de Patrimoni Local
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