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Vila-real viu i estima la música. La història musical de la nostra ciutat està 
escrita en els pentagrames dels grans compositors que al llarg dels segles 
han engrandit el llegat cultural de Vila-real; però també han sigut molts els 
vila-realencs i vila-realenques, músics de cor, que amb la seua vocació 
han fet perdurar una tradició musical que ja és part de la nostra identitat. 

D’aquesta arrel musical naix fa 175 anys la banda de música de Vila-real, 
l’evolució de la qual ara podem conéixer amb detall gràcies a aquesta 
interessant exposició sobre la seua història. Un repàs a través del temps 
que constata no sols que la trajectòria de la banda és reflex dels canvis 
socials de la nostra ciutat sinó que també evidencia la consolidació i el 
creixement d’una entitat sense la qual no s’entendria la cultura, la tradició 
i la història de Vila-real. 

Des d’aquella primera formació musical creada l’any 1848 fins a l’actual 
Unió Musical La Lira, la història de la banda s’ha anat component gràcies 
a la dedicació de milers de músics i també de grans mestres com Rafael 
Beltrán o, de manera especial, José Goterris, entre molts d’altres. 

Avui dia, la Unió Musical La Lira és l’exemple d’una formació musical 
moderna i amb visió de futur, una banda del segle XXI per a una ciutat 
del segle XXI que no ha perdut el seu cor de poble. Així, La Lira ha sabut 
evolucionar i créixer, sense deixar de complir la seua funció d’acompanyar-
nos en els actes oficials de l’Ajuntament de Vila-real i ser part de les 
nostres tradicions més arrelades. Amb l’Escola de Música, la Banda Jove, 
la Banda Infantil i totes les especialitats instrumentals, La Lira és molt 
més que una agrupació, és un bressol de talent, un punt de trobada i un 
motor per al foment de la nostra identitat cultural de la qual ens sentim tan 
orgullosos. Per tots aquests mèrits, l’Ajuntament li va atorgar el Premi 20 
de Febrer l’any 2012. 

Aquest 175é aniversari és, per tant, un motiu d’alegria per a la ciutat i 
també una ocasió per a felicitar i agrair totes les persones que, amb el seu 
talent i dedicació, han escrit, escriuen i escriuran la història de la banda 
de música de Vila-real. Us anime a gaudir d’aquesta mostra, amb el desig 
d’un avenir llarg i fructífer per a la nostra banda.

José Benlloch Fernández

Alcalde de Vila-real
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Com a regidora de Cultura i del Departament de Museus de l’Ajuntament 
de Vila-real, em complau presentar una nova exposició, «A tempo», 
dedicada als 175 anys de la banda de música de Vila-real. 

Vila-real és terra de grans músics i aquesta societat musical n’és un clar 
exemple. La música de banda ens acompanya en totes les festivitats, ens 
emociona en finalitzar algun acte oficial amb la interpretació de la Marxa 
a la ciutat, ens fa ballar en les cercaviles i ens sorprén amb cada concert, 
siga el format de banda que siga.

Podem destacar el gran nivell d’aquesta formació musical en la vessant 
interpretativa. Cal reconéixer la funció didàctica que realitza amb la seua 
escola, en la qual es formen persones en diferents nivells, ja que no hi 
ha edat per a iniciar-se en el món musical; la recuperació de partitures 
i mantenir viva l’obra d’autors locals i les nostres tradicions. També cal 
destacar la part lúdica, ja que totes les persones que formen la Unió 
Musical La Lira són una gran família que gaudeix de totes les activitats 
complementàries que organitzen. 

El Museu de la Ciutat Casa de Polo acull aquesta exposició, denominada 
«A tempo», amb respecte i admiració pel que suposa com a testimoni dels 
175 anys d’aquesta formació musical. La seua història, els personatges, 
les anècdotes, tota una vida compartint amb la ciutadania el temps i les 
melodies, creant poble i acompanyant-nos; en una paraula, formant part 
de la nostra vida. 

Vull donar les gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta 
exposició, en especial a Borja Muñoz, comissari, pel seu treball 
d’investigació, per la seua sensibilitat i estima pel món de la música i 
dels músics i, com no, al personal del Departament de Museus per fer-ho 
possible.

Rosario Royo Navarro

Regidora de Cultura
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Que una societat faça anys sempre és una satisfacció per a aquells 
que en formen part, és motiu de celebracions, de reconeixements i de 
reivindicacions. Ara bé, que una societat com la Unió Musical la Lira 
celebre enguany el seu 175é aniversari és un orgull per a tota la societat 
vila-realenca. La implicació que La Lira té amb la ciutat és tan gran que 
no s’entendria qualsevol manifestació popular sense l’acompanyament 
musical de la banda. 

Estem tan avesats a trobar-la en actes institucionals, esportius, culturals, 
festius i religiosos que forma part de la nostra identitat col·lectiva.

I 175 anys són la mostra d’aquesta identificació, tant que les vicissituds 
per què ha passat la banda podrien explicar-se, sense dubte, des de 
l’òptica històrica del nostre poble; les diferències entre els seguidors 
de la Puríssima o el Rosari, els enfrontaments públics, la desconfiança 
dels músics en alguns directors, els reagrupaments, les dissolucions, la 
rivalitat amb les altres agrupacions musicals locals, la Guerra d’Espanya, 
etc. Tot allò que ha passat en La Lira té un motiu i una justificació en la 
idiosincràsia i en la història de Vila-real. Però el que més ens identifica és 
segurament l’orgull que la majoria dels músics vila-realencs hagen tingut 
una estreta relació amb la banda, bé des de la composició, la direcció o 
la interpretació. 

La banda s’identifica tant amb la ciutat que per ací han passat, d’una 
manera o una altra, molts dels músics que han traspassat les nostres 
fronteres –locals, comarcals, estatals– gràcies a la seua excel·lència i per 
això tots tenim –músics i espectadors– un bon motiu de celebració al qual 
us anime a participar-hi.

Enric Portalés Pesudo

President de la Unió Musical La Lira de Vila-real
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Segons el Diccionari normatiu valencià, el temps és la «duració i successió 
de les coses». Aquest concepte, aparentment tan senzill, ha esdevingut 
el nucli central de moltes de les reflexions astronòmiques, filosòfiques, 
lingüístiques o físiques dels darrers mil·lennis. I, amb l’atreviment que això 
comporta, és també l’eix vertebrador d’aquesta exposició. 

Viatjant a través del temps, en «A tempo» recorrerem els darrers 175 anys 
per a apropar-nos a la formació i el desenvolupament de la banda (o les 
bandes) de música de Vila-real. Amb això no només coneixerem les seues 
vicissituds, sinó també, en part, les de tota la societat vila-realenca. 

Però aquesta narració no té un punt final. La banda de música, la Unió 
Musical La Lira de Vila-real, és un organisme viu i en plena forma. Una 
associació que s’arrela a les seues tradicions, però que gaudeix d’un 
present enèrgic i que mira cap al futur sense por. Una associació que ha 
canviat molt amb el pas dels anys, però que manté immutable els principis 
que regeixen qualsevol d’aquestes agrupacions tan identitàries de la 
nostra terra: la passió per la música i l’estima pel seu poble. 

Amb tot açò, «A tempo» no intenta ser una narració històrica, perquè la 
banda de música de Vila-real no té només una història: en té una diferent 
per cada persona que hi ha tocat, que l’ha dirigit o, inclús, per cadascuna de 
les que alguna vegada haja escoltat en qualsevol lloc les seues melodies. 
I és que, per a qualsevol persona valenciana, la música de banda forma 
part de la nostra memòria sonora. A Vila-real ho és des de fa 175 anys. I, 
amb sort i treball, ho continuarà sent per moltes generacions més.

Borja Muñoz Abad

Comissari de l’exposició





PASSAT

La banda eixint de l’Arxiprestal (ca. 1910) · Arxiu de la Unió Musical La Lira
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a tempo

TEMPS D’INICIS
(1848 – 1900)

L’any 1848, quasi ratllant l’equador del segle XIX, Vila-real va veure nàixer 
la seua primera banda de música. Blas García Batalla, en aquell moment 
secretari municipal, va ser un dels seus instigadors i el primer a agafar 
la batuta d’aquesta agrupació inicial formada per 21 músics. El 1854 van 
signar el seu primer reglament per a intentar fer front a la gran competència 
que hi feien els músics de la vila, que ja s’agrupaven en orquestres abans 
de l’aparició de la banda. Açò, juntament amb el poc suport que rebien 
de l’Ajuntament, van fer que l’any 1885, quan havia pres el relleu en la 
direcció José Traver Font (pare de mossén Benito), la banda s’haguera 
de dissoldre. 

Però no caldria esperar molt per a tornar a tenir una banda al poble, ja 
que tan sols uns mesos després, el novembre de 1885, es va fundar la 
Societat Musical de Vila-real. En aquest cas, es van assegurar que als 
estatuts de l’associació figurara el patrocini del consistori, que va designar 
com a nou director a José Meseguer Cabedo. L’agrupació comptava en 
aquest moment amb 33 músics i tenia la seu als pisos superiors de l’edifici 
cantoner entre els carrers de Sant Roc i Comte Albay, als qual s’accedia per 
una estreta escala que hi havia enfront de l’entrada a l’església Arxiprestal.
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175é Aniversari de la banda de música de Vila-real

1848
Naixement de la primera banda de 
música de Vila-real.

1895
Fundació de la Banda del Casino 
Musical de Vila-real o La primitiva, una 
nova formació que agrupava alguns 
músics que en el seu moment no 
havien volgut formar part de la Societat 
Musical. Ambdues agrupacions van 
coexistir amb certa tranquil·litat durant 
uns pocs anys, gràcies a la intensa 
vida social que es vivia a Vila-real 
propiciada per la bonança tarongera.

1885
Fundació de la Societat Musical de 
Vila-real.

1887 

Primer guardó documentat de la 
banda: 2n premi en el concurs de 
bandes de l’Exposició de les Arts i 
Indústries de Castelló de la Plana. En 
aquestes darreres dècades del segle 
XIX també van participar en altres 
certàmens celebrats a Castelló (1888, 
1891 i 1893), i van aconseguir diversos 
segons i tercers premis.

El Clamor, 7 de juliol de 1887
Arxiu Municipal de Castelló de la Plana

Segell de la Societat Musical de Vila-real
Arxiu de la Unió Musical La Lira



18

a tempo

TEMPS DE DIVISIÓ
(1900 – 1930)
Al si de la Societat Musical, no obstant això, aquesta calma no tardaria 
en acabar-se. Els primers anys del segle XX van portar una sèrie de 
desavinences que van acabar per fracturar l’associació en dos bàndols: 
els músics purissimers i els rosariers. Aquesta divisió es va materialitzar en 
la processó del Corpus de l’any 1901, quan els músics de la Congregació 
del Rosari es van negar a desfilar darrere de la imatge de la Puríssima, 
i va provocar un greu escàndol. Aquest fet no només va desembocar en 
la dimissió del director Manuel Reverter Gumbau, sinó que va causar una 
nova escissió de la banda: la Societat Musical va passar a conéixer-se 
com La Vella, formada pels músics purissimers; mentre que els rosariers 
van tornar a fundar La Primitiva, ara coneguda com La Nova. 

Aquestes dues agrupacions van protagonitzar un vergonyós enfrontament 
l’abril de 1906, que la premsa de l’època no va dubtar a catalogar com una 
vertadera batalla campal. Després del corresponent judici, les aigües van 
començar a calmar-se fins que La Nova es va dissoldre el 1909. Els seus 
músics es van reintegrar a la Societat Musical, que arribava així a tenir 50 
places capitanejades pel director Manuel Ahís Cerezo. El maig de 1911 
el va succeir el mestre José Goterris Sanmiguel, que va estar al front de 
la formació fins a la seua mort el 1930. Durant aquest temps, la Societat 
Musical de Vila-real va viure una època daurada tant en l’àmbit social com 
en l’artístic.
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1906 

El 26 d’abril, les dues formacions protagonitzen un menyspreable 
enfrontament al carrer Major que acaba amb l’agressió entre els seus 
músics i un judici de faltes que es va seguir amb intensitat en la premsa 
de l’època.

1911 

Nomenament com a director de José Goterris Sanmiguel. En un primer 
moment, els músics van ser reticents a aquesta decisió presa per 
l’Ajuntament, però en poc de temps el mestre es va guanyar la seua 
confiança gràcies al seu bon fer.

Acta en què consta el nomenament del mestre Goterris · Arxiu de la Unió Musical La Lira

La Plana, 28 d’abril de 1906 · Biblioteca Municipal de Vila-real
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a tempo

1914 

S’estrenen uns uniformes nous completament blancs, en substitució d’uns 
obscurs que havien quedat antiquats. No obstant això, aquests uniformes 
nous no van ser del grat ni dels músics ni del públic (que va començar a 
anomenar-los «la banda dels mariners») i van ser substituïts de nou als 
pocs anys.

1915  

Després de guanyar segons premis 
als certàmens de Borriana i Castelló 
de la Plana, la banda aconsegueix el 
primer accèssit al Certamen de bandes 
civils de València. El 1927 van intentar 
revalidar aquest reconeixement, sense 
aconseguir cap premi. 

Tot i això, continua sent una de les 
fites més importants de la història de la 
banda de música de Vila-real.

Diploma del Certamen de bandes civils 
de València de 1915
Arxiu de la Unió Musical La Lira
Fotografia de Joan Callergues

Músics de la banda amb l’uniforme blanc dels anys cinquanta · Arxiu de la Unió Musical La Lira
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1925  

Creació de l’Escola de Música i declamació de la Societat Musical de 
Vila-real. Aquesta va ser una de les grans conquestes del mestre Goterris, 
que, en realitat, ja portava temps oferint classes a tots els xiquets i 
xiquetes que ho desitjaven. El suport del consistori per a municipalitzar 
aquest servei, però, va permetre que el nombre d’educands augmentara 
considerablement.

1927  

Nou reglament de la Societat, per la qual es constitueix legalment com a 
entitat cultural.

Reglament de la Societat Musical de Vila-real, signat el 1927
Arxiu de la Unió Musical La Lira
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TEMPS DE GUERRA
(1930 – 1939)
Els primers anys de la dècada de 1930 no van ser fàcils per al món 
bandístic, ja que el creixent ambient anticlerical va deixar a les formacions 
sense gran part dels seus ingressos. A més, José Goterris Rambla, que 
va prendre la batuta de la banda vila-realenca després de la mort de son 
pare, no va aconseguir que la seua gestió fora ben vista per gran part dels 
músics, que van preferir engrossir les files d’altres formacions com Els XIII 
o la Ta-Go-Ba. L’any 1936, l’esclat de la Guerra Civil va acabar per marcar 
el destí de l’associació, que va passar a comptar amb una plantilla d’una 
vintena de músics, quasi tots educands. Tot i això, no van pausar la seua 
activitat, i durant el conflicte van actuar en esdeveniments tan destacats 
com els actes fúnebres pel campió Juan Bautista Llorens el desembre de 
1937. Paradoxalment, en acabar el període bèl·lic, la banda va reviscolar 
gràcies al gran nivell que havien assolit tant els educands com els músics 
que havien format part de les bandes militars.
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1930 

Modificació dels estatuts i canvi de denominació per Societat Musical La 
Lira. Tan sols uns dies després de la mort del mestre Goterris, la banda 
decideix nomenar com a nou director el seu fill, José Goterris Rambla.

1934  

Creació de l’Escola Municipal de Música, que va funcionar fins a l’any 
1943. Va estar dirigida primer per José Goterris Rambla i, després de la 
Guerra Civil, pel pianista torreblanquí Francisco Betoret. La seua primera 
seu es va ubicar a les dependències municipals de la plaça de Colom, 
però durant el transcurs del conflicte bèl·lic es va haver de traslladar a una 
casa de l’actual carrer Major Sant Doménec.

Fotografia grupal de la Societat Musical La Lira enfront de l’Arxiprestal (1931)
Arxiu de la Unió Musical La Lira
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1939  

En acabar la guerra, la seu de la banda es trasllada al número 22 del 
carrer Major, anteriorment ocupat pel Casino Antic. Uns anys després es 
tornarà a reubicar en un dels salons de la Casa dels Mundina, en aquell 
moment seu de la Falange.

Músics de la Unió Musical La Lira enfront del convent dels Franciscans (1966)
Arxiu de la Unió Musical La Lira
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TEMPS D’UNIÓ
(1939 – 1960)
Durant els primers anys de la postguerra, les contínues desavinences que 
causava entre els músics de la banda el nou règim polític, va provocar una 
nova escissió: aquells que havien lluitat en el bàndol republicà van fundar 
una nova societat i van adoptar l’antiga denominació de Societat Musical 
de Vila-real; mentre que la resta de músics es van unir a la Ta-Go-Ba, 
i van formar la seua secció de vent. Aquesta divisió va provocar grans 
problemes relacionats amb la propietat de l’instrumental, que, com resulta 
lògic, sempre es resolien en benefici de la Ta-Go-Ba, molt més propera al 
govern franquista. 

Tot i això, tan sols dos anys després, el governador civil va decidir prendre 
part en la resolució del conflicte i va dissoldre la Societat Musical i va 
reunificar la banda de música sota el nom de Santa Cecília. Però açò no 
va acontentar tots els músics, ja que la Ta-Go-Ba va decidir mantenir la 
seua secció de vent i va provocar una enorme competència musical entre 
ambdues formacions. Finalment, l’autoritat local va haver d’intervenir. 
L’alcalde Vicente Peris va prendre la decisió de dissoldre les dues bandes, 
amb la finalitat que així aconseguiren resoldre la seua rivalitat. Aquesta 
dràstica solució va donar fruits prompte, i l’abril de 1953 va nàixer la Unió 
Musical La Lira, un nom que reflectia el renovat esperit unificador de 
l’associació.
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1944 

Divisió dels músics amb la refundació 
de la Societat Musical (emparada per 
l’Associació Els XIII) i la creació de la 
Secció de Vent de la Ta-Go-Ba.

1946 

Dissolució de la Societat Musical i 
fundació a càrrec del governador 
civil de la Banda de Música Santa 
Cecília, inscrita en l’Obra d’Educació i 
Descans. Al seu front es va designar a 
Pascual Jordà, i els assajos es duien 
a terme en la ferreria de cavalls de 
Vicente Terrén. Aquest va ser un primer 
intent de reunificació, encara que el fet 
que la Rondalla Ta-Go-Ba mantenira 
la seua secció de vent per amenitzar 
alguns dels exitosos espectacles que 
se celebraven a la seua seu no va 
permetre que acabaren les tensions 
entre els músics.

1953 

Fundació de la Unió Musical La Lira i 
nomenament de Francisco Olmos com 
a director. Va ser una figura essencial 
per a poder consolidar l’agrupació en 
aquesta nova etapa i tornar als músics 
vila-realencs l’esperança i la motivació. 
Només va estar al seu capdavant 
durant cinc anys, però van ser d’allò 
més profitosos.

Segells de les diferents formacions musicals
Arxiu de la Unió Musical La Lira
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1956 

Primer premi en el Concurs de bandes civils de Castelló de la Plana. 
Aquesta distinció testimonia el bon moment pel qual la banda estava 
passant sota la batuta d’Olmos, quan l’agrupació va arribar a comptar per 
primera vegada amb més de seixanta músics.

La Unió Musical La Lira va participar en el certamen de Castelló de la Plana · Arxiu de la Unió Musical La Lira

Diploma del Concurs de bandes civils de Castelló de la Plana
Arxiu de la Unió Musical La Lira
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1958 

Un jove Rafael Beltrán Moner 
assumeix la direcció de la 
banda. Durant el servei militar 
va ser substituït per son pare, 
el mestre Vicente Beltrán, 
aleshores director d’Els XIII. Poc 
després de tornar, va marxar 
a Madrid per a incorporar-se 
a l’equip de Ràdio Televisió 
Espanyola i va ser rellevat pel 
borrianenc Amadeo Antonino 
Ortiz.

1960 

Construcció de la Glorieta per a albergar els concerts dominicals de 
la banda. Originalment coneguda com Glorieta del 14 de juny, va ser 
inaugurada durant les Festes de Sant Pasqual. No obstant això, la 
incomoditat de no tenir seients per al públic i el soroll causat pel creixent 
trànsit va fer que s’utilitzara poc per al seu propòsit original.

Glorieta 14 de juny (ca. 1960) · Fons fotogràfic Vicente Mata Sebastià. Arxiu Municipal de Vila-real

Programa del concert d’inauguració de la Glorieta 
14 de juny, dirigit per Rafael Beltrán
Arxiu Municipal de Vila-real
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TEMPS DE CREIXEMENT
(1960 – 2000)
Les darreres dècades del segle XX van suposar un període de continu 
creixement per a la Unió Musical La Lira de Vila-real. La dècada dels 
seixanta es va encetar amb una profunda renovació de l’instrumental per 
tal de substituir els instruments en afinació brillant per altres que estigueren 
construïts segons els nous estàndards internacionals. En aquest moment, 
es van signar uns nous estatuts que legalitzaven l’entitat com a associació, 
fet que va promoure un constant creixement del nombre de membres i, 
conseqüentment, del conveni econòmic amb l’Ajuntament, ja que es van 
acréixer les despeses en instruments, material i uniformes. 

En aquest període van passar pel pòdium de l’agrupació Amadeo Antonino, 
Onofre Prohens i Francisco Signes Castelló, qui romandria al capdavant 
de la banda durant quasi vint-i-cinc anys. Sota la batuta de Signes, 
l’agrupació va actuar en un gran nombre de certàmens i festivals per tota la 
geografia valenciana. També es va iniciar un procés de modernització, com 
proven l’impuls que se li va donar a l’escola d’educands o la progressiva 
incorporació de les dones als faristols de la banda. Però també va ser un 
director preocupat per les tradicions, va recuperar actes com la cercavila 
de recollida dels nous músics o va interpretar freqüentment partitures de 
compositors vila-realencs com Francesc Tàrrega, José Goterris, José 
Pascual Nácher, José Ramón Sancho o Rafael Beltrán, entre d’altres.
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1964 

Nous estatus i legalització com a associació, fet que va permetre un 
major creixement econòmic i social. En aquest període, l’agrupació 
va tenir distints domicilis socials: la Casa de l’Oli, el pis superior de les 
dependències municipals de la plaça de Colom i, finalment, el primer pis 
de les Escoles del Campanar, al qual accedien per la porta del carrer de 
l’Ecce Homo.

1976 

Es nomena nou director a Francisco 
Signes Castelló, que estarà al front de 
la banda durant més de vint anys. Des 
de 1983 va compaginar aquest càrrec 
amb la direcció de la Banda Municipal 
de Castelló. També ha tingut un paper 
destacat com a docent del Conservatori 
Mestre Goterris de Vila-real, on va 
marcar nombroses generacions de 
músics locals.

Concert d’acomiadament de Francisco Signes 
com a director (1997) 
Arxiu de la Unió Musical La Lira

Músics de la Unió Musical La Lira (1964) · Arxiu de la Unió Musical La Lira
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1982 

Imposició de la Medalla d’Or 
atorgada per la Diputació de Castelló 
a les bandes de la província. Va 
tenir lloc el 6 de juny, quan les 62 
agrupacions castellonenques van 
desfilar pels carrers de Vila-real fins 
arribar al camp del Madrigal, on es 
va celebrar l’acte.

1981 

S’incorpora a la banda Ros Mari Esteve, la primera dona que va formar 
part de l’agrupació. En poc de temps, la presència de dones a les files de 
la banda es va normalitzar i ha continuat creixent fins arribar a conformar 
el 40 % del planter actual.

Quadre acreditatiu de la Medalla d’Or de la provín-
cia de Castelló · Arxiu de la Unió Musical La Lira

Ros Mari Esteve en un acte de la Unió Musical La Lira · Revista Poble
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1990

1998 

Creació de la Banda Jove, després d’uns anys en els quals s’havien 
començat a organitzar alguns conjunts instrumentals formats pels músics 
més joves de l’associació.

Banda Jove de la Unió Musical La Lira al saló del Gran Casino (1998) · Arxiu de la Unió Musical La Lira

Unió Musical La Lira enfront de l’Ajuntament (1990) · Arxiu de la Unió Musical La Lira
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TEMPS MODERNS
(2000 – ACTUALITAT)
Des de la dècada de 1990, l’associació va apostar fermament per impulsar 
la seua Escola de Música. Aquesta decisió, ja en el segle XX, es va traduir 
en una agrupació cada vegada més nombrosa, més formada i també més 
jove. Açò queda reflectit en el gran nombre de projectes que es porten a 
terme, des de la Banda Jove o el campament musical fins a les actuacions 
al Palau de la Música de València o l’enregistrament de diversos treballs 
discogràfics. Després d’uns primers anys d’incertesa i molts canvis, des 
de 2006 la Unió Musical La Lira viu una nova etapa de consolidació. Amb 
una seu renovada i l’elecció de Juan José Peláez Vilanova com a director, 
el primer vila-realenc a ocupar el càrrec després de més de trenta anys, 
l’associació afronta nous reptes. Reptes artístics, educatius i també socials 
han demostrat que és una associació que, tot i tenir una llarga història, 
mira cap al futur sense por.
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2000 

L’Associació Amics de les Campanes i la Unió Musical La Lira recuperen 
el concert de l’antevigília de Sant Jaume, conegut com el concert del 
campanar. Allí, la banda toca des de la terrassa superior del campanar 
de l’església Arxiprestal, i alterna les seues peces amb els tocs manuals 
de les campanes. La referència més antiga d’aquesta singular celebració 
data de 1906, tot i que possiblement es remunta al darrer terç del segle 
XIX.

El Periódico Mediterráneo, 24 de juliol de 2000 · Arxiu de la Unió Musical La Lira

2003 

La banda actua per primera vegada al Palau de la Música de València, un 
concert a benefici de l’Associació contra la Fibrosi Quística de la Comunitat 
Valenciana. L’actuació va ser enregistrada i editada en el disc En concert. 
L’any 2005 van tornar a pujar al mateix escenari amb motiu del cicle Plaça 
Major, organitzat per Ràdio Nacional d’Espanya.

La Unió Musical La Lira al Palau de la Música de València (2003) · Arxiu de la Unió Musical La Lira
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2006 

Juan José Peláez Vilanova es converteix en el nou director de la Unió 
Musical La Lira, el primer vila-realenc que va ocupar aquest càrrec des 
que José Ramón Sancho ho fera de manera temporal l’any 1975.

La Unió Musical La Lira a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la Plana (2014)
Arxiu de la Unió Musical La Lira

2005 

Onda Cero atorga el Premi 
Protagonistes a la Banda Jove de la 
Unió Musical La Lira de Vila-real, en 
reconeixement pel seu creixement i 
per la seua involucració amb la societat 
vila-realenca.

Premi Protagonistes d’Onda Cero
Arxiu de la Unió Musical La Lira
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2009 

La Revista Poble atorga un dels seus 
premis anuals a la Unió Musical La 
Lira de Vila-real. La banda ha participat 
en diferents edicions de l’entrega 
d’aquests guardons, que col·laboren 
a la difusió i recuperació del nostre 
patrimoni musical local.

2012 

La Unió Musical La Lira rep el Premi 20 
de Febrer, concedit per l’Ajuntament de 
Vila-real, per formar part del patrimoni 
immaterial de la ciutat i «treballar per 
engrandir el nom de Vila-real».

2007 

Inauguració de la nova seu de la Unió Musical La Lira, a les antigues 
Escoles del Campanar, edifici que havien abandonat l’any 1998 a causa 
del seu mal estat. Durant els quasi deu anys que van durar les obres de 
remodelació, la banda va ocupar el saló del primer pis del Gran Casino, 
mentre que l’Escola de Música va desenvolupar la major part de la seua 
activitat a la Casa dels Mundina.

Retalls d’El Periódico Mediterráneo, 2005-2007· Arxiu de la Unió Musical La Lira
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2020 

Durant la quarantena, la Unió Musical La Lira no para la seua activitat: 
els músics toquen des dels balcons i participen en el muntatge de vídeos 
grupals. La primera actuació pública va ser al juliol, amb ocasió de la Festa 
del Termet, amb grans mesures de protecció sanitària.

Fotograma d’un vídeo muntat pels músics de la Unió Musical La Lira · Arxiu de la Unió Musical La Lira





PRESENT

Músics de la Unió Musical La Lira (maig de 2015) · Jordi Gil
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PRESENT
La banda de la Unió Musical La Lira de Vila-real té una intensa activitat 
al llarg de l’any, només paren el seu treball durant les primeres setmanes 
del mes d’agost. Els músics es reuneixen dues nits a la setmana per tal 
d’assajar els diferents repertoris que ofereixen als seus concerts. En els 
darrers anys, els principals escenaris on actua la banda són l’Auditori 
Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, la sala d’actes de la Fundació 
Caixa Rural i el Termet de la Mare de Déu de Gràcia. En aquests concerts 
sovint ha col·laborat amb altres entitats vila-realenques, com la Coral Sant 
Jaume, la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Trull, el Grup de Danses El 
Raval, la coral infantil del CEIP Botànic Calduch o Xarxa Teatre. 

A més, també participen en un gran nombre d’actes quan acompanyen la 
corporació municipal, funció que ha mantingut durant els seus 175 anys de 
trajectòria. Les melodies de la nostra banda són la banda sonora habitual 
d’actes tant civils com religiosos. Al llarg de la seua història, la banda ha 
format part dels principals esdeveniments festius de Vila-real, i participa 
en un gran nombre de festes de carrer i d’associacions. Moltes continuen 
al seu calendari, com les de les congregacions dels antonians, els Lluïsos, 
les rosarieres o les purissimeres. Però, sense cap dubte, una de les 
celebracions que s’esperen amb més intensitat és la de Santa Cecília, 
on la banda rememora les seues arrels i celebra actes lúdics, socials i 
culturals envers la música.
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GENER 

L’any comença amb un dels actes més màgics en els quals participa la 
banda: la Cavalcada de Reis. La Unió Musical La Lira acompanya, des de 
l’any 2002, la comitiva del rei Baltasar amb la indumentària adequada i un 
nodrit repertori de marxes mores.

FEBRER 

En aquest mes, Vila-real commemora la fundació de la ciutat amb 
diferents actes al voltant del 20 de febrer. La banda acompanya amb les 
seues melodies l’ofrena que se celebra en el monument del rei Jaume I i 
solemnitza l’acte amb la ineludible Marxa a la ciutat.

Acte de fundació (febrer de 2015) · Jordi Gil

Cavalcada de Reis (gener de 2017) · Jordi Gil
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MARÇ 

Encara que durant algun temps se celebrava al mes de febrer amb ocasió 
de les Festes Fundacionals, en la darrera dècada s’ha optat per fer el 
primer concert de l’any durant les primeres setmanes de març. En aquest 
concert, l’agrupació sol interpretar programes amb certa exigència, sovint 
junt amb solistes que pertanyen a la pròpia associació.

ABRIL 

El mes d’abril sol començar amb les 
distintes celebracions de la Setmana 
Santa i Pasqua. La Unió Musical La 
Lira tanca les processons de Dimecres 
i Divendres Sant al so de marxes 
apropiades per a cada ocasió. També 
ho fa a la processó de l’Encontre, en 
la qual desfila en silenci fins que es 
produeix la trobada de les dues imatges 
a la plaça de la Vila.

Concert de primavera (març de 2013) · Jordi Gil

Processó de Divendres Sant (abril de 2014)
Ajuntament de Vila-real
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JUNY 

Al mes de juny, ja amb l’uniforme d’estiu, la banda participa en diferents 
celebracions religioses, com la processó del Corpus Christi o la de Sant 
Antoni. En ambdues ocasions, s’interpreten diferents partitures escrites 
per a l’ocasió, mostra de l’enorme patrimoni musical del nostre poble.

Processó de Sant Antoni (juny de 2014) · Ajuntament de Vila-real

MAIG 

El mes de maig és molt especial per 
als vila-realencs i vila-realenques. 
A principis de mes, la Unió Musical 
La Lira incorpora els nous integrants 
de la banda en un acte conegut com 
la «recollida»: la banda desfila fins a 
casa dels nous integrants, on se’ls fa 
entrega de la insígnia de l’associació. 
Les setmanes posteriors són intenses 
a causa de les Festes de Sant Pasqual, 
en què la música de la banda esdevé 
protagonista en diferents actes, entre 
els quals destaquen l’ofrena i la 
processó del nostre patró.

Recollida de nous músics (maig de 2015)
Jordi Gil
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JULIOL 

Juliol s’enceta amb la tradicional Festa del Termet. El primer diumenge 
del mes, aquest paratge s’ompli de veïns i veïnes per a acompanyar la 
processó de la Mare de Déu de Gràcia i per a escoltar el concert estival 
de la Unió Musical La Lira, una actuació refrescant que sol girar al voltant 
de gèneres i estils lleugers com els pasdobles, el jazz o la música llatina. 
En les setmanes següents, la banda també participa en la processó de la 
Mare de Déu del Carme i en el tradicional concert del campanar, amb el 
qual l’associació dona inici al seu període de descans

SETEMBRE 

Després d’aquestes vacances, setembre s’inicia amb les celebracions 
patronals en honor a la Mare de Déu de Gràcia. La baixada, l’ofrena, la 
processó o la tornada de la Mare de Déu a l’ermita són alguns dels actes 
en els quals participa la banda, també amb música escrita a propòsit per 
aquests actes. La resta del mes, l’agenda es completa amb la processó 
dels Lluïsos i diferents actuacions en les tradicionals festes de barri que 
se celebren al nostre poble.

Concert del Termet (juliol de 2017) · Jordi Gil
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Processó dels Lluïsos (setembre de 2012) i baixada de la Mare de Déu de Gràcia (Setembre de 2013)
Jordi Gil i Ajuntament de Vila-real.
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OCTUBRE 

Octubre està marcat per la festa de l’Associació de Filles de Maria del 
Rosari. La banda acompanya les rosarieres en els seus dos caps de 
setmana de celebracions, tant a ritme de pasdoble en les desfilades 
matinals com entonant el seu himne en la processó.

NOVEMBRE 

Però si hi ha un mes que els músics de la Unió Musical La Lira esperen 
amb entusiasme, és novembre, el mes de la música. Les celebracions 
en honor a Santa Cecília ocupen gran part del seu calendari amb actes 
com la xocolatada, les activitats infantils o els sopars de germanor. Els 
esdeveniments centrals són el concert de Santa Cecília, que en els darrers 
anys s’ha convertit en un vertader reclam per al públic; i la celebració local 
juntament amb la resta d’associacions musicals del poble, en la qual se 
celebra la diana, la missa i la processó.

Concert (novembre de 2016) i diana de Santa Cecília (novembre de 2015) · Jordi Gil

Festa de les rosarieres (octubre de 2022) · Ajuntament de Vila-real



47

175é Aniversari de la banda de música de Vila-real

DESEMBRE 

Ja acabant l’any, desembre comença amb la festa de la Congregació de 
Filles de Maria Immaculada, dues setmanes en les quals la banda ompli 
de música uns carrers en els quals ja es respira l’ambient nadalenc. També 
forma part de l’homenatge que l’Ajuntament brinda a Francesc Tàrrega el 
dia 15 de desembre. Per últim, cada dos anys la Unió Musical La Lira 
protagonitza el Concert de Nadal organitzat per la Caixa Rural de Vila-real, 
i clou amb les melodies populars d’aquestes dates la intensa activitat que 
desenvolupa al llarg de l’any.

Aquest és el calendari essencial que s’ha establert en els darrers anys, 
però l’activitat de la banda no es limita a això. Anualment participa, per 
exemple, en moltes altres activitats organitzades per la Federació de 
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, com trobades, festivals 
o intercanvis amb altres bandes. També col·laboren ocasionalment amb 
altres entitats o associacions locals sempre que ho demanen, bé siga 
en concerts com en desfilades. A més, la Unió Musical La Lira també 
organitza altres activitats formatives o lúdiques per als seus membres, 
i així afavoreix unes relacions humanes que esdevenen primordials per 
al bon funcionament de qualsevol agrupació d’aquestes característiques.

Processó de la Puríssima (desembre de 2022) i Concert de Nadal (desembre de 2013)
David Cubedo / Jordi Gil
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FUTUR

Banda Infantil i Coral Infantil de la Unió Musical La Lira (desembre de 2013) · Jordi Gil
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FUTUR
Seguint l’esperit amb el qual el mestre Goterris va fundar l’Escola de 
Música i declamació el 1925, l’Escola de Música de la Unió Musical La 
Lira ha continuat en marxa durant la major part del segle XX per formar 
totes aquelles persones que volien incorporar-se al planter de la banda 
de música. Des dels últims anys d’aquesta centúria, l’Escola va rebre un 
fort impuls que l’ha fet créixer any rere any. Des que el 1999 es convertira 
en un centre reconegut per la Conselleria d’Educació, l’Escola de Música 
no ha deixat de treballar per oferir una formació musical completa i 
actualitzada. Des d’aquest moment, per les seues aules han passat quasi 
1200 alumnes.
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Amb el pas dels anys, el pla 
d’estudis de l’Escola ha anat 
creixent imparablement. Avui en 
dia, s’ofereixen classes de jardí 
i iniciació musical, els estudis 
corresponents als ensenyaments 
elementals de música i cursos per 
a adults, abastant així totes les 
edats des dels tres anys. Aquest 
curs, l’Escola compta amb vora 
200 alumnes, que poden escollir 
entre quasi quinze especialitats 
instrumentals diferents. L’equip 
docent està constituït per una 
vintena de persones, la majoria 
d’elles formades a la mateixa 
Escola de Música de la Unió 
Musical La Lira, un senyal del bon 
treball que s’ha dut a terme en les 
darreres dècades.

Cartell promocional de l’Escola de Música (2000) 
Arxiu de la Unió Musical La Lira

Aula de l’Escola de música a la seu del Gran Casino (2001) · Arxiu de la Unió Musical La Lira
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Al front d’aquestes agrupacions s’han succeït diferents batutes         
vila-realenques: Juan José Peláez Vilanova (1998-2006), Josep Gil Gil 
(2006-2012), David Pastor Pitarch (2009-2010) i Borja Muñoz Abad (2012-
2018). En els darrers anys, han estat al seu front Rubén Martínez Varelles 
(2018- 2021) i, actualment, José Ignacio Blesa Lull. Al seu calendari hi ha 
marcats esdeveniments que ja són tota una tradició, com el Concert de 
Nadal organitzat per l’Associació Cultural Socarrats o el concert d’estiu, 
que ha portat fins al paratge del Termet vertaders espectacles com La 
caixa de música (2006), Una de pel·lícula (2007) o La música de la nostra 
vida (2015).

Com que el propòsit primigeni de l’Escola de Música és formar els futurs 
músics de la banda, l’any 1995 es va crear un xicotet conjunt instrumental 
que permetia els joves músics iniciar-se en la interpretació grupal. El 1998, 
aquest projecte es convertiria en la Banda Jove, que naixia per convertir-
se en un dels estendards de l’associació. Aquesta agrupació ha crescut de 
manera paral·lela a l’Escola de Música, i s’han guanyat un lloc privilegiat 
en la cultura local amb nombrosos concerts, espectacles originals i 
col·laboracions amb altres entitats. El 2006 el projecte es completaria 
amb la Banda Infantil, que permet a l’alumnat de l’Escola integrar-se en 
una formació bandística per aprendre música des d’una base realment 
productiva.

Concert d’estiu de la Banda Jove (juliol de 2005)
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Concert de Nadal de la Banda Jove (desembre de 2010)

Concert de final de curs de la Banda Jove (juny de 2017)
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Músics de la Banda Jove durant un viatge a Galícia (agost de 2019)

Al llarg d’aquests anys, els objectius de l’Escola també s’han materialitzat 
en altres projectes com concerts didàctics o diferents cursos de 
perfeccionament, que permeten als socis de l’associació desenvolupar-se 
en diferents àmbits musicals. En aquest sentit, cal destacar la masterclass 
de jazz amb Marc Miralta (2004), el taller de correcció postural per a 
músics a càrrec de M. Ángeles de Diego (2012) o la formació sobre eines 
musicals digitals que va oferir Xavier Piquer (2017), a més dels diversos 
cursos de perfeccionament per a clarinet, trombó o trompeta que han 
portat fins al nostre poble destacats solistes de diferents instruments. 

Però, sense cap dubte, un dels projectes més estimats és el Campament 
musical, del qual s’han celebrat 20 edicions. Des de l’any 2001, quan es 
va celebrar per primera vegada a l’Alberg del Termet, cada mes d’agost 
un bon grapat de joves s’han desplaçat a diversos llocs de la geografia 
valenciana per compartir uns dies de música i oci. Morella, Piles, Alborache 
o Moraira han sigut alguns dels destins que durant aquests vint anys han 
rebut els nodrits grups de xiquets i xiquetes que gaudeixen d’activitats 
molts variades, reforçant uns llaços que esdevenen essencials per a 
garantir el futur de l’Associació Unió Musical La Lira de Vila-real.
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Fotografies del 1r (2001, Vila-real), 8é (2008, Alborache) i 20é (2022, Moraira) campaments
Arxiu de la Unió Musical La Lira
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