BRILLANT CONCERT DE LA BANDA SIMFÒNICA
UNIÓ MUSICAL DE LLÍRIA AMB SALVADOR BROTONS
COM A DIRECTOR CONVIDAT
La nit del passat dissabte 19 de novembre fou viscuda pels unioners i
simpatitzants com un dels dies que marquen els fets importants d’esta centenària
Societat. En una nit que havia despertat molt d’interés entre els aficionats a la
música, tingué lloc el concert extraordinari de la Banda Simfònica que comptà
amb la participació del director d’orquestra i compositor català, Salvador Brotons
i Soler, un dels directors més prestigiosos de l’actual panorama musical a
Espanya.
Aquest concert s’emmarca dins del cicle de grans directors que des de
l’any 2013 se celebra a la Unió Musical i en el qual han participat directors de la
talla de Zubin Mehta, Enrique Garcia Asensio i Antoni Ros Marbà.
El mestre Salvador Brotons és un dels valors més sòlids de la música
simfònica al nostre país. Format sobretot entre Catalunya i els Estats Units,
Salvador Brotons ha treballat com a director titular de distintes orquestres, tant
als Estats Units i Canadà, com espanyoles. Actualment és el director titular de la
Banda Municipal de Barcelona i de l’Orquestra Simfònica de Vancouver, a
l’Estat de Washintong. Però és que a més, té una llarga experiència internacional
com a director convidat a nombroses orquestres d’Europa, Àsia i Amèrica.
Malgrat la seua intensa activitat en la direcció, el mestre Brotons no ha
deixat de composar i el seu catàleg de música instrumental és realment
sorprenent i ha rebut 16 premis de composició.
Altra faceta a destacar del mestre Brotons és la dedicada a l’ensenyament
musical. Actualment és professor de l’Escola Superior de Música de Catalunya.
Però la seua vinculació amb els Estats Units ha fet que desenvolupe allí una bona
part de la seua tasca pedagògica. Així, ha estat professor a la Universitat Estatal
de Portland i la Universitat de Florida li va atorgar un prestigiós premi pels seus
èxits professionals.
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La nostra Banda Simfònica, constituïda en esta ocasió per una plantilla de
106 músics, oferí un programa corresponent al repertori clàssic de les grans obres
orquestrals. En la primera part, la Banda Simfònica fou dirigida pel mestre
titular, Pablo Marqués Mestre, que interpretà el pasdoble A mi madre, de Roque
Baños; una selecció de La Tempranica, de Gerónimo Giménez i Soleriana, de
Carles Surinach. La segona part fou dirigida pel mestre convidat, Salvador
Brotons, el qual dirigí una nova composició seua, Romança i Aire de Tango op.
139, una obra que compongué i li la dedicà a la Banda Municipal de Barcelona
en el seu 130 aniversari, i que fou estrenada per la citada Banda Municipal el
passat 16 d’octubre a l’Auditori de Barcelona. La nostra Banda Simfònica ha
tingut l’honor de ser la primera banda que la interpretà després de la seua estrena.
Finalment s’interpretà la suite L’Arlésienne, de Georges Bizet. Cal destacar el
bon treball fet pel mestre titular, Pablo Marqués, i l’entrega i dedicació dels
músics de la Unió preparant les obres d’este concert.
Prèviament a la interpretació de les obres seleccionades per al concert, se
li va fer un reconeixement al mestre Brotons per la seua trajectòria musical i se
l’imposà la insígnia d’or de la Societat com a mostra d’estima i d’amistat. A
continuació el mestre Salvador Brotons agraí estes consideracions amb unes
emotives paraules reconeixen la tasca educativa i social que desenvolupa la Unió
difonent la cultura musical.
Els músics que participaren en el concert el visqueren amb molta intensitat
i saberen transmetre a l’auditori la musicalitat de les obres seleccionades. El
públic que assistí al concert gaudí d’estes magnífiques interpretacions i de la
direcció d’un mestre amb tanta personalitat com Salvador Brotons, i acabà
oferint uns calorosos i extensos aplaudiments que foren premiats amb un bis, la
Farandole de L’Arlésienne.
Entre les personalitats musicals que assistiren al concert cal destacar la
presència del director internacional i compositor, Ínigo Pirfano, que per primera
vegada visitava esta Societat. Íñigo és fill del mestre Pedro Pirfano Zambrano, de
tan grata memòria i molt vinculat a la Unió des de que en 1969 fou nomenat
Director d’Honor.
Les activitats a la Unió Musical continuaran el pròxim dissabte 26 de
novembre amb el concert de Santa Cecília que oferirà la Banda Juvenil. També
s’oficiarà l’entrada a la banda de 26 nous músics (a les 19 h., al nostre Teatre).
El quart cicle de grans directors continuarà enguany amb el pròxim
concert de Nadal de la Banda Simfònica (23 de desembre), en el qual participarà
com a director convidat, Àlvaro Albiach, director titular de l’Orquestra
d’Extremadura, músic i unioner que començà la seua formació com a clarinetista
a la nostra Banda Simfònica.
Unió Musical de Llíria
21 de novembre de 2016
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