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PRESENTACIÓ

La Banda de Música de Petra, la Banda de Música de Montuïri i la Banda
de Música d'Algaida s'han reunides avui a Algaida per oferir i compartir unes
hores de bona música i de companyonia.

El goig dels músics gue participen en aquestes bandes de música
augmenta quan congreguen un nombrós públic al qual ofereixen un concert.

Mantenir viu l'interès de la gent, joves i adults, per les bandes de música
dins una societat copsada pels mitjans de comunicació, la informàtica i en
general per unes ofertes d'ód més passives i individualistes, és el nostre repte
per a aquest final de segle.

Però és que, a més, ens hem de moure dins una societat en la qual
sembla que qualsevol esforç s'ha de retribuir econòmicament. Sense rebutjar les
quasi simbòliques gratificacions que obtenen els músics, la gratuïtat és una
característica important de la nostra activitat perquè gran part dels recursos
que es reben i es generen es puguin destinar a la promoció i formació de les
bandes. Les motivacions han d'anar lligades al plaer defer i oferir bona música.
La música hauria de ser atractiva únicament per si mateixa; no podem aspirar a
menys. Entre tots ho aconseguirem.

Disposem-nos a gaudir d'una magnífica vetlada musical.

La Federació

BANDA DE MÚSICA DE PETRA

Pertany a l'agrupació músico-cultural independent Unió Musical Petra,
fundada l'any 1986, que compta amb uns dos-cents socis que li dónen suport.

Es presentà a Petra dia 4 de gener de 1987 amb trenta-tres músics
fundadors, nombre que actuament la formen.

Des de la seva fundació la presideix el Sr. Rafel Bauzà Monroig.
La Banda de Música de Petra és membre de la Federació Balear de

Bandes de Música i Associacions Musicals i ha participat a les trobades de
bandes des de la sisena edició.

Ha realitzat actuacions per molts de pobles de la nostra illa i
recentment ha fet un concert a la ciutat d'Eivissa.

Tot i que la Banda de Música de Petra és molt jove, dia a dia es
consolida augurant un futur encisador.

El seu director titular és el Sr. Pere Siquier Pons (Felanitx, 1965). Inicià
els estudis musicals amb el seu pare i amb sor Catalina Rotger. Amb el Sr.
Bartomeu Artigues i el Sr. Pasqual V. Martínez Llopis va estudiar clarinet i feu
la carrera al Conservatori de Palma. Ha guanyat el Ir Premi d'Honor del Grau
Mig i el Premi d'Honor de Grau Superior. L'any 1993 va esser el director de la
Banda Selecció Juvenil de la Federació. Ha participat com a solista amb
diverses bandes de música de Mallorca i València. Des de l'any 1989 és, per
oposició, professor músic de la Banda Muncipal de Palma, es també professor
de diverses escoles de música i membre del Trio Clàssic de Clarinets.



TIA lO
Pça. Es Furtí, 1

C/. Santiago Ramo i y Caja!, 9
La Rambla, 7

BANDA DE MÚSICA DE MONTUÏRI

La Banda de Música de Montuïri es funda devers l'any 1822, segons es
desprèn d'alguns documents d'actuacions trobats a l'Ajuntament de Montuïri.

A partir de l'any 1970 comença a actuar arreu de Mallorca. Participa al
Congrés de Cultura Catalana a Mallorca i Menorca, al Congrés de l'IBM i dels
notaris hispanoamericans al Poble Espanyol de Palma. Ha actuat a les Falles
de València en dues ocasions i a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Des de fa vint-i-cinc anys participa a les festes de la Beata a
Valldemossa. És fundadora i forma part de la Federació Balear de Bandes de
Música.

El passat mes de juliol va participar convidada al mil·lennari de la
nació d'Àustria. Va actuar a Innsbruk i a Münster i per a la televisió austríaca.

El seu director titular és, des de fa vint-i-set anys, el Sr. Pere Miralles
Roca "Malherba" (Montuïri, 1929). Va rebre les primeres lliçons de música del
mestre Rafel Miralles i després del mestre Baltasar Pocoví. També va estudiar
amb el Sr. Antoni Beltran i amb el Sr. Antoni Llompart, amb els quals
aprengué harmonia, clarinet i saxòfon.



BANDA DE MÚSICA D'ALGAIDA

La referència més antiga que trobam de la Banda de Música d'Algaida
correspon a l'any 1895, si bé sembla que abans d'aquesta data ja existia a
Algaida una formació musical consolidada.

Durant bastant de temps coexistiren dues bandes de música que devers
l'any 1930 s'uniren en una sola formació.

A partir de 1980 es produeix un ressorgiment de la Banda de Música
d'Algaida amb la incorporació de nous músics, la majoria molt joves, que
asseguraren la seva pervivència.

La Banda de Música d'Algaida ha participat a totes les trobades de
bandes de música i és membre fundador de la Federació Balear de Bandes de
Música.

El director titular de la Banda de Música d'Algaida, des de l'any 1980,
és el Sr. Emili Robles Martinez (Llíria, València, 1945). Ha actuat amb la
Banda de Música de Llíria, al Certamen Internacional de València, a França,
Bèlgica, Holanda, Alemanya i en una gira pels Estats Units d'Amèrica. Durant
trenta anys ha estat membre de l'Orquestra Ciutat de Palma. És músic de la
Banda Municipal de Palma.

PROGRAMA

Banda de Música de Petra

Director: Pere Siquier Pons

Antònia Siquier (P.D.) P. Siquier
Littel suit for band G. Grudman
Alladin A. Menken
The dam busters E. Coates
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. ' Banda de~Música de Montuiri
Director: Pere Miralles Roca

Oregón Jacob de Haan
Gigantes y cabezudos (selecció) M. F. Caballlero
Gloria al pueblo (P.D.) P. Artula
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Banda de Música d'AÍgaida
Director: Emili Robles Martínez

Laberinto 24 (P.D.) Antoni Llompart
Airiños Aires (rapsodia gallega) G. Freire
Second American Folk Rhapsody Clare Grundman

Les tres bandes de música interpretaran ía Balenguera dirigides pel Sr. Emili Robles Martínez.
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