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UN CONCERT DE LA PRIMITIVA DE LLÍRIA I
L’ESTRENA D’UNA OBRA DE VICENT EGEA, ACTES
CENTRALS DEL 25 ANIVERSARI DE L’ATENEU
El jove músic contestà, Iñaki Lecumberri, va ser presentat ahir com a nou director
titular de l’Ateneu a una emotiva Gala que dóna inici a l’Any 2010, l’Any de l’Ateneu

La Societat Ateneu Musical de Cocentaina va celebrar ahir una Gala de presentació del
25 aniversari de la fundació de la banda al Centre Cultural el Teular. La comissió
organitzadora de les activitats va desglossar tot el programa que es desenvoluparà al llarg
de 2010, i que tindrà com a actes centrals un concert de la Primitiva de Llíria al mes de
setembre i l’estrena d’una obra encarregada al prestigiós compositor contestà, fundador
de l’Ateneu, Josep Vicent Egea Insa.
Els socis de l’Ateneu estan preparant una exposició que tindrà lloc a la Fira de Tots Sants
i en la que es farà un recorregut pels 25 anys d’activitat. L’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA) de l’Escola de Música i la direcció de l’acadèmia preparen un concurs
de dibuix a les escoles de Cocentaina i un viatge a Barcelona. A més, la banda jove
celebrarà un festival amb tres bandes joves convidades.
I al mes de desembre, tindrà lloc l’estrena de la pel·lícula “Ateneu Musical. 25 anys FENT
MÚSICA”, un dels proyectes estrela de les cel·lebracions. Els assistents a la Gala d’ahir
van poder gaudir d’un tràiler de 3 minuts projectat sobre pantalla de cinema, al que
s’adelanta el fil argumental del film: la història d’un grup de joves que el 1985 va crear la
banda de música per poder continuar tocant, i durant 25 ha aconseguit moltes coses més
de les que es va proposar: amistat, vivències i il·lusions.
Altre dels projectes que es van presentar es una série radiofònica de 12 capítols, que
s’emetrà el segon dissabte de cada mes a les 12 hores per Ràdio Cocentaina La Veu del
COMSAT (al 107.9 de la FM). Paco Insa serà el conductor dels capítols, que comptaran
amb narracions, taules rodones i entrevistes per recordar estos 25 anys.
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NOU DIRECTOR
El president de l’Ateneu Musical, Rafael Faus, va presentar a la Gala al nou director
titular de la banda, Iñaki Lecumberri Camps, un jove de 25 anys format a l’escola de la
banda, membre de la plantilla des de 1994, professor de clarinet des del passat mes de
setembre, i estudiant de composició, direcció de cors i orquestra al Conservatori Superior
de Música de Múrcia.
Lecumberri és titulat superior en clarinet per l’Escola Superior de Música de
Catalunya, postgraduat en anàlisi i interpretació musical per la Universitat de Oviedo, i
postgraduat en clarinet pel Conservatori Superior de Música d’Aragó. Ha col·laborat com a
clarinetista a nombroses orquestres, ha sigut professor del Conservatori Professional de
Ponteareas i ha dirigit la Banda de Música Xuvenil de Xinzo amb la que va obtindre el
primer premi al I Certamen Zonal de Bandes de Música Diputació de Pontevedra i el
segón premi al VIII Certamen Provincial de Bandes de Música de la Diputació de
Pontevedra concursant a la segona secció.
El nou director va presentar les principals activitats per a 2010, entre les cuals
destaca un concert-espectacle amb cantants i balet per al mes de març, un concert-festa
de retrobament d’antics músics de l’Ateneu al juny, un concert de festes amb el repertori
més identificatiu de música festera de la banda durant estos 25 anys, un concert de Fira
monogràfic de Josep Vicent Egea al que s’estrenarà l’obra encomanada per a l’Ateneu, i
el concert de Santa Cecília servirà per recordar les obres premiades als certàmens als
que ha participat l’Ateneu.

EMOTIVA GALA
La Gala d’ahir va començar amb les emotives paraules del director fundador, José Insa
Martínez, que responia a una pregunta de la músic més jove que li deia: “Pepito, ¿quin ha
sigut el secret per a conseguir tot açò?”. El mestre Insa va contestar que “la il·lusió” havia
sigut el més important. La gala va comptar amb l’actuació d’un quartet de trombons de
l’Ateneu Musical, entre els que s’encontraba el solista de l’Orquestra Filharmònica de la
Radio Televisió d’Holanda, Jaume Gavilan Agulló.
L’alcalde de Cocentaina, Rafael Briet, i el president de l’Ateneu, Rafael Faus, van brindar
amb tot el públic que omplia el Teular per l’any 2010, l’Any de l’Ateneu.
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CONCERT DE CAP D’ANY
L’Ateneu Musical inaugurarà la programació especial del 25 Aniversari el proper 3 de
gener a les 12 h. al Centre Cultural el Teular de Cocentaina, en el tradicional Concert de
Cap d’Any on, com és habitual, s’interpretaran valsos de la família Strauss i s’interpretarà
com a peça de regal la popular Marxa Redetzky. Per a esta ocasió la banda comptarà
amb Enrique Alborch Tarrasó com a director titular. Enrique Alborc va ser director titular
entre 2001 i 2006 tornarà a posar-se al front de la banda de forma excepcional.

Cocentaina, 28 de diciembre de 2009

Més informació: Rafael Faus, president (tel. 646125959)
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