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L’ATENEU ESTRENA LA PEL·LÍCULA “MÉS QUE
MÚSICA” EN LA CLOENDA DEL 25 ANIVERSARI
- La pel·lícula, amb un pressupost de només 1.000 euros,
es projecta al Cinema El Teular este diumenge
-

Els joves músics fan d’actors en un film amateur, inèdit al
món de les bandes, al que han participat 150 persones

La Societat Ateneu Musical de Cocentaina estrena este diumenge 26 de desembre a les
19:00 hores al Cinema del Teular la pel·lícula “Més que música”, dirigida per David
Monllor i escrita per Sergi Castillo. Es tracta d’un projecte inèdit, ja que és el primer
llargmetratge rodat a Cocentaina i el primer sobre el món de les societats musicals
valencianes, i narra la història de la banda a través de diverses trames basades en fets
reals. Amb l’emissió de la pel·lícula es posarà el colofó final al 25è Aniversari de l’Ateneu
Musical. L’entrada a la gala serà gratuita, limitada a l’aforament del local.
Al projecte han participat unes 150 persones, la majoria d’elles sense experiència en el
món de la interpretació i del cinema, però vinculades a l’Ateneu Musical, a l’escola de
música i a la seua societat. Destaca la col·laboració del popular actor alcoià Xavi Castillo, i
el protagonisme coral de més de 20 músics de la banda que fan d’actors, entre els que
destaquen Jordi Bonet, Dani Quiles, Pau Olcina, Octavio Montava, Mateo Barrachina,
Rafa Figuerola, Berta Iñíguez, Maria Gilabert, Mila Vidal, Merce Santamaria, Àngela
Iñíguez i Josep Olcina. També ha col·laborat en el projecte el periodista Sergi Olcina, qui
ha aportat la veu en off a un apartat documental.
La major part dels actors tenen entre 15 i 24 anys, l’edat que tenien els fundadors en
1985. Algunes escenes estan ambientades en aquella dècada, pel que s’ha recreat una
ambientació i un estilisme especial. Els protagonistes van haver de llevar-se els piercings,
disimular els tatuatges i adaptar la seua vestimenta.
Un dels protagonistes és el director fundador de l’Ateneu, qui va morir el passat 18 de
novembre, José Insa Martínez, que s’interpreta a ell mateix. El veterà compositor, pocs
dies abans de morir i en plenes facultats, va interpretar l’escena en la que li proposaren
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que fora el director, i el que representava el primer assaig de l’Ateneu, a la primavera de
l’any 1985.
La pel·lícula es va rodar durant l’última setmana de juliol i primera d’agost a diversos
enclavaments de la població, com l’institut Pare Arquès, el Mercat Municipal, el barri de
Fraga o el Palau Comtal. Compta amb una banda sonora original composada pel director
titular de l’Ateneu, Iñaki Lecumberri Camps, que interpreta la mateixa formació musical.
El pressupost de la pel·lícula és de tan sols 1.000 euros, el preu de la càmera de vídeo
amateur que s’ha adquirit per al rodatge, i que ha sigut sufragada amb la subvenció de
l’Ajuntament de Cocentaina a l’entitat local pel seu aniversari. Amb les xicotetes
aportacions de firmes privades i el treball voluntari de l’equip de “Més que música” s’ha
aconseguit un film que es presentarà en pantalla gran i serà distribuit a través de còpies
en DVD.

Més informació: Rafael Faus, (president) telèfon 646125959
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