
Bon vespre, 
 
Aquest ja és el segon any que començam les festes de setmana santa 

amb la música de la banda. Una música que ens acompanyarà durant totes 
les festes i que moltes vegades ens passa desapercebuda, però que estam 
segurs que ens faria falta si no la sentíssim. A més aquest any, 
commemoram 200 anys d’existència de Bandes de Música a Manacor. Fet 
molt rellevant i que ens omple de satisfacció.  
 
 Hem començat el concert amb una marxa fúnebre, la Rival, a 
continuació les obres escollides ja comencen ésser una mica més alegres. 
La més destacada és el concert per a trompeta de Alexander Arutiunian, 
compositor que ens va deixar dimecres passat. Aquesta vegada podem 
comptar amb la col·laboració especial de Mario Navarro, excel·lent músic 
professional de la banda municipal de palma.  Per a nosaltres és un plaer, 
tot i que també suposa un repte, poder acompanyar a solistes d’aquest alt 
nivell i des d’aquí volem deixar constància del nostre més sincer agraiment 
per a la seva participació.  
Després del concert per a trompeta interpretarem el pasdoble conchita rubio 
de  Bernabé Sanchís. 
 
 A més del concert per a trompeta solista, també podrem gaudir d’una 
obra anomenada “Las dos comadres” per a dues trompetes solistes 
acompanyades per la banda. Serà interpretada per Mario Navarro i Manel 
Barceló, actual professor de trompeta de l’escola de música a qui també 
volem agrair-li la seva dedicació i esforç formant músics que toquen o 
tocaran a la banda. Cal dir que l’arranjament per banda és d’Enric Pastor a 
qui també li volem agrair la seva col·laboració.  
I ja per acabar el concert, interpretarem l’obra Henry V de Patrick Doyle 
amb arranjaments de Johan de Meij. 
 
 Abans de seguir amb el concert, voldríem tenir unes paraules de 
suport per una persona que va dedicar part del seu temps, del seu esforç i 
de la seva energia a la banda. Va ser-ne el director des del 1995 fins al 
2004 i actualment està passant per uns moments difícils que esperam pugui 
superar aviat. Ell és en Tomeu Nadal, i ens agradaria, si ens ho permeteu, 
dedicar-li aquest concert i mostrar el nostre suport a la seva família. Ànims 
Tomeu!!!!! 
 
 Moltes gràcies a tots i Molts d’anys!!!! 


