


La Lira Roquetense
La Societat Cultural Lira Roquetense és una 

entitat cultural, popular i tradicional de la ciutat 

de Roquetes fundada el 24 de juny de 1907. 

Amb el temps es van incorporar activitats 

culturals, entre elles la Banda de Música, 

dirigida pel mestre José Maria Arasa. Després 

del seu tancament durant la Guerra Civil i el 

franquisme, l’any 1967 l’entitat va tornar a ser 

un important punt de reunió cultural, amb 

representacions teatrals, cinema i danses 

folklòriques. No va ser fins el 1979 que es va 

formar una nova Banda de Música, i un any després es va complementar amb la inauguració de l’Escola 

de Música, seccions que perduren a dia d’avui, juntament amb el grup de teatre amateur l’Espurna.

La Banda de Música Lira Roquetense ha estat dirigida sota la batuta de mestres com Lluís Vidal, Sergi 

Costes, Joaquim Zaera, Denís Casanova i, actualment, Aleix Pagà. És una banda que forma part de la 

Federació Catalana de Societats Musicals (FCSM) i que ha participat en diversos esdeveniments tant 

locals i nacionals com internacionals. Recentment, ha representat a la mateixa FCSM al 33è Aplec 

Internacional ADIFOLK a la ciutat de l’Alguer, Sardenya.

Es considera la secció més destacada de l’entitat, amb més de 40 anys d’història des de la seva 

reobertura. Durant aquest recorregut s’han enregistrat dos discs: Lo concert del centenari (2007), i 

Músiques del Territori (2020). Actualment està formada per uns 35 músics, la gran majoria molt joves, amb 

ganes de seguir apropant la cultura de bandes simfòniques arreu del territori.

Aleix Pagà Martínez
Comença els seus estudis musicals als 3 anys a la Societat Musical la Lira Ampostina d’Amposta amb 

Neus Ventura. Als 7 anys comença a tocar el seu actual instrument, el clarinet, amb Octavi Ruiz, l ‘any 

2012 entra a formar part de la Banda de la Lira Ampostina. L’any 2016 accedeix al Conservatori de la 

Diputació de Tarragona a Tortosa on acaba els seus estudis de Grau Professional en l’especialitat de 

Clarinet amb Ricardo Forner. Des de l’any 2020 esta estudiant el grau de música a la Universitat 

Internacional de la Rioja.

Ha rebut classes amb Laura Ruiz, Josep Fuster, David Martínez, Eduardo Raimundo Beltran, etc. Ha 

format part de la Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona, de la Bnada Simfónica de les Terres de 

l’Ebre i ha col·laborat amb bandes de tot el territori ebrenc i de la Comunitat Valenciana. Ha participat en 

alguns enregistraments de Cd's. Ha estat sota la direcció de directors com José Rafael Pascual Vilaplana, 

Frank de Vuyst, Carlos Garcés, Marcel Ortega, Manuel Godoy, Ferrer Ferran. En el món de la direcció de 

banda ha fet cursos amb Pablo Marqués, José Rafael Pascual Vilaplana, José Vicente Algado, Rafa 

Agulló, Manuel Mondejar, Ángel Hernandez, José Alberto Pina, Jose Miguel Fayos, Ramonn Garcia i Soler, 

Tobias Gossman, etc. Des del 2019 és mestre de clarinet i director de la banda de l’escola de Música de 

l’Agrupació Musical de Camarles. Ha dirigit també la banda de la mateixa entitat. És mestre de clarinet, 

de llenguatge musical i director de conjunt instrumental i de les corals de Lira Roquetense. Des del passat 

mes de febrer esta al capdavant de la Banda de Música La Lira Roquetense.



Programa

Primera part

Banda de música La Lira Roquetense

El riu salat........................................................................Sergi Costes

Ross Roy.....................................................................Jacob de Haan

Lord Tullamore................................................................Carl Wittrock

Direcció: Aleix Pagà Martínez

Segona part

Banda de música La Lira Ampostina

El batalló de les sabates trencades...............................Bart Picqueur

Dansa simfònica Op. 77...............................................James Barnes

Soulful Stones.........................................................José Suñer-Oriola

Direcció: Sergi Costes Ferré




