
ACTE INAUGURAL 

 
Concert 
 

Manacor ha comptat "des de sempre" amb una banda de música. Una 

banda de música és molt més que un grup de músics que es reuneixen per 

tocar una partitura seguint el compàs marcat per la batuta d’un director.  

Una banda és un grup de persones que vol passar una bona estona i utilitza 

la música com excusa per reunir-se i fer pinya. La Banda de Música de 

Manacor té ja una llarga trajectòria i ha vist passar moltes generacions de 

músics. Com moltes agrupacions, la Banda ha passat per moments de joia i 

per moments més difícils. Actualment són diversos els projectes que es 

duen a terme. 
 

Aquest any, en motiu de les festes de Pasqua, la Banda de Música de 

Manacor vos ofereix aquest concert al Convent de Sant Vicenç Ferrer, on 

s’interpretaran obres escrites expressament per banda: 
 

Cavalleria Rusticana (Intermezzo), de Pietro Mascagni 

La cançó dels nius (Polka per a dos clarinets i Banda) 

Second Waltz  (Jazz suite nº 2), de Dimitri Shostakovick 

Variazioni in blue, de Jacob de Hann 
 

Per acabar el concert podrem gaudir d’una gran obra: Rhapsody in blue, de 

George Gershwin, per a piano solista amb acompanyament de la banda. 

Una obra d’una gran dificultat pianística interpretada per Magí Garcias Frau, 

un jove de 16 anys amb una gran carrera musical. Aquest intèrpret és 

estudiant de piano al Conservatori Professional de Música i Dansa de 

Mallorca. Guanyador del premi a millor intèrpret resident en la 17a edició 

del Concurs Internacional de Piano Rotary i d'una menció honorífica en la 8a 

edició del Concurs Internacional de piano Vila de Capdepera, combina els 

estudis amb una petita activitat concertística. També proper a la música 

contemporània ha col·laborat en la gravació de diversos discs de grups 

musicals de les illes i ha participat com a compositor en diverses obres i 

muntatges teatrals. 
 

El concert serà sota la direcció de Pere Siquier, actual director de la Banda 

de Música de Manacor. 


