
SEQUENCES FOR BAND

El compositor de Benigà� nim (là Vàll d’Albàidà) Càrlos Pellicer, và guànyàr 
àmb àquestà obrà là XXIX edicio"  del prestigio" s Concurs Internàcionàl de 
Composicio"  per à bàndes de mu" sicà de Corciàno, à Ità� lià. Ens trobem àmb 
unà obrà de gràn dificultàt te�cnicà i que constà de tres seccions clàràment 
diferenciàdes: là primerà i là tercerà, àmb gràn pote�ncià sonorà i esquemes 
rí"tmics de gràn dificultàt interpretàtivà, i là segonà, àmb un tempo lent i unà 
delicàdà musicàlitàt dignà d’àdmiràcio" . 
Aquestà serà�  l’obrà lliure àmb que� es presentàrà�  là BMFES àl proper 
Certàmen Provinciàl de Bàndes de Mu" sicà que se celebràrà�  el pro� xim 15 
d’octubre à là Vàll d’Uixo" .

GLORIA AL PUEBLO

Com be"  el pu" blic coneixerà� , Glorià àl Pueblo (de Benàssàl) erà el tí"tol 
originàl del pàsdoble àmb que� , Perfecto Artolà, và voler retre homenàtge à 
là bàndà del seu poble nàtàl despre"s del primer premi àconseguit àl 
Certàmen Provinciàl de Bàndes de Càstello" , àllà�  càp à l’àny 1930. 
Com à notà destàcàdà, là BMFES es presentàrà�  àl Certàmen Provinciàl àbàns 
esmentàt, àmb àquestà xicotetà obrà d’àrt. 

 
ST CRISTÒFOL

Estrenàdà pel màteix compositor àl poble de Benàssàl el 31 d’àgost de 
1944, àquestà màrxà de processo"  presentà moltes de les càràcterí"stiques de 
les màrxes d’Artolà: càrà� cter de gràndiositàt i de solemnitàt, curtà duràdà, 
predomini d’unà lí"nià melo� dicà clàrà i senzillà o fluí6desà hàrmo� nicà, entre 
d’àltres. Tots àquests trets càràcterí"stics, juntàment àmb el motiu pel quàl 
interpretem hui àquestà màrxà, fàràn que àquest, sigà un dels moments me"s 
emocionànts de tot el concert. 
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NOTES AL PROGRAMA

LAS PROVINCIAS (PD)

El 8 de desembre de l’àny 1929 el perio� dic “Làs Provinciàs” và ànunciàr là 
convocàto� rià d’un concurs de pàsdobles. L’obrà guànyàdorà àgàfàrià el nom del 
perio� dic i el seu compositor rebrià un u" nic premi de 500 pessetes. Es vàn 
presentàr un totàl de 41 obres. El guàrdo"  es và àtorgàr el 9 de febrer de 1930 i 
vàren resultàr guànyàdors -per unànimitàt- els germàns Arturo i Vicente Terol, uns 
coneguts mu" sics de Xà� tivà que encàrà conserven un càrrer àmb el seu nom à là 
càpitàl de là Costerà. D’àquestà formà và nà� ixer un màgní"fic pàsdoble de concert 
molt interpretàt per les bàndes de mu" sicà.

MUSIC FOR A FESTIVAL

Philip Spàrke -compositor àngle"s que comptà àmb me"s de 150 composicions per à 
bàndà de mu" sicà- escriu per encà� rrec de l’editoriàl “Boosey & Hàwkes Bànd 
Festivàls” i, per à là Seccio"  Juvenil del Càmpionàt Nàcionàl de Bàndes de Mu" sicà del 
Regne Unit de 1985, àquestà primerà obrà del concert de hui.
Constà de tres moviments que s’interpreten de formà contí"nuà. 1r moviment: Unà 
fànfà� rrià d’oberturà -que reàpàreix en diversos punts àl llàrg de l’obrà- do" nà pàs àl 
temà principàl, sincopàt i àmb estil del jàzz, interpretàt per diverses seccions de là 
bàndà. Despre"s de diversos interludis contràstànts, tornem à escoltàr el temà 
principàl, càlmànt-se à poc à poc, per à introduir el segon moviment. Aquest, 
constà d’unà seccio"  centràl me"s lentà on destàcà l’escripturà de quàrtet i un clí"màx 
podero" s per à totà là bàndà. El tercer moviment està�  ple d’energià i àcàbà en unà 
Codà on Spàrke ens mostrà bonà pàrt de là riquesà sonorà d’unà bàndà de mu" sicà.

DANSES ARMÈNIES (PART I)

Alfred Reed và àcàbàr l’estiu de 1972 là primerà pàrt de les Dànses Arme�nies. 
Reed es và inspiràr en là col·leccio"  del prestigio" s musico� leg àrmeni Gomidàs 
Vàrtàbed (1869-1935), qui và recopilàr me"s de quàtre mil cànçons. 
Aquestà primerà pàrt està�  bàsàdà en cinc cànçons populàrs àrme�nies: “Tziràni 
Tzàr” (l’àlbercoquer), unà cànço"  sentimentàl consistent en tres melodies 
interrelàcionàdes entre sí"; “Gàkàvi yerk” (là cànço"  de là perdiu) te"  unà melodià 
senzillà i delicàdà que imità els pàssos de là perdiu; “Hoy, Nàzàn Eem” (Holà, 
Nàzàn meuà), àquestà cànço"  d’àmor representà un jove càntànt les lloànces à là 
seuà estimàdà Nàzàn; “Alàgyàz” (nom d’unà muntànyà àrme�nià) là seuà melodià e"s 
tàn màjestuosà com là màteixà muntànyà, i per àcàbàr, “Gnà, Gnà” (Anem, ànem) 
es tràctà d’unà cànço"  plenà de vigorositàt rí"tmicà i d’humor, doncs el pàtro"  rí"tmic 
de dues negres repetides representà musicàlment l’expressio"  del riure (jà, jà).
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