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NOTES AL PROGRAMA
GLORIA AL PUEBLO (P. Artola 1904 -1992) Gloria al Pueblo (de Benassal), pasdoble
preciós, fi, de tall clàssic, amb què començarem aquest any el XVIé concert homenatge al
músic més gran que ha conegut el nostre poble, en Perfecto Artola Prats.
DIEGO DE AVECEDO (M. Asins Arbó 1916 - 1996) Suite Simfònica en 8 moviments dels
que n’escoltaran 5. Aquesta suite (sèrie de danses o moviments de danses) va ser escrita
per a una sèrie del mateix nom, que va produir TVE allà cap a la dècada dels anys 70.

Diumenge 26 d’Agost
Pati d’en Palanques - 19,30 h.

Diego de Acevedo era un Guàrdia de Corps, les aventures del qual transcorren en la
Guerra de la Independència i descriu diversos episodis heroics de l’esmentada guerra,
des del dolor o tristesa de la introducció, fins a la gran batalla de Bailén amb el triomf
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GLORIA AL PUEBLO

espanyol reflectit amb àmplies sonoritats i marcat caràcter de victòria, passant per la
soledat i records del Nocturn, l’alegria i el caràcter folklòric de la Seguidilla i, per últim, la

DIEGO DE ACEVEDO
I.
Introducción y marcha
II.
Nocturno
III.
Seguidilla
V. Bolero
VIII.
Bailén
FINA BLASCO

gràcia i la gentilesa del Bolero.
FINA BLASCO (Rafael Talens 1933 - 2012) De l’extensa producció de pasdobles del
mestre de Cullera, el que hui escoltaran destaca per un marcat caràcter virtuós, amb
tempo ràpid i diverses melodies que sonaran alhora al trio, totes tres característiques,
típiques en la majoria de pasdobles de Rafael Talens.
PARIS MONTMARTRÉ (amb arranjaments de Toshio Mashima). Escoltaran fragments de
dolces i càlides cançons franceses -com ara, Sous le Ciel de Paris, Moulin Rouge, La Vie
En Rose, Les Feuilles Mortes, C’est si Bon- L’acordió, la trompeta, el trombó i diversos
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PARIS MONTMARTRÉ
THE LEGEND OF MARACAIBO
HIMNE A BENASSAL

ritmes, donaran un aire diferent al concert.
THE LEGEND OF MARACAIBO (José Alberto Pina 1984). La llegenda del Sant Crist de
Maracaibo està plena d’aventures. El naufragi d’aquest galió guarda tones d’or i misteris
encara sense resoldre. Ens trobem amb una composició plena d’energia i intensitat que
captura perfectament les emocionants batalles que van ocórrer durant més de 300 anys a

Director:
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la Ria de Vigo. Amb només un tema musical, J. Alberto Pina desenvolupa una brillant
composició que de ben segur, resultarà entretinguda i atractiva tant per al públic com per
als músics.

www.bandamusicabenassal.com

HIMNE DE BENASSAL (Perfecto Artola). No podem acabar de millor manera el concert
homenatge a P. Artola que interpretant el nostre estimat, Himne de Benassal.

