AL SOCI DE LA UNIÓ

Sona la música,
Clarinets, oboés,
Trompetes i trombons.
Flautes silencioses s’asomen
d’entre tubes i fagots,
acompanyants pels saxofons,
violoncels i percusions.
De vegades s’escolten
violins, violes i cors,
i darrere de tot el soroll
el soci de la Unió;
el pare, la mare, el fill, el germà,
amb el cor embelesat
del só de la seua Unió,
amb llagrimes als ulls,
esperant el moment
de poder cridar i cridar ben fort
Visca la Unió.
Com qui crida ben fort,
Visca el pare, la mare, el fill, el germà.

J.A. Montañes

PROGRAMA
CONCERT DE PRIMAVERA
HOMENATGE AL SOCI

I. PART
YAKKA (Pasdoble) -------- José R. Pascual-Vilaplana
PAISATGE LLEVANTÍ --------- José Mª Cervera Lloret
INCANTATION AND DANCE --- John Barnes Chance

II. PART
DANZA COLORISTA -------------- Rafael Mullor Grau
LA VALL DE LA MURTA ----- Andrés Valero Castells
1. -Les Serres (Cavall Bernat, Les Agulles)
- L'incendi
2. -El Monestir, 1401
3. -Els Pirates Moros
-El Pont de Pedra

NOTES AL PROGRAMA
Yakka.
Jose Rafael Pascual-Vilaplana
Naix a Muro d'Alcoi en 1971. El
pasodoble YAKKA (Yecla en àrab)
considerada com marxa mora, la va
compondre en 2007. És un encàrrec de la
Banda de Música de Yecla per a la seua
interpretació al Certamen Internacional de
Bandes de Música de València.
No obstant això en l'esquerra superior de la partitura original es
llegeix "A la Banda de l'Associació d'Amics de la Música de Yecla, i al seu
director, el mestre Àngel Hernández Azorín".
Paisatge llevantí.
José María Cervera Lloret (1910-2002)
Naix a Alboraig, i va ser compositor, director
d'orquestra i pedagog musical. El 1970 compon
PAISATGE LLEVANTÍ sent aquesta una de les peces
obligades en el Certamen Internacional de València del
2010, pel centenari del seu naixement. Aquesta obra és
un poema simfònic que també es va instrumentar per a
orquestra.

Incantation and Dance.
John Barnes Chance
Nascut a Beaumont (Texas) el 1932 i va morir a
Lexinton, Kentucky a l'edat de 39 anys. El 1960 va
escriure Incantatin and Dance, encara que originalment
es digué Nocturne i Dance, i va ser la seua primera obra
publicada per a banda. El seu encant inicial és un
registre molt baix de flautes, unint-se a poc a poc els
elements de dansa a través d'un acord bitonal sostingut.

Dansa colorista.
Rafael Mullor Grau
Naix a Alcoi en 1962. Actualment és
professor de composició en el Conservatori
Professional de Musica de Xàtiva. Es
considerat un dels grans compositors actuals
de música de bandes. El 1995 va compondre
Dansa colorista, un ballet per a música de
banda, sent aquesta una de les seues obres més
reconegudes en el món de les bandes. Va ser
obra obligada en el Certamen de Bandes de
Músiques d 'Agost l'any 2013.

La vall de la murta.
Andrés Valero Castells
Naix a Silla en 1973. És
compositor, director d'orquestra i
pedagog musical.
La Vall de la Murta (Simfonia nº1)
és una composició encarregada per la
Societat Musical d'Alzira per a commemorar el VI Centenari de la
fundació del Monestir de Santa Maria de la Murta. Es va estrenar
oficialment el 6 de juliol de 2002 al Certamen Internacional de Bandes
de Música "Ciutat de València", dirigida per Àngel Crespo i va
aconseguir un primer premi en la Secció d'Honor. Està dedicada a la
Banda Simfònica d'Alzira i al seu director, Àngel Crespo.

És una obra de
caràcter marcadament
descriptiu, sent fruit
de
la
profunda
impressió que la
visita a la vall va
causar en l'autor, tant
per la seua vàlua
històrica com per la seua bellesa natural. El primer moviment es divideix en
dues seccions: "Les Serres" i "L'Incendi". Dos són les muntanyes que
queden reflectits, el "Cavall Bernat" i "Les Agulles". El primer d'ells amb el
seu aspecte noble i tranquil, alhora que grandiós i solemne, serà un dels
elements més importants, ja que part de la seua temàtica musical
reapareixerà de forma cíclica en el desenvolupament de l'obra. El segon és
altament contrastant perquè la seua imatge visual (tosca, punxant, ruda,
multiforme) resulta radicalment diferent. Finalment es recrea un dels pitjors
incendis ocorreguts en tan singular paratge, el de 1983; tanquem els ulls i
per moments podem escoltar el més nefast dels convidats, el foc. El segon
temps està inspirat en la veritable perla arqueològica de la vall:
El "Monestir", l'atmosfera inicial
de profunda reflexió religiosa.
Conclou amb la reexposició de la
imatge sonora dels monjos
pregant plàcidament en el seu
claustre. En el tercer moviment
apareixen, a ritme de djembés, els
temuts "Pirates Moros", que amb
posterioritat a la dominació
musulmana freqüentaven maliciosament les rodalies de la costa; amb la
seua marxa sona de nou la pau i recolliment monacal. A la segona secció
s'obre amb una brillant fanfàrria, que indica l'arribada del personatge més
il·lustre que ha visitat el lloc, Felip II. És l'any 1586, un dels moments de
major esplendor; tal és la fastuositat de l'esdeveniment, que perquè les
carrosses reials accedeixin al monestir, s'ha de construir a propòsit un nou
pont, el "Pont de Pedra".

El soci, ànima forta de la nostra societat,
des dels socis artístics fins als numeraris,
han sabut sempre portar ben alt el nom de
la Unió. Hem rebut amb clamor a reis,
reines, almiralls o presidents. Hem
format part de les èpoques de la nostra
societat, formant grups de varietats,
sarsueles, els famosos betlems de la
Unió, la banda, l'orquestra, el cor i tot ho
hem fet els socis. Hem caigut i alçat milers de vegades la nostra societat.
Hem perdut premis i guanyats molts
més. La nostra societat ha sigut mil
vegades aclamada en el món sencer, i
tot això ho hem fet els socis. Amb les
nostres mans construírem un teatre,
amb els nostres fills, pares i germans
formàrem una banda, una orquestra,
un cor. Li vam donar corda als nostres
somnis, a les
nostres il·lusions,
arribant a ser cada vegada més grans.
Construírem un col·legi per als nostres fills, per al nostre futur, per al seu
futur i com sempre des d'anys ancestrals
tot això ho hem fet els socis. Hem escrit
poemes, programes, partitures, sons
inversemblants amb els nostres
instruments, amb les nostres veus, amb
els nostres aplaudiments tocant el cel
amb tot això. I tot ho hem fet els socis.
Hui els socis, després de tot este
esforç, mereixem este homenatge, esta
glòria conjunta per a nosaltres, gaudint dels nostres, del que és nostre,
d'allò que ha utilitzat tots els nostres sentits i el nostre amor, per a ser mes
feliços a través de la música que ens oferix hui la nostra sempre
benvolguda Banda Simfònica.
J.A. Montañes
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