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Santa Cecília 2017 BUMM

Unió Musical de Muro
Muro_Desembre_2017
Junta Unió Musical de Muro

Aquells que creuen en la màgia estan destinats a trobar-la
Associació poètica de Quito
Màgia és el que la Unió Musical de Muro sentim quan fem
música. Eixa passió que tenim per la banda i per la música
intentem traslladar-la i s’esforcem per superar-se. Màgic és
el nostre director que amb el moviment de la seua batuta fa
brollar el so, les emocions i la sensibilitat de tots i totes, dalt
i baix de l’escenari. Moments màgics estem vivint i gaudint,
moltes gràcies Rafa.
2017 ha segut un any increïble en el que com ja estem acostumats s’embarquem en reptadors i apassionants projectes:
Concert de Socis, Concert de Festes, IX Edició Curs de Direcció
de banda amb record de participació i amb 3 grans de la
música, tot un luxe i privilegi, Primera Edició del Certàmen de
Música Festera a Alcoi, Bandautòrium, Concert de Mig Any,
participació a Bandes Al Palau, Santa Cecília i per a rematar
Sarssuela. I amb totes aquestes cites sempre, SEMPRE amb
programes exigents i buscant en cada projecte anar a més.
I tampoc s’acaba ahí, perquè no ens podem oblidar de les
actuacions de carrer a Alcoi, Muro, Cocentaina, Crevillent,
Almudaina, Xixona, Benámer i altres col.laboracions. Màgia
és el que fem amb el nostre temps.

I ja ens liem i tenim la programació de tot 2018 i pensem
en 2019, perquè per seguir evolucionant i creixent, per poder
embarcar-se en projectes cada vegada més ambiciosos, i en
terres més llunyanes, es necessita adaptar tambè la planificació.
Màgic és ser i representar a este col.lectiu, gràcies companys
pel vostre compromís i dedicació.
Com diu Goethe «la màgia és creure amb un mateix. Si pots
fer això pots aconseguir que qualsevol cosa passe»
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Programa d’actes
Diumenge 3 de desembre
Banda Jove Unió Musical de Muro
11.30 h Cercavila
12.00 h Concert
Centre Cultural de la Vila de Muro
Entrada Lliure
Divendres 8 de desembre
Unió Musical de Muro
8.00 h Despertà i recollida de músics nous
11.30 h Cercavila
12.00 h Concert
Centre Cultural de la Vila de Muro
Entrades a 2,5 €/ socis gratuït
Diumenge 10 de desembre
12.00 h Missa de Santa Cecília
en honor als músics i difunts

Equip de Direcció
Rafa García Vidal
Director artístic
Unió Musical de Muro

Juan Gadea Fullana
Director Banda Jove
Unió Musical de Muro
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CONCERT BANDA JOVE

UNIÓ MUSICAL DE MURO
Diumenge 3 de desembre
12 h Centre Cultural de la Vila de Muro

1ª PART
Apóstol Poeta (M.C.)
El Rey Leon
The laugh’n’charleston
Oregon

J.M. FERRERO
ELTON JOHN
JEF PENDERS
ACOB DE HAAN

2ª PART
Añorando a Muro (P.D.)
Flashdance
Aladdin
American Graphity

Director
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RAFAEL ALCARAZ
GIOGIO MORODER
ALAN MENKEN
Arr.: NAOHIRO IWAI

Juan Gadea Fullana
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NOTES AL PROGRAMA
Apóstol Poeta. Marxa cristiana escrita en honor al poeta Rafael Duyos,
pregoner de les festes d’Ontinyent en dues ocasions. Esta marxa va obtindre el segon premi en el certamen d’Alcoi de l’any 1978, i és sense cap
dubte una de les marxes cristianes més interpretades en les festes de moros i cristians.
El Rey León. Arranjament de la popular banda sonora de la pel•lícula.
L’autor de l’arranjament, Paul Lavender, escull quatre temes molt coneguts pel gran públic combinant aquells més lírics amb altres on la principal característica és el ritme, importantíssim en esta banda sonora.
The laugh’n’charleston. Divertida obra del compositor Jef Penders. En
esta ocasió, Penders es serveix del ritme de Charleston per a fer-nos gaudir d’una composició on el més llamatiu és sense dubte la manera d’instrumentar les rialles en diferents seccions de la banda. Esperem que es
contagien vostés del bon humor i optimisme de “El charleston de la risa”.
Oregon. Combinació de lirisme i ritme frenètic al més pur estil del Western americà. Una fantasia per a banda que des del primer compàs fins l’
últim ens transllada al món del cinema de l’oest clàssic, amb la qualitat
compositiva a la que ja ens té acomtumbrats el compositor neerlandés.
Añorando a Muro. Sense cap dubte, es tracta d’una de les joies que ens
ha deixat el mestre Alcaraz. Temes plens de romanticisme, bellesa i gran
qualitat en el treball harmònic, fa d’esta obra una de les més emblemàtiques i admirades dins de la gran producció del compositor murer.
Flashdance. Arranjament realitzat al voltant del tema principal de la pel•ícula i que de segur ens farà retrocedir en el temps a més d’ún, ja que
esta banda sonora va ser de les més importants i reconegudes en la década del vuitanta.
Aladdin. En esta ocasió, la banda jove ens farà gaudir amb una altra
banda sonora de les més exitoses de la factoria Disney. Alan Menken,
gran especialista en la composició per al cinema, sap captar com ningú
l’esència de les aventures d’Aladdin i el geni, en una partitura colorísta i
com no, plena de màgia.
American Graphity. Arranjament per a banda del gran Naohiro Iwai
de temes que foren grans èxits americans pels anys 40 i 50. Encara que
ha passat molt de temps, estes melodies estan sense cap dubte en la
memòria i el cor del gran públic.
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CONCERT

UNIÓ MUSICAL DE MURO
Divendres 8 de desembre
12 h Centre Cultural de la Vila de Muro

Ecos d’occident

Per aquest concert de Santa Cecília la BUMM hem preparat
un programa una mica complex, però amb elements i estils
ben diferenciats, on l’hem titulat amb el nom d’Ecos d’Occident, intentant fer una aproximació, o almenys una xicoteta
mostra d’alguns corrents europees que van sorgir al llarg del
s. XX, desembocant en una obra actual on trobem la influència clara dels predecessors occidentals tant del vell com del
nou món, ecos o reminiscències del nostre occident cultural.

1ª PART
Ecos de levante (1912)
GONZALO BARRACHINA SELLÉS (Alcoi, 1869 - 1916)
Concerto for flute & wind orchestra(2004)
MIKE MOWER (Anglaterra, 1958)
Solista: Ester Sánchez Sánchez
2ª PART
Rapsodie (1909)
PAUL GILSON (Bèlgica, 1865 - 1942)
Suite of old american dances (1949)
ROBERT RUSSELL BENNETTEstats (Units, 1894-1981)
1. Cakewalk
2. Schottische
3. Western One Step
4. Wallflower Waltz
5. Rag
Director
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Rafa Garcia Vidal
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NOTES AL PROGRAMA
Ecos de Levante. L’autor alcoià Gonzalo Barrachina serà sempre recordat
per diferents obres de la seua producció, però sens dubte les més representatives al món fester són l’Himne a la Festa de la ciutat veïna d’Alcoi, i aquest
subtil i meravellós pasdoble que utilitzarem a tall d’introducció d’aquest
concert de reminiscències sonores.
Concerto for flute & wind orchestra. Aquest compositor anglés realitza un
treball intens de composició amb diferents formacions instrumentals, dedicant gran part de la seua producció al món del Jazz i Big band. Però aquest
és el primer treball que l’autor realitza per a banda. Un repte, que ell mateix reconeix com complex, per la dificultat de realitzar l’obra per a flauta
i banda, un concert on ha hagut de profunditzar en les distintes sonoritats
bandístiques per tal d’equilibrar el conjunt i crear un balanç òptim amb la
qualitat sonoritat d’aquest instrument de vent. Un repte que ha salvat amb
un fantàstic resultat. Tanmateix, el llenguatge utilitzat per Mower és de caire tonal amb sonoritats que ens recorden diferents estils de música lleugera, però amb una gran dificultat tècnica per als intèrprets. A més a més, és
necessària una gran virtuositat per part del solista, que en aquesta ocasió
tenim la sort de comptar amb la solvència i musicalitat de la nostra flautista
Ester Sánchez Sánchez, on com podran comprovar realitza una interpretació magistral d’aquest brillant concert. El concert va ser un encàrrec de Lisa
Garner, professora de flauta de la Texas Tech University per a estrenar-la en
la American National Flute Association conference en 2003 en las Vegas.
Rapsodie. Una de les figures transcendentals del moviment bandístic europeu va ser el belga Paul Gilson. Autor d’un important catàleg d’obres,
destaca La Mer: poema simfònic per a orquestra que va tindre gran rellevància a l’època. A més a més, Gilson va ser l’impulsor d’un grup de músics
preocupats per sintetitzar els llenguatges d’avantguarda que feien eclosió a
principis del s. XX. Aquest grup, anomenat els Sintetistes, estava format per
diferents alumnes del mateix Gilson, destacant les figures de Marcel Poot i
Jules Strens, noms que han quedat per a la història del repertori bandístic
amb obres com: Suite pour instruments à vent o l’afamada Dance Funambulesque. Pel que fa a l’obra que ens ocupa se’ns presenta, com ja el títol ens
anticipa, com una peça lliure tant pel que fa a l’estructura, com pel material
temàtic utilitzat a la peça, explorant en el camp de l’agògica amb suggerents canvis en el transcurs de la interpretació.
Suite of old american dances. En Suite of old american dances enceta una
dotzena d’obres per a banda per influència de la Goldman Band i pel seu
mestre E.F. Goldman. Titulada en un principi com a Electric Parc, en homenatge a un parc d’atraccions de Kansas City (localitat natal del compositor),
re elabora diferents ritmes de la música light o de divertiment: Cake Walk,
Schottische, Western one step, Wallflower Waltz i Rag. Música d’arrel popular amb un embolic artístic d’alt nivell.
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En el record

SALVADOR SANCHIS JUAN
Trombó

Però et dic adeu per a toda la vida, encara que
tota la vida, continuarem pensant en tu.
Jose Angel Buesa
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Felicitacions

FAN 25 ANYS A LA BUMM
Pense que una vida dedicada a la música és una vida
bellament empleada, i és a això al que he dedicat la meva.
Luciano Pavarotti

Francisco Javier Vilaplana Domingo
Oboè

Juan Vicente Montava Tomàs
Clarinet Baix
9

Francisco José Verdú Tomàs
Percussió

Ana Julia Verdú Tomàs
Clarinet
Santa Cecília 2017 BUMM

Benvinguts

ENTREN A LA
UNIÓ MUSICAL DE MURO
La música et porta a eixe mon màgic,
és on eres lliure de ser i sentir.

Carlos
Cloquell
Rodríguez
Clarinet
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Aranza
Moltó
Valiente
Flauta

Irene
Boronat
Castellar
Clarinet

Gabriel
Delgado
Cloquell
Saxo Tenor
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Secundino
Pascual
Ferrando
Saxo Tenor
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Associació poètica de Quito

«Aquells que creuen en la màgia
estan destinats a trobar-la»
foto: Ray Martíniez

www.uniomusicalmuro.org
www.facebook.com/uniomusicaldemuro/
@uniomusicalmuro

