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ConCert Commemoratiu del Centenari del naixement de leonard Bernstein, 1918 - 2018[ ]

PART I

• Slava!     Leonard BERNSTEIN (1918-1990)

• Simfonia n. 1 - Profanation  Leonard BERNSTEIN (1918-1990)

• Concert per a fagot	 	 	 Salvador BROTONS (1959)
	 I	Intrada	e	cadenza
	 II	Romanza
	 III	Giocosa

Solista: alBerto reig CuCarella, fagot

PART II

• Candide, obertura   Leonard BERNSTEIN (1918-1990)

• Divertiment    Leonard BERNSTEIN (1918-1990)
 1	Sennets	and	Tuckets
	 2	Waltz
	 3	Mazurka
	 4	Samba
	 5	Turkey	Trot
	 6	Sphinxes
	 7	Blues
	 8	March,	The	BSO	forever

• Four dances from West Side Story	 Leonard BERNSTEIN (1918-1990)
	 1	Scherzo
	 2	Mambo
	 3	Cha	cha
	 4	Cool	(Fugue)
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Alberto reig CuCArellA

Als locals de la Societat Lira Castellonera comença els 
estudis de música amb 10 anys rebent les seues primeres 
lliçons de Hermenegildo Rosas i Ricardo Armengol. Poc 
després passarà a estudiar al Conservatori	 de	 Música	
Mestre	Rodrigo	de	València on obtindrà el Títol Superior 
de Música i la Menció d´Honor al Premi de finalització 
de carrera.
Continua ampliant els seus estudis de fagot amb profes-
sors com J. Juan Llopis, Ovidio Danzi, Steffano Canutti o Sergio Azzolini. Pel que respecta a la 
interpretació musical sempre estarà agraït al  Mestre Francisco Perales.
Professionalment ha treballat com a professor al Conservatorio	Tomás	Luís	de	Victoria de la ciutat 
d´Ávila i actuat a orquestres com l´Orquestra	de	València,	Sinfónica	de	Bilbao,	Ciudad	de	Granada,	
Filarmónica	de	Gran	Canaria,	O.S.R.T.V.E i Orquesta	de	Extremadura entre d’altres.
Actualment, i des de l´any 1993, és fagot solista de la Orquesta	Filarmónica	de	Málaga, càrrec que 
compagina amb l´actuació a diversos grups de música de cambra.

En aquest programa volem commemorar el centenari del naixement de l’estimat compositor i 
director d’orquestra, Leonard Bernstein (1918-1990).
Al programa trobem Profanació (1942), l’obertura de Candide (1956), quatre temes del seu fa-
mós musical West	Side	Story	(1957), una altra obertura (encarregada per M. Rostropovich) ano-
menada Slava!	(1977) i Divertiment (1980). Aquestes obres presenten quasi un mateix estil, però 
en gèneres diferents. 
En podem diferenciar les obres destinades al context dels musicals de Broadway i al de la mú-
sica “pura” o “programática”. Així escoltarem, per una banda, dues obres escrites per a musicals, 
Candide i West	Side	Story, estrenades en els teatres més significatius de Broadway i per una altra, 
la resta d’obres, les quals es presenten lluny d’aquests ambients, com és el cas del segon mo-
viment de la seua primera simfonia Jeremies, Profanació, que descriu les paraules de Jeremies 
escrites al text sagrat advertint de la vinguda del caos i, en conseqüència, la destrucció de Jeru-
salem. Slava! i Divertiment varen ser obres d’encàrrec: la primera anomenada així en honor a un 
amic seu, conegut entre ells com Slava, i la segona per celebrar el centenari de la Boston	Sym-
phony	Orchestra	i a la que podríem considerar com una obra de maduresa, on recull tot tipus de 
tècniques compositives, instrumentació experimentada i estils variats; en definitiva, una obra 
completa per a l’espai tridimensional de la música: compositor, públic i intèrprets.
I, ja a banda de Bernstein, cal remarcar que la Lira Castellonera serà l’encarregada de fer l’estrena 
absoluta, en la seua nova instrumentació per a banda, del Concert	per	a	fagot, originàriament per 
a fagot i piano, del nostre benvolgut compositor i amic Salvador Brotons.

Notes Al progrAmA de mà

soCis d’hoNor 2018
Hui retem homenatge, com a nous socis d’honor de la Societat Musical Lira Castellonera, als 
senyors:
José Belmonte llinares

Fernando alBero FranCés

eliseo Pla ramírez


