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 PROGRAMA

• Morenito de Valencia Vicente PORTOLÉS
 Pas doble

• Caballeros de Navarra Ignacio SÁNCHEZ
 Marxa cristiana

• Tabals i saragüells Mario ROIG VILA
 Marxa cristiana

• Moros españoles José PÉREZ BALLESTER
 Marxa mora

• Aurora José Manuel IZQUIERDO
 Estampa musical

• L’“entrà” de la murta Salvador GINER
 Pas doble

• Villena Pascual MARQUINA
 Pas doble

• Pasodoble para Paco Alcalde Joaquín RODRIGO
 Pas doble

• Els viatges de Gulliver  Bert APPERMONT

 I. Lilliput -La terra dels nans-
II. Brobdingnag -La terra dels gegants-

 III. Laputa -L’illa flotant-
 IV. Els Houyhnhnms -La terra dels cavalls-

dissabte, 14 d’abril de 2018 / 20:00 hores / AUDITORI MUNICIPAL REX

Notes al programa de mà
Si s’heu pres la molèstia de fer una ullada a les obres del programa de mà, podreu 
comprovar que el concert que hui presentem és molt festiu. Interpretarem obres més 
que conegudes per vosaltres de tant com les heu escoltat. Un repertori farcit de pas 
dobles i marxes mores i cristianes (per anar escalfant el Mig Any que s’acosta) habi-
tuals de les festes del nostre poble puntualment entreverats d’altres obres, potser no tan 
conegudes però igualment festives, com Aurora, una estampa musical o el Pasodoble 
para Paco Alcalde del mestre Rodrigo.

Finalment escoltareu Els viatges de Gulliver, la qual, per la seua dificultat és l’obra prin-
cipal del concert i inspiradora del cartell anunciador.

No oblideu que esteu escoltant la Banda Jove. Farem notes desafinades, de vegades 
no entrarem quan cal o entrarem quan no cal, confondrem la p de piano amb l’f de fort, 
ens oblidarem d’alguns bemolls i sostinguts, ..., però faríeu bé de no exigir-nos segons 
quines coses. Estem ací per aprendre, o siga equivocar-nos i rectificar.

Gràcies pels vostres aplaudiments.

Els viatges de Gulliver 
En Els viatges de Gulliver, de l’escriptor irlandés Jonathan Swift (1667-1745), s’hi narren les 
peripècies de Lemuel Gulliver durant els seus viatges per móns imaginaris. Tot i ser habitualment 
considerada com una obra infantil o juvenil, sota l’aspecte d’un llibre d’aventures s’amaga (o no 
tant) una crítica ferotge a la societat de l’època.

El compositor belga Bert Appermont ha posat música a aquesta intrigant i meravellosa història en 
quatre actes, un per a casdascún dels llocs que Gulliver, el nostre protagonista, visita.

I. Lilliput. Després d’un naufragi, Gulliver es troba a l’illa de Lil·liput, on els habitants, els lil·liputencs 
són diminuts, però animats i enèrgics. Els lil·liputencs són simbolitzats per un tema lúdic i popular.
II. Brobdingnag. A Brobdingnag, Gulliver és segrestat pels gegants que habiten aquestes terres. 
La línia melòdica torna diverses vegades. L’acceleració del tempo intensifica la trama dramàtica 
d’aquest segon moviment. 
III. Laputa. Laputa és una illa flotant, habitada per gent inteligent, matemàtics, filòsofs, savis i 
astròlegs, però que han perdut qualsevol noció de la realitat. La música evoluciona en un entorn 
quimèric.
IV. Els Houyhnhnms. Durant el seu últim viatge, Gulliver arriba al país dels Houyhnhnms, cavalls 
intel·ligents i profundament savis que regnen sobre els Yahoos, criatures humanoides que són 
dipositàries de les pitjors qualitats i els vicis més inconfessables. La potent obertura (trompetes) 
il·lustra els cavalls galopants. El tema solemne que segueix (trompes i trombons) simbolitza els 
Yahoos primitius i salvatges. El moviment acaba en un gran final.
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